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Redaktören har ordet

Det är en orolig tid ute i världen. Det är spänningar även i Sverige. Det konstiga i det 
perspektivet i det perspektivet är utvecklingen i svensk kriminalvård. I detta 
nummer konstaterar kriminolog Henrik Tham att fångantalet gått upp och ner 

sedan andra världskriget, men att det nu går ned sedan flera år. En förklaring är nedgången i 
brottslighet, något som också Sven-Åke Lindgren påpekar i en artikel.

Gitarristen Leif Ljungqvist som besökt fängelser och häkten sedan snart fyrtio år beskriver hur 
klimatet ändrats därinne. I takt med att drogerna har försvunnit och möjligheterna att rymma 
minimerats så har de intagna aktiverats i kultur där bl.a. anstalten Mariefred sticker ut.

I en artikel om olika perspektiv på fängelsemiljöer i Europa redovisas hur det går att utveck-
la positiva insatser i för många fångar mycket negativa situationer. Exempel ges på föräldra-
stödsprogram som i kombination med fyratimmars familjebesök förbättrade fångarnas 
förmåga att klara vistelsen i anstalt utan misskötsamhet.

Birgitta Göransson reflekterar också över olika lyckade implementeringar av rehabilitering i 
svensk kriminalvård. Hon nämner införande av behandlingsteam på häkten och av § 34 
som utsluss till behandlingshem, delar av 1974 års kriminalvårdsreform. Hon tar upp olika 
personalutbildningsinsatser för att skapa en jordmån för mer rehabiliterande insatser. Hon 
hänvisar till olika behandlingsinsatser för sexualbrottslingar som fått sexualbrottsdömda 
och män som dömts för relationsvåld motiverade till behandling. Hon reflekterar över 
narkotikasatsningen 2000 - 2006 och pekar på hur goda vårdklimat uppnåddes på begrän-
sade behandlingsavdelningar. 

En annan positiv bild visas i en studie av Kriminalvården där Mats Forsman och Yael Werner 
som studerat återfallsförebyggande åtgärder av utslussning och som funnit att klienter som 
tagit del av en utslussningsåtgärd hade fjorton procents lägre risk för återfall i brott.

Mera roligt: Projektet Skype i frivården har utvärderats och visar bl.a. att klienter har lättare 
att anpassa mötestider utifrån arbete eller andra bokade möten. De sänker även tröskeln till 
att möten genomförs.

Slutsatsen blir: Det finns mycket att oroas och vara ledsen över. Men det finns också mycket 
att glädjas åt. Inte minst i kriminalvården. 

Med i detta nummer är också en beskrivning av nämndemannarollen i domstolarna. 
Heléne Glant beskriver sitt uppdrag som nämndeman och ställer frågor och ger svar kring 
det uppdraget.

Thomas Ekbom
redaktion@tfkriminalvard.org
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Lägre siffror uppvisas främst av stater 
som är för fattiga för att bygga fängel-
ser.

Också vad gäller den markanta ökning av 
antalet fångar som skett i stora delar av värl-
den sedan 1980-talet är utvecklingen i Sve-
rige relativt blygsam. Det har dock skett en 
ökning, och de upp- och nedgångar som 
förekommit är intressanta att försöka förstå. 
Utvecklingen under efterkrigstiden framgår 
av diagrammet. 

Fångantal och politik 
Både i ett internationellt och västerländskt perspektiv har Sverige ett 
lågt antal människor i fängelse. Tillsammans med de övriga nordiska 
länderna ligger vi i botten vad gäller fångantal och har gjort så under 
längre tid. 

Henrik Tham 

Det verkar vara möjligt att urskilja olika 
faser i utveckling. Från 1950 fram till slutet 
av 1960-talet fördubblas antalet människor 
i fängelse. Under första halvan av 1970-talet 
inträffar en markant nedgång. Därefter tar 
en trendmässig ökning vid, som också in-
nehåller kortare toppar och dalar. Efter 
2006 vänder utvecklingen nedåt, och anta-
let fångar minskar på ett årtionde med en 
fjärdedel. Kan denna utveckling förklaras?

Fångantal, inkl. häktade, 1950 – 2015, per 100 000 invånare.
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1950- 1968.  
Fångantalet fördubblas 
Den anmälda brottsligheten i förhållande 
till befolkningstillväxten ökar med nära tre 
gånger mellan 1950 och 1969. Det är stöl-
derna som är drivande. En stor del av brotts-
ligheten kan knytas till den kraftiga expan-
sionen av bilar. Stöld av, ur och från bil plus 
rattfylleri ökar mycket kraftigt. Till detta 
kommer alla ringa trafikbrott, som dock 
inte kunde leda till fängelse. 

Under perioden är det särskilt de unga 
lagöverträdarna som blir fler. Denna ut-
veckling hade börjat redan före andra värld-
skriget men blir nu mer markerad. Politiskt 
finns det en tydlig ambition att försöka hålla 
de unga utanför fängelsesystemet. Redan 
1944 infördes möjligheten till åtalseftergift 
för 15–17-åringar, som i stället kunde läm-
nas över för vård enligt barnavårdslagen. 
Där kunde de unga hamna också efter dom-
stolsbeslut. Alla gick dock inte fria från an-
staltsvård – många hamnade på ungdoms-
vårdsskolor. 

Även om ungdomsproblemet och 
brottsökningen diskuterades var det ingen 
egentlig politisk fråga. Den kriminalpolitiska 
debatten fördes av främst intresserade 
ämbetsmän och andra experter. Det reger-
ingsbärande partiet, socialdemokraterna, 
räknade med att brottsproblemet skulle lösa 
sig när väl välfärdsstaten var färdigbyggd. 
Experterna var präglade av liberala och hu-
manistiska ideal och trodde att en rationell 
och forskningsbaserad kriminalpolitik 
skulle kunna minska brottsligheten. Stora 
förväntningar knöts till förbättrad behand-
ling av lagöverträdarna. När det stora reform-
verket brottsbalken trädde i kraft 1965 var 
grunden lagd, och det goda reform-ar-
betet skulle börja ge effekt.

1969–1976.  
”Riv fängelserna”  
Dock skulle kriminalpolitiken ta en annan 
vändning. Redan åter efter att brottsbalken 
tagits i bruk bildades KRUM, Riksförbun-
det för kriminalvårdens humanisering. För-
bundet kritiserade tillväxten av fängelserna, 
som uppenbart inte vårdade eftersom så 
många återföll i brott. Riksdagspartierna 
skrev något yrvakna kriminalpolitiska pro-
gram, där samtliga betonade fängelsestraf-
fets negativa effekt för resocialisering. Den 
planerade Kumla-serien om sex stora indu-
strifängelser stoppades efter en och en halv 
anstalt. 

Åren runt 1968 var en politiskt radikal 
period. Det var då också möjligt att 
genomföra en förändring av kriminal-
politiken inklusive en minskning av inlås-
ning på fängelse. Den liberalt sinnade 
Lennart Geijer, som var socialdemokratisk 
justitieminister 1969–76, deklarerade att 
det kunde räcka med några hundra fångar. 
Det skulle vara de farliga, medan resten 
skulle tas omhand i olika behandlings-
åtgärder i frivården. 

Under Geijer skedde också en påtaglig 
ned- och avkriminalisering. För fängelse-
utvecklingen var lagen om obligatorisk 
avräkning av häktestiden den viktigaste. 
Också lagstiftning om rån och återfall syftade 
till att minska fängelsestraffet. Symboliskt 
viktigt var avskaffandet av dödsstraff även i 
krig. Fylleristraffets avkriminalisering ledde 
till 70 000 färre lagföringar per år. Ett antals-
mässigt mycket omfattande frihetsstraff, 
militär arrest, utmönstrades ur lagstift-
ningen. Lagstiftningen tillsammans med 
ändrad domstolspraxis åstadkom på kort tid, 
trots fortsatt stigande brottslighet, en minsk-
ning av fångantalet med en fjärdedel.



6 Tidskrift för Kriminalvård  2017:1

1977–2006.  
Hårdare straff
Under en 30-årsperiod stiger därpå fängel-
sebeläggningen trendmässigt. Nedgången 
från 1983 är resultatet av beslutet att de 
flesta fängelsedömda skulle kunna bli vill-
korligt frigivna efter halva tiden. Svackan på 
1990-talet beror antagligen på att Polisen 
inte levererade till resten av rättsväsendet, 
inklusive kriminalvården. Den ekonomiska 
krisen satte stopp för mer resurser, och en 
närpolisreform förefaller ha lett till färre 
brottsmisstänkta. 

Perioden utmärks av en expansion av 
strafflagstiftningen. Från 1989 skulle dom-
stolarna bestämma straffet utifrån brottets 
svårhetgrad och inte som tidigare lägga sär-
skild vikt vid påföljdens möjlighet att un-
derlätta resocialisering. Tanken bakom 
lagändringen var liberal och ett syfte var att 
begränsa användningen av fängelse. På sikt 
skulle dock straffvärde som vägledande idé 
komma att berättiga straffskärpningar. 
Under senare delen av 1980-talet ökar livs-
tidsstraffen för mord utan synbar orsak. 
Samtidigt minskar regeringens benägenhet 
att ge nåd, och antalet livstidsdömda på 
fängelserna tiofaldigas. 

Generellt sätter debatten om våldet i sam-
hället alltmer sin prägel på kriminalpolitik-
en. Detta sker bland annat genom att brott-
soffret hamnar i fokus och då särskilt kvin-
nor (och barn) som offer för mäns vålds- och 
sexualbrott. Från sekelskiftet gör också den 
organiserade brottsligheten sitt intåg i både 
media och politiken. Denna typ av brott får 
också legitimera behovet av okonventionel-
la spaningsmetoder, fler poliser och skärpt 
lagstiftning. 

2007–2016.  
Färre i fängelse
På hösten 2006 tillträder Alliansregeringen. 
De åtta följande åren utmärks av den star-
kaste utvidgningen av strafflagstiftningen 
sedan åtminstone andra världskrigets slut. 
Kriminaliseringarna och straffskärpningar-
na rör särskilt vålds- och sexualbrott. En 
skärpning av straffen för allvarliga våldsbrott 
t.ex. beräknades av den statliga utredning 
som föregick lagen att leda till 400 fler fäng-
elseår till lika många miljoner kronor. Av-
skaffandet av halvtidsfrigivningen på 
1990-talet, inklusive för de långtidsdömda, 
borde nu också bidra till en ökning av anta-
let fångar. Tvärtemot förväntningarna sjönk 
i stället fängelsebeläggningen markant. 

Viss lagstiftning och rättspraxis talade vis-
serligen för färre människor i fängelse. Från 
1990-talet hade olika alternativ till fängelse 
i anstalt införts eller utvidgats. Unga lagö-
verträdare som begått allvarliga brott kunde 
få sluten ungdomsvård, fängelsestraffet 
kunde verkställas utanför anstalt genom el-
boja, och samhälls- och ungdomstjänst blev 
allt vanligare påföljder. Ett par domar från 
Högsta domstolen i narkotikamål 2011 
ledde också till en tydlig minskning av anta-
let utdömda fängelseår. Sammantaget spe-
lade dock dessa reformer en mindre roll för 
fängelsebeläggningen. Fängelsenedgången 
kvarstår därför som förvånande. 

 
Brottsutveckling vs politisk utveck-
ling
För att gå vidare i försöket att förklara ut-
vecklingen av antalet fångar kan de fyra peri-
oderna delas in i två. Den första och den sista 
kan då sägas vara ett resultat av brottsutveck-
lingen, medan utvecklingen under peri-
oderna 1970–1976 och 1977–2006 främst 
är politiskt åstadkommen.
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Utvecklingen fram till slutet av 1960-talet 
dominerades alltså av domar för stöld och 
andra tillgreppsbrott. Det finns inget egent-
ligt skäl till att ifrågasätta att stölderna verk-
ligen ökade kraftigt. Med strafflagens au-
tomatik dömdes många till fängelse även 
om försök gjordes att på olika sätt hålla unga 
lagöverträdare utanför. På en kraftigt ökan-
de debutantbrottslighet följde sedan med 
ett antal års fördröjning en kraftig ökning av 
recidivbrottsligheten. Antalet som fortsatte 
begå brott var en funktion av dem som bör-
jade. Lagföringar, fängelsedomar och fän-
gelsebeläggning förklaras i denna mening av 
brottsutvecklingen.

Åren 1970–76 utmärks alltså av en kraftig 
nedgång av fångpopulationen. Utvecklingen 
av anmälda brott fortsätter att öka men i 
långsammare takt än tidigare. Grova brott 
som mord och dråp samt rån ökade dock 
tydligt dessa år. Till skillnad från föregående 
period går det alltså inte att säga att fängelse-
populationens utveckling drivs av brottsut-
vecklingen. Den är i stället politisk skapad. I 
en tid av stark kritik av fängelserna som 
brottsförebyggande institution, minskades 
användningen av fängelsestraffet genom 
lagstiftning och rättspraxis.

Nedgången i fängelseanvändningen ledde 
till förväntningar på fortsatt nedgång och 
t.o.m. att denna strafform i det närmaste 
skulle försvinna ungefär som döds- och 
kroppsstraff en gång gjort. Så blev det nu 
inte. Under senare delen av 1970-talet ökar 
igen beläggningen, och denna ökning kom-
mer trendmässigt att pågå i tre decennier år. 
Denna utveckling kan dock inte heller 
förklaras av brottsutvecklingen. Den an-
mälda brottsligheten fortsätter att öka, men 
nu i en mycket lägre takt än under årtion-
dena innan. Redan i slutet av 1970-talet 
framgår det av kohortstudier, att andelen i 

varje årskull som debuterar i brott genom 
lagföring blir mindre. Denna utveckling 
fortsätter under hela perioden. Med färre 
som börjar att begå brott är det nu också 
färre som fortsätter. Återfallsbrottsligheten 
går nu också ned, och det blir sammantaget 
färre som lagförs för brott och som hamnar i 
fängelse. 

Vad som i stället sker – och som just 
beskrivits – är den kraftiga ökningen av lag-
stiftningen i riktning mot mer fängelsestraff. 
Domstolarna följer i huvudsak efter, och 
strafftiderna blir längre. Hänvisningar till 
brottets straffvärde och betydelsen av att 
”samhället markerar” driver fram högre fång-
antal. Fängelseutvecklingen är igen främst 
politiskt åstadkommen, men nu i motsatt 
riktning. 

Efter 2006 minskar alltså antalet intagna i 
fängelse. Den anmälda brottsligheten ligger 
i huvudsak still. Den nedåtgående trenden i 
fängelsebeläggningen är synlig också i andra 
västländer. Den tidigare trenden mot ökning 
bryts, och i Europa minskar antalet personer 
i fängelse även i de tidigare kommunistiska 
staterna. Det rör sig alltså om en mer allmän 
trend som inte är specifikt svensk. 

Den relativt stabila trenden för brotts-
anmälningarna borde kanske peka mot en 
likaledes stabil nivå för lagföringar och fän-
gelsedömda. Trenderna behöver dock inte 
gå hand i hand. Fördelningen av brott på 
olika gärningspersoner, t.ex. så att enstaka 
personer kan begå ett mycket stort antal 
bedrägerier med hjälp av Internet, kan ha 
förändrats. Särskilt för mindre allvarliga 
vålds-, hot- och sexualbrott förefaller an-
mälningsbenägenheten ha ökat. Polisens 
brottsuppklaring faller också efter 2011. 

Att färre hamnar i fängelse beror dock 
främst på en fortsättning av utvecklingen 
mot att färre döms för brott och särskilt får 



8 Tidskrift för Kriminalvård  2017:1

fängelse som straff. Dataserier som är 
oberoende av kriminalstatistiken pekar ock-
så på att allt färre begår brott. Bland unga 
minskar drickandet och alltfler säger att det 
är viktig viktigt att sköta sig och dumt att 
begå brott. Slutsatsen blir att fängels-
enedgången igen beror på brottsutvecklin-
gen. Till skillnad från under 1950- och 
60-talet rör det sig dock nu om en minskning 
av brottsligheten. 

Fångantalet skulle kanske även kunna ses 
som ett resultat av den förda kriminalpoli-
tiken. Genom skärpt lagstiftning och fler 
människor i fängelse, har det slutligen varit 
möjligt att minska antalet lagöverträdare 
och tränga brottsligheten tillbaka. Nedgån-
gen i fångantalet efter 2006 skulle då tyda på 
en framgångsrik politik. I ljuset av brottsut-
vecklingen efter andra världskriget är det 
dock knappast troligt. Fördubbling av fån-
gantalet på 1950- och 60-talet kunde inte 
stoppa den snabba brottsutvecklingen. På 
1980-talet hade risken för fängelse vid lag-
föring för stöld minskat avsevärt, och var i 
stort sett noll för den som dömts för första 
eller andra gången. Samtidigt avtog öknin-
gen av stöldbrotten. Omvänt har den kraft-
iga expansionen av fängelse för brott mot 
person skett parallellt med en kraftig ökning 
av de polisanmälda brotten av denna typ. 
Det är också svårt att se att de nära 70 000 
utdömda fängelseåren för narkotikabrott 
sedan mitten av 1980-talet skulle ha haft en 
dämpande effekt på skadeverkningar av nar-
kotikabruk. Under dessa år har antalet per-
soner med tungt eller  problematiskt bruk 
fördubblats och den narkotikarelaterade 
dödligheten nästan fyrfaldigats. 

Den politiskt bestämda  
fängelsebeläggningen
Debatten handlar i dag om varför fängelse-
beläggningen minskar. Olika tolkningar 
förs fram som att kriminalvårdens behand-
lingsprogram nu blivit effektiva, att uppkla-
ringen minskar och polisen inte levererar 
eller att Högsta domstolen sänkt straffet för 
narkotikabrott. Om det finns en längre ut-
veckling mot att allt färre begår brott och 
lagförs, så är det dock inte det senaste decen-
niets nedgång som ska förklaras. Det är i 
stället varför nedgången inte startade tidi-
gare.

I slutet av 1960-talet hade hälften av alla 
fångar tillgreppsbrott som huvudbrott i 
domen. Brott mot person svarade för en 
tiondedel och narkotika för ett par procent. 
På 2010-talet står tillgreppsbrotten för min-
dre än en femtedel varav huvuddelen utgörs 
av rån. En tredjedel av fångarna avtjänar 
straff för brott mot person och en fjärdedel 
för narkotikabrott. 

Alternativa mått på våldsbrott till krimi-
nalstatistiken pekar dock på stabila eller 
sjunkande nivåer. Det gäller uppgifter från 
nationella intervjuundersökningar utförda 
av Brottsförebyggande rådet och Statistiska 
centralbyrån, skolundersökningar och 
sjukhusdata. Det gäller även statistik över 
dödligt våld baserad på dödsorsaker (med 
undantag för de senaste årens uppgång på 
grund av gängskjutningar). 

För narkotikabrott finns inte på samma 
sätt alternativa indikatorer. Antalet fängels-
estraff har dock inte samband med de kon-
sumtionsmått som finns. Däremot är 
trenden för lagföringarna densamma som 
för polisinsatserna. Nära en tiondedel av 
polisarbetskrafterna ägnas narkotikabrot-
ten.
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Fängelsenivån kan härmed sägas i stor ut-
sträckning vara politiskt konstruerad. Utan 
koncentrationen av lagstiftning, poliser och 
fängelsestraff på våld och narkotika, skulle 
antalet personer i fängelse börjat sjunka tidi-
gare. 

Ett ytterligare skäl till varför fängelse-
beläggningen borde ha sjunkit under det 
senaste halvseklet är fängelsestraffets förän-
drade värde. Förväntningarna på livets goda 
har kraftigt höjts. Möjligheten att besöka 
vänner och släktingar i olika delar av landet 
tas genom bilinnehav mer eller mindre för 
given. Fritiden fylls alltmer av olika aktiv-
iteter. Årliga semesterresor utomlands är 
normen för stora delar av befolkningen. Att 
sitta inspärrad en dag har relativt sett kom-
mit att innebära en större försakelse. Frihets-
berövande utgör nu ett större intrång i livet. 
Fängelsestraffen borde av detta skäl blivit 

kortare men i stället har de blivit längre. 
Även detta är ett politiskt beslut – eller icke-
beslut.  

Strafflagstiftningen fortsätter att öka. 
Högsta domstolen kritiseras för att inte följa 
riksdagen och höja straffet för mord ännu 
mer. Den organiserade brottsligheten, 
förortskriminaliteten och gängskjutningar 
sägs peka mot en allvarligare brottssituation. 
Den villkorliga frigivningen ska, enligt 
regeringen, inte längre vara given. Straff-
rabatter ska bort enligt oppositionen. 
Kriminella ska, enligt statsministern och 
oppositionsledaren, sitta i fängelse. Krav 
ställs nu på att kriminalvårdsanstalterna ska 
byggas ut. 

Om fångpopulationen återigen stiger, så är 
det uttryck för politiska beslut.                                          

Henrik Tham är professor emeritus i kriminologi 
vid Stockholms Universitet
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Hej Leif och välkommen till en in-
tervju med dig och ditt engage-
mang i kriminalvården. 

Först något om dig. Vem är du?
Hej. Jag är född och uppvuxen i Pålsboda 
utanför Örebro. Jag spelade piano när jag 
var fem år, men jag hatade det. Under sjut-
tiotalet började alla att spela. När jag var sex-
ton år blev det musik i hela huvudet. Vi var 
några stycken som drog ihop ett källarband. 
Jag bestämde mig: det här ska jag leva på. Vi 
åkte ut med bandet och spelade på olika för-
eningsfester och vi spelade faktiskt på Hin-
san, Hinsebergsanstalten ett par gånger. Det 
började 1978. Det fanns en fritidsansvarig 
där, Gustav och han bokade oss. När man 
kom dit så öppnade man direkt. Så spelade 
vi en timme för tjejerna. Det var ingen som 
kollade oss när vi åkte ut. 

Du var alltså bara arton år när du be-
sökte ett fängelse för första gången.
Ja. Sedan, 1982, började jag spela ensam på 
kåken. Först spelade jag på Hinseberg, men 
jag frågade efter vad det fanns för andra kåkar 
och började ringa runt och åka runt, till Här-
landa, Skogome, Hall och andra anstalter.

Det jag hör är att det som betydde 
någonting då, det var din energi att 
göra dessa spelningar. Men det fanns 
också engagerade fritidsansvariga?
Ja, det fanns flera. Curre på Norrtäljeanstal-
ten t.ex. De hade ett kontaktnät och de tip-
sade varandra. Curre lärde jag känna första 
gången 1984- 85. Han var gammal musiker 
och visste vad det handlade om. Så reste jag 
runt och efterhand kunde jag lämna referen-
ser. Curre Evertsson och Håkan Lingblom 
kom att betyda mest för spridningen.

Intervju med Leif Ljungqvist

Musik på anstalt
1982 började Leif Ljungqvist spela 
för intagna på häkten och anstalter

Av Thomas Ekbom
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Och det spelade förstås roll att de 
intagna gillade dig och visste att du 
kom?
Kriminalvårdscheferna har hjälpt mig 
mycket genom att de har kollat referenser 
och sedan backat upp mig.

Hur har det varit med lokalerna du 
har spelat i?

Jag började spela med förstärkare i gymnas-
tiksalarna. Men sedan eldade intagna upp en 
avdelning på Tidaholm. Då blev det nya reg-
ler. De intagna fick inte samlas i stora grupper. 
Så nu så spelar jag med gitarren på magen i 
små dagrum och cirkulerar bland grabbarna 
och tjejerna som önskar låtar. Jag är som en 
levande juke-box. Det gör det mer lättbokat. 
Personalen slipper flytta de intagna. På anstal-
ten i Västerik har de fjorton avdelningar. Jag 
spelar på sju avdelningar på lördagen och på 
sju på söndagen. Det finns ett schema och det 
fungerar. Jag har ju bara gitarren, notstället 
och gitarrväskan så det är lätt att flytta runt.

Vilka låtar spelar du?
Det är låtar av Johnny Cash, Cornelis, 

Bob Marley, Bob Dylan, Nationalteatern 
och mycket mer. Min repetoir består av mer 
än 400 låtar.

Vad har hänt under de åren du spelat?
Jag skulle vilja lyfta fram vilken makalös för-
ändring som skett sedan jag började, i takt 
med att drogerna har försvunnit på kåkarna. 
Tjejerna har alltid varit lugnare och suttit 
och stickat. Men killarna har lugnat ner sig 
enormt. Nu när jag kommer ut så tar de i 
hand, hälsar, presenterar sig. När jag har spe-
lat färdigt så ställer de upp på en rad, som på 
en hockeymatch och tackar och pratar om 
när de har träffat mig. En kille på Tidaholm 

kom fram och sa: Nu Leffe har vi träffats åtta 
gånger på åtta olika anstalter. Jag pallar inte. 
Jag måste ändra mitt liv.

Du blir en i gänget. Du har varit med 
så länge så de känner igen dig.
Första gången jag var och lirade på Marie-
fred. Det var 1992. Då hade förstärkaran-
läggningen i gympasalen. Sedan dess har 
Muhammed G blivit chef och vilken stil det 
har blivit! Killarna ställer upp. De har insett 
att livet inte är bara att lyfta skrot, utan de vill 
använda hjärnan till nåt som är vettigt.

Du säger att det har blivit så bra. Vilka 
är det som gjort det?
För ca fem år sedan startade Håkan Ling-
blom kulturveckan i Mariefredsanstalten. 
Fritidsansvarig där, Lennart, är ju spindeln i 
nätet. Rune Skarin vill jag särskilt nämna för 
hans intresse att lära de intagna spela. Kaj 
Ahnhem har också varit aktiv med att ar-
rangera teater Jag upplever att personalen 
och intagna har en uppgift ihop. Det är som 
på en arbetsplats. De drar åt samma håll. 
När du är där tänker du inte på att du är inne 
i en anstalt.

Är det här typiskt Mariefred?
Det har ändrats på alla anstalter, men det är 
en extrem kultursatsning på Mariefred. 
Hinseberg är också fantastiskt, men det 
finns inget ställe som är dåligt.

Är det här med att drogerna försvann 
som har gjort att det har blivit så bra?
Det är jag övertygad om. Jag ser inte längre 
hur de intagna sitter och skakar. De var väl-
digt stirriga. När man inte är på kåken varje 
dag så ser man förändringen klarare.

Har personalen ändrats också?
Ja. Det har förstås blivit lättare för persona-
len att jobba med folk som inte är påtända.



12 Tidskrift för Kriminalvård  2017:1

Det var ju oroligt 2004 i anstalterna 
och Kriminalvården fick en ny gene-
raldirektör. Det blev mera säkerhet. 
Hur har den höjda säkerheten påver-
kat klimatet i anstalterna?
Det har inte blivit sämre klimat, men det är 
mer regler när man ska in på anstalterna. 
Det kanske är så här också: när det är svårare 
för fångarna att ta sig ut så tänker de inte på 
det. I stället för att försöka rymma så tar fler 
fångar tillfället i akt att göra nånting av den 
tid som de sitter.

Hur är det: Blir fångarna inspirerade 
att också börja spela?
Ja, och anstalterna bjuder till. På t.ex. Sal-
berga köpte fritidsansvarige Mats Brogedahl 
in tjugo gitarrer. Nu spelar de intagna i 
grupp tillsammans. Ofta ber fångarna om 
texter och ackord och jag tar ut och skickar 
till dem. Och så sitter de och spelar. En tjej 
som sitter på Hinseberg skriver texter. När 
hon kom dit 2011 så gav hon mig en text. 
Jag såg på en gång att den var fantastisk. Jag 
satte musik till den. Hon började skicka tex-
ter till mig. Flera var lysande. Anette Göth-
berg på Hinseberg har ordnat så när jag tittar 
förbi så kan jag och den här tjejen som skri-
ver sitta tillsammans och arbeta. Och så kan 
vi spela in det vi gör på en bandspelare. Det 
blir hennes testamente när hon muckar. Det 
är en slags terapi.

Någon annan fånge som du jobbat 
med? 
Det finns en historia som är helt fantastisk. 
Första gången när jag kom till Norrtäljean-
stalten så satt en kille där – vi kan kalla ho-
nom Jerry – en fantastisk gitarrist och sång-
are. Han och några killar hade ett band, som 
jag kunde spela med när jag passerade an-
stalten. När han muckade så hade vi kon-
takt. Vi började spela ihop. Vi spelade på 
Åland och på båtar mellan Sverige och Dan-

mark. Så gick det fel för honom och han 
hamnade på anstalt. Jag träffade honom 
igen på Österåker. Men då hände nåt fantas-
tiskt. Jerry började ha gitarrkurser för fång-
arna. Jag och han började repetera och hade 
konserter för fångarna och även deras tjejer 
som var på besök. Senare när han skulle fri-
ges så var Studiefrämjandet så nöjda med 
hans gitarrlektioner att han fick jobb som 
gitarrlärare direkt när han muckade. Sedan 
blev han verksamhetsansvarig för banden-
heten. Nu jobbar han för fullt. Han och jag 
har åkt runt på kåkarna och har spelat ihop.

Du har bidragit med musik, engage-
rat intagna, inspirerat till att skriva 
och spela musik. Vad är ditt råd till 
Kriminalvården?
Jag kan endast ge råd på det kulturella områ-
det. En sak idag är att många kriminalvår-
dare skulle besöka kulturveckan i Mariefred.

Hur ser du på framtiden i kriminalvår-
den?
Det är viktigt att de som kommer efter da-
gens duktiga fritidsansvariga förstår vikten 
av det här. Anstalterna kan erbjuda bra mil-
jöer som t ex Hinseberg. Men Kriminalvår-
den kan också bjuda på goda idéer. Här är ett 
exempel. 2012 hände något på Sollentuna-
häktet. Då kom dåvarande chefen Hanna 
Jarl och fritidsansvarige Monika Moseby/
Damberg på någonting. Jag var där och spe-
lade på gemensamhetsavdelningarna. Då 
sade Hanna och Monica: Det här måste gå 
att göra också på restriktionsavdelningarna! 
De talade med säkerhetsansvariga som sade 
att det var OK. Jag började spela på restrik-
tionsavdelningarna. 

Så här går det här till. Jag kommer till kor-
ridoren och personalen öppnar luckan på 
celldörren och jag spelar. Sedan stängs luck-
an och jag går till nästa cell. Luckan öppnas 
och jag spelar. Jag trodde att dörren skulle 
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vara ett hinder för mig och klienten. Det är 
det inte. Det fungerar otroligt bra. Hanna 
och Monica spred det här i kriminalvården 
och efter det har jag spelat på fjorton restrik-
tionshäktesavdelningar. Det är hur enkelt 
som helst. Inga fångar behöver flyttas. Och 
när jag kommer ut på kåkarna så kommer 
det fram fångar och säger: Du spelade i min 
lucka på häktet!

Fantastiskt! Hur många anstalter och 
häkten spelar du på? 

I stort sett alla. Det blir 4-5.000 mil om 
året. Men det känns meningsfullt.

Av det här samtalet verkar det som att 
samarbetet mellan säkerhetsansvariga, fri-
tidsansvariga, övrig personal och dig har 
fungerat väldigt bra. Jag blir imponerad.

Stort tack för samtalet.
Tack själv!

Fo
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I de flesta länder är en fängelsedom den 
allvarligaste sanktionen på ett brottsligt be-
teende. År 2016 finns det ca 1.6 miljoner 
fångar i Europa varav en tredjedel i ryska 
fängelser. Villkoren i de europeiska fängel-
serna varierar kraftigt. Beläggningssituatio-
nen varierar mellan Nederländernas 77 pro-
cents beläggning och Frankrikes 119 pro-
cent. Längden på fängelsestraffen är olika, 
isolering i celler, säkerhetsnivåer, insatser för 
brottsoffer varierar likaså. De nordiska län-
derna Finland, Sverige och Norge utmärker 
sig som länder med korta fängelsestraff och 
humana fängelsevillkor. Fängelserna är ock-
så mindre och har tätare bemanning. 

Olika perspektiv på  
fängelsemiljöer i Europa 
I april 2016 samlades 17 forskare, professorer och doktorer, vid ett 
möte i sammanslutningen 
The European Society of Criminology´s Working Group on Prison Life and 
the Effects of Imprisonment. 
Gruppen etablerades 2010 och består av vetenskapsmän från över 20 
länder som vill stödja forskningsinsatser som rör fängelser och utbyta 
kunskap och erfarenheter. Gruppen träffas två gånger per år för att  
diskutera fängelserelaterade ämnen. Aprilmötet 2016 redovisas i  
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab December 2016 – 103, 
årgång Nr, 3. 

Sammanfattning av artikeln och reflektioner av Birgitta Göransson

Sammansättning av fängelsepopulatio-
nen är inte enhetlig. I Nederländerna väntar 
40 procent av de intagna på sin rättegång 
vilket kan jämföras med Polens 6,7 procent. 
På dessa häktesplatser är den materiella stan-
darden dålig och miljön mer straffliknande 
än rehabiliterande. Utländska medborgare 
är överrepresenterade i alla fängelser men 
den varierar mellan 1 procent i Rumänien 
och 73 procent i Schweiz.

Studie om mänskliga rättigheter i 
tjeckiska fängelser
En utveckling mot humanisering av tjeck-
iska fängelser har pågått sedan 1990. Försök 
att förändra det tjeckiska fängelsesystemet 
efter exempel från andra länder har letts av 
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Justitiedepartementet med målet att utgå 
från mänskliga rättigheter och nå en huma-
nisering. Vaktpersonal, fångar, anstaltsled-
ning, psykologer och lärare intervjuades i 
denna studie. Dessa kompletterades med 70 
timmars observation i fängelserna. Resulta-
ten visade en stor diskrepans mellan de 
skrivna dokumenten om humanisering och 
den praktik som utövades. Störst motstån-
dare och mest kritiska är fångvaktarna. Trots 
många års försök till implementering har 
endast minimala förändringar ägt rum 
inom fängelsesystemet enligt forskarna.

Studie om livet i fängelser i Rumänien
Rumänien visar samma diskrepans mellan 
retorik och praktik som Tjeckien, men den 
är ännu tydligare i Rumänien. Under åren 
2007 till 2015 var förhållanden i fängelser 
uppe på den politiska agendan och debatte-
rades i parlamentet. Det framfördes att man 
under de senaste 10 åren infört en humanare 
fångvård enligt Europeiska fängelseregler 
men i praktiken var dessa förändringar min-
dre synliga. CPT (Europarådets gransk-
ning) och den Nationella Ombudsmannen 
liksom utslag vid prövning i Europadomsto-
len visade på överfulla fängelser (150 pro-
cents beläggning), dåliga hygieniska villkor, 
inget privat utrymme samt begränsade möj-
ligheter till arbete och andra sociala aktivite-
ter. In en studie år 2013 intervjuades 18 
fångar som vara intagna på ett högsäkerhets-
fängelse. De dåliga villkoren i fängelse ledde 
till en uppdelning av de intagna efter socio-
ekonomisk status som ledde till att fattiga 
fångar utnyttjades av andra fångar med hö-
gre status. Intagna styrde tillvaron genom 
subkulturella normer och deras kriminella 
identitet stärktes.

Studier från England och Wales 
om institutionernas reaktioner på 
självmord i fängelse
En forskare har jämfört reaktionerna i fäng-
elser i Wales och England efter självmord 
bland intagna. Antalet självmord i fängelse 
har varit stabila sedan början på 2000-talet, 
1.5 per 1000 intagna. Efter 2010 ökade an-
talet suicid för att år 2016 nå det högsta an-
talet på 13 år, 100 suicid. Denna dramatiska 
ökning har skett även om man haft fokus på 
frågan genom kartläggningar, tillsyn och in-
spektioner. Det har gjorts studier över rela-
tionen mellan ”livskvalitén” i fängelser jäm-
fört med fängelsesuicid. Men nu fokuserar 
man på vilka reaktioner som vidtas efter ett 
suicid. Vilka lärdomar drar man? Hur före-
bygger man självmord?

Ett fullbordat självmord kräver i dessa län-
der stora ekonomiska resurser eftersom det 
genomförs tre formella undersökningar av 
polis, domare och fängelsesystemets om-
budsman. Tre undersökningar som alla kos-
tar mycket och drar resurser från verksam-
heten. Forskaren konstaterar att det material 
som samlas in varken analyseras eller sam-
manställs tillräckligt bra för att skapa ett lä-
rande om vilka förebyggande insatser som 
kan utvecklas.

Kan man utvecklas som människa i 
fängelse? Studier om ”Human Flour-
ishing in prison?”
Hur kan man i fängelseset skapa en miljö där 
skadeverkningarna av isoleringen minskar 
och individen kan utvecklas. En studie ge-
nomfördes i ett B-fängelse i England där 
man under 9 månader försökte fånga upp 
vad fångarna upplevde som gynnsamt för 
utvecklingen och vad de upplevde som hin-
der. Studien visade att fängelselivet var fyllt 
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av smärta och lidande. Intagna menade att 
det inte var möjligt att utvecklas som män-
niska. Intagnas beskrivning av personlig ut-
veckling i fängelset handlade om att anpassa 
sig, uthärda och ta sig genom fängelsesyste-
met. Man måste koncentrera sig på att över-
leva det trauma det innebär att sättas i fäng-
else och att klara den påtvingade sysslolös-
heten och alla grubblerier. En del exempli-
fierar utveckling med att de kan använda sin 
tid konstruktivt, hjälpa andra fångar och 
förbereda sin frigivning. Över tid kan fors-
karen notera att det går att utveckla både 
positiva spiraler och negativa som leder till 
ökad psykisk ohälsa och hopplöshet.

För att skapa ett gynnsammare klimat i 
Belgiska fängelser beslutades om en princip 
om att göra fängelser så lika samhället utan-
för som möjligt. Efter tio år kunde man kon-
statera att inte mycket förändrats. Man be-
stämde sig för att studera en aspekt av livet 
utanför fängelset och jämföra mellan olika 
fängelser. Man tittade på fängelse där fång-
arna skötte sin egen matlagning och fängel-
ser där färdiga portioner distribuerades till 
fångarna i cellerna. Av de fem fängelser som 
studerades serverades färdiga portioner i 
fyra av dem. Men i den femte hade man 
självhushåll. Anstalten var inhyrd av Neder-
länderna. Det visade sig att i detta fängelse 
utvecklades en bättre atmosfär. Fångvaktare 
och intagna hade en annan relation. Fång-
arna kände sig mer humant behandlade och 
respekterade. Huruvida detta förhållnings-
sätt berodde på ett annat klimat i fängelset 
med annan än belgisk personal, som förkla-
ring till den lyckade implementeringen dis-
kuterades inte (Artikelförfattarens anmärk-
ning).

Jämförande studier har även gjorts av digi-
tal utveckling i olika fängelser. Forskare har 
försökt analysera vilka anstalter som tar 
emot nytänkande och ny teknik och vilka 
som är motståndare. Genomgående kan 
konstateras att oavsett beslut, lagar och in-
struktioner om en viss utveckling finns en 
genomgående tröghet i fängelsesystemet 
inför förändringar. 

Införandet av föräldrastödsprogram för 
intagna i ett irländskt fängelse ledde till att 
relationerna mellan fångvaktare och intagna 
utvecklades, vilket i sin tur ledde till att man 
fokuserade mer på dynamisk säkerhet i jäm-
förelse med anstalter som inte implemente-
rat föräldrastödsprogrammet. Föräldraut-
bildning i kombination med fyratimmars 
familjebesök förbättrade fångarnas förmåga 
att klara fängelsevistelsen utan misskötsam-
het. En effekt som dock avtog även om besö-
ken upplevdes mycket positivt. Påfrestning-
ar i anstaltsmiljön blev ändå så stora att fång-
arna så småningom blev frustrerade och ag-
gressiva i protester och misskötsamheten 
ökade igen.

En studie genomfördes i Nederländska 
fängelser om effekten av förtroendefulla rela-
tioner mellan fångar för att utröna om en 
sådan relation minskar aggressivitet gente-
mot andra fångar. Ett sådant samband kun-
de man inte fastställa men däremot att deras 
psykiska hälsa blev sämre. De som hade vän-
ner som hälsade på från världen utanför eller 
delade cell med en annan fånge hade dock 
färre psykiska problem. Relationer till andra 
fångar kan således antingen förbättra den 
psykiska hälsan eller försämra den. Ibland är 
förhållningssättet att du inte ska beblanda 
dig med andra fångar det bästa för den psy-
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kiska hälsan. De som utvecklas positivt i 
fängelse är dock inte de som isolerar sig to-
talt utan de som förmodligen har en större 
förmåga att möta de problem som väntar vid 
frigivning konstaterar forskarna.

Levnadsvillkor i fängelset och effekten 
efter frigivning

Återfallsfrekvensen är hög i alla västlän-
der. En aspekt av livet i fängelse som har ef-
fekt på återfallsfrekvensen och minskar åter-
fallen är om man upplevt sig rättvist och 
respektfullt behandlad enligt en studie från 
Nederländerna.

The meaning of persistent short-term 
imprisonment

När man i England studerade effekten av 
upprepade korta fängelsestraff kunde man 
visa ett långsamt sönderfall i sociala relatio-
ner utanför fängelset och ett omedelbart 
sönderfall av den sociala plattformen bostad 
och arbete..

Egna reflektioner implemen-
tering av förändringar i svensk 
kriminalvård

De genomgående slutsatserna i studierna 
av olika fängelsemiljöer i Europeiska fängel-
ser är att beordrade, beslutade eller t o m lag-
stiftade förändringar inom fängelser inte alls 
genomförs eller är tröga och långsamma.

Eftersom jag haft förmånen att inom den 
svenska kriminalvården följa implemente-
ringen av olika förändringar och ibland 
medverkat i dem vill jag dela med mig av 

min erfarenhet av vilka mekanismer som va-
rit verksamma när vi på relativt kort tid fak-
tiskt genomfört stora förändringar.

Inte heller i Sverige genomförs beslut bara 
för att högsta ledningen har fattat ett beslut. 
Detta bekräftas av organisationsforskare 
som studerat olika typer av organisationer. 
Förr brukade man säga i Kriminalvården 
”böj huvudet så blåser det över”. Om fattade 
beslut ska få genomslagskraft behöver hög-
sta ledningen ha underställda chefer på olika 
nivåer som verkar som förlängda armar och 
som har mandat och ansvar för genomför-
ande och återrapportering av fattade beslut. 

Om en organisation ska utvecklas behö-
ver det finnas en öppenhet för nytänkande 
och impulser från omvärlden. Det måste 
också finnas vägar inom organisationen för 
medarbetare på olika nivåer att komma med 
förbättringsförslag. 

De faktorer som enligt min erfarenhet 
är en förutsättning för att implemente-
ring ska underlättas är att:

•	jordmånen där förändringen ska planteras 
gör det möjligt, 

•	personalen upplever att ett problem kan 
åtgärdas genom förändringen

•	beslut om förändring tas på högsta nivå
•	förändringen styrs och genomförs av led-

ningen på alla nivåer 
•	eldsjälar som tror på idén marknadsför 

den och vågar lyssna och diskutera
•	dessa eldsjälar har stöd av första linjens 

chefer som måste ge utrymme att genom-
föra införandet
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•	förändringsarbetet följs och återrapporte-
ras till högsta ledningen som också undan-
röjer ev. övergripande hinder 

•	förändringarna utvärderas av forskare och 
brister justeras

Några exempel på lyckad implementering 
i Kriminalvården
Implementering av förändringar när det 
gäller rehabiliteringsinsatser i 1974 års Kri-
minalvårdsreform genom införande av be-
handlingsteam på häkten och § 34 som ut-
sluss till behandlingshem leddes av chefen 
närmast Gd, Claes Amilon. Han medver-
kade i utbildning av personal och följde 
verksamhetsutvecklingen längst ut i organi-
sationen. Problemen han identifierade åter-
kopplade han till regionchefer och anstalts-
ledning. Tillsammans med högste ansvarige 
för frivårdsfrågor på Kriminalvårdsstyrelsen 
Barbro Schillander Lundgren ledde han ut-
bildningskonferenser om § 34 tillsammans 
med ledare från behandlingshem. Jag minns 
deras engagemang som smittade av sig till 
oss som skulle omsätta idéerna till praktisk 
handling och deras ”tyngd” i organisationen 
medförde att det inte kunde ifrågasättas om 
detta var ett förankrat Gd beslut. 

All personal behövde större kunskap om 
ex narkotikaproblemen och uppdraget att inte 
bara vakta utan också vårda. Stora utbild-
ningssatsningar genomfördes där all perso-
nal inom en anstalt samlades till gemensam 
utbildning, från kokerska till direktör. Där 
satte de gemensamt upp mål och insatser för 
att skapa en jordmån för förändring mot 
mer rehabiliterande insatser. Som utbildare 

användes en medarbetare som i flera år arbe-
tat med narkotikamissbrukare på Österå-
ker, Eva Edstedt, som också fick hjälp av 
Frans Schlyter på Kriminalvårdsstyrelsen att 
skapa utbildningsmaterial. 

Kognitiva evidensbaserade behandlings-
program infördes efter tips från en regional 
handläggare Svenolov Svensson i Göteborg 
som inspirerats på en konferens i USA. Idén 
fångades upp av Lasse Krantz på forsknings-
enheten och Ulf Jonson högst ansvarig för 
klientfrågor under Gd. Jag deltog själv i cen-
trala ledningsgruppen liksom övriga region-
chefer när Ulf Jonson föreslog och det beslu-
tades att evidensbaserade behandlingspro-
gram för olika målgrupper skulle införas. 
Ulf gav uppdrag åt de personer som redan 
engagerat sig för olika målgruppen och som 
hade kunskap och engagemang inom res-
pektive problemområde. De fick ansvar att 
översätta och arbeta med evidensbaserade 
kanadensiska och engelska program. Pro-
gram som sedan måste passera nålsögat i det 
vetenskapliga rådet och granskas av många 
professorer innan det sjösattes och då endast 
på prov och med specialutbildade program-
ledare. Programledarnas genomförande 
granskades av sakkunniga genom videoin-
spelningar av programmötena. Program-
men utvärderades efter att ha genomförts. 
Därefter implementerades de i stor skala. 
Ett oerhört ambitiöst och flerårigt förbere-
delsearbete. Kunskapsutvecklande nätverk 
bildades med representanter engagerade i 
olika metoder/målgrupper. Regionchefer 
och enheter fick uppdrag och ekonomisk 
tilldelning efter dialoger med Gd. Uppfölj-
ning skedde i dialoger på regional och cen-
tral nivå. 
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Behandlingsinsatser för sexualbrottslingar 
startade efter en försöksverksamhet 1984-
1986. Avdelningschef Clas Amilon fångade 
upp Elisabeth Kwarnmarks om min erfa-
renhet av individualpsykoterapi och upp-
manade oss att söka medel ur Socialstyrel-
sens dåvarande satsning mot kvinnovåld. Vi 
fick ett litet bidrag och genomförde en för-
söksverksamhet där vi prövade om det gick 
att få sexualbrottsdömda och män som 
dömts för relationsvåld motiverade till be-
handling. Ingen trodde det var möjligt på 
den tiden. Det visade sig vara möjligt om 
bemötandet var med respektfullt och pro-
fessionellt. Elisabeth blev många år senare 
ansvarig för att utveckla det behandlings-
program för sexualbrottslingar som skapa-
des utifrån en kanadensisk modell. Därefter 
har hon varit verksam i behandling, utbild-
ning och handledning i genomförande och 
implementering av behandlingsprogram-
met. 

Innehållet i den genomgripande narkoti-
kasatsning 2000-2006 skapades av represen-
tanter för alla områden som berörs av narko-
tikaproblemet i Kriminalvården. Föreslagna 
insatser rörde organisationen med uppsö-
kare, behandlingsavdelningar, behandling-
en med evidensbaserade motivations- be-
handlingsprogram och kartläggningsmeto-
der samt läkemedelsassisterad behandling 
och förbättring av säkerhetsrutiner, narkoti-
kahundar m.m. Små ekonomiska bidrag 
fördelades till enheter för varje deluppdrag. 
Utbildningsinsatser genomfördes för perso-
nal som arbetade i satsningen, insatser inom 
skilda områden följdes upp av implemente-
ringsgruppen CDG (Centrala Berednings-
gruppen för drogfrågor). Vid hinder i ge-
nomförandet rapporterade jag som ordfö-

rande i CDG till respektive ansvarig chef 
med kopia till regionchef. Eftersom jag var 
ordförande i gruppen och samtidigt region-
chef återrapporterade jag varje år resultaten 
av alla insatser och även hinder för imple-
menteringen som rörde övergripande frågor 
till centrala ledningsgruppen. Satsningen 
utvärderades av Brottsförebyggande rådet 
vid flera tillfällen och de brister som notera-
des av forskarna åtgärdades. En vårdklimat-
studie genomfördes på alla specialiserade 
narkotikaavdelningar. Den leddes av Krimi-
nalvårdens egna forskare Lars Krantz och 
Maria Danielsson. Lars Krantz använde ett 
frågeformulär som han hämtat från en fors-
kare, Alison Liebling Cambridge Universi-
ty, som han samarbetat med. Liebling finns 
också representerad i de studier om fängelse-
miljö i England som beskrivs ovan i artikeln. 
Instrumentet mäter intagnas upplevelse av 
anstaltsmiljön om de känner sig rättvist be-
handlade, respektfullt bemötta och får stöd 
av och litar på personalen. Ett gott vårdkli-
mat i dessa avseenden uppnåddes på avgrän-
sade behandlingsavdelningar men inte på 
andra avdelningar med omotiverade narko-
tikamissbrukare.

Alla exempel på implementering som 
lämnats bygger på ett förtroendefullt och 
nära samarbete mellan HK och ”experter”, 
personal på golvet som genomför och en en-
gagerad och tydlig ledning på alla nivåer. 
Det måste också finnas ett intresse hos den 
högsta ledningen att följa verksamhetsut-
vecklingen och implementeringen och en 
vilja att undanröja hinder och avsätta medel. 
Eftersom implementering tar många år 
måste syftet med förändringen hela tiden 
hållas levande och understödjas.                      
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Själv skulle jag helt klart svara ja på den 
frågan. Det känns faktiskt mera som 
ett hedersuppdrag än jag från början 

hade föreställt mig. Jag har nu varit verksam 
som nämndeman i Stockholms Tingsrätt 
under tre års tid. Som nämndeman väljs 
man in för fyra år i taget. Nuvarande period 
sträcker sig från 2015 till 2019. Innan jag 
påbörjade uppdraget hade jag känt mig 
lockad av det under många år, men inte kun-
nat avsätta tillräckligt med tid eftersom jag 
samtidigt arbetat heltid.

Av mitt CV framgår att jag varit socionom 
sedan 1975, leg psykoterapeut sedan 1997 
och att jag även varit verksam som författare 
och föreläsare under dessa år. Därutöver har 
jag varit vd för flera vårdbolag och även arbe-
tat med planering av psykiatrisk vård inom 
Stockholms läns landsting. Det innebär 
över fyrtio års erfarenhet av vård och be-
handling, sedd från olika håll och ansvars-
områden. 

Trots att jag tidigare också studerat krimi-
nologi, var det i april 2014 i princip första 
gången jag klev in i en rättssal som delaktig i 
en domarroll. Många gånger tidigare har jag 
suttit med vid rättegångar, men då oftast i 
rollen som stöd för någon av mina klienter. 
Nu fick jag för första gången möjlighet att 

Att vara nämndeman
-ett hedersuppdrag?
Av Heléne Gant

delta i en process som rör sig kring samma 
mänskliga, interpersonella, psykologiska 
och sociala problem som jag arbetat med 
under hela mitt yrkesliv. Problem som i hög 
grad påverkar enskilda personers förmåga 
att anpassa sig efter ett samhälles normer, 
regler och lagar. 

Det nya för mig blev det juridiska per-
spektivet, att vara med och bedöma sanno-
likheten för att människor faktiskt begått – 
eller inte begått – de brott de står åtalade för 
och vilken påföljd som är allra mest lämplig 
i varje enskilt fall. Som stöd för dessa beslut 
har man tillgång till en mängd fakta, både 
om brottet och om den anklagade själv. Det-
ta för att man verkligen ska kunna betrakta 
det hela ur så många synvinklar som möjligt, 
innan man fattar ett beslut av mycket stor 
betydelse för de människor som finns allde-
les framför en.

Som nämndeman är man en av fyra perso-
ner med ansvar för att fatta noggrant över-
vägda, välgrundade och rättvisa beslut i varje 
enskilt mål. I tingsrätten sitter tre nämnde-
män och en jurist, som är rättens ordförande 
och tillika domare. Nämndemännen repre-
senterar vanliga medborgare, som alla är 
amatörer i juridiska sammanhang och som 
kan ha många olika erfarenheter och kun-
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skaper med sig i bagaget. Det är inte yrket 
eller andra meriter som avgör om du kan bli 
nämndeman eller inte. Man väljs in efter en 
personlig intervju och lämplighetsbedöm-
ning och kontrolleras självfallet också mot 
befintliga brottsregister.

Efter denna inledning omkring fakta och 
tillämpning vill jag nu gå vidare med ett lite 
mer lättsamt avsnitt bestående av vanliga 
frågor och svar när det gäller rollen som 
Nämndeman; ”FAQ”.

Några frågor och svar att fundera 
över

Fråga
+ Har man som nämndeman någon chans 

att påverka och göra skillnad-eller är det 
bara en konstruerad roll, som finns där för 
syns skull?

Svar
Enligt min erfarenhet ger uppdraget en 

betydligt större chans att påverka än man 
kan tro

Fråga
+ Kan det innebära en möjlighet att utöka 

sina kunskaper inom nya områden-eller 
upplever man sig mest som en obetydlig del 
av jättestor byråkrati?

Svar
I mitt fall har det varit intressant och spän-

nande att få tillgång till så mycket ny kun-
skap 

Fråga
+ Skulle man kunna säga att nämndeman-

nen deltar i en demokratisk process-eller 
kan det istället leda till ytterligare en 
besvikelse över samhällets olika brister?

Svar
Inom det rättsliga systemet finns, som 

överallt annars, ”den mänskliga faktorn” 
med. Alla som deltar i processen är inte ofel-
bara, åtminstone inte hela tiden. Trots det är 
systemet demokratiskt uppbyggt och revi-
deras när rättssäkerheten kräver det

Fråga
+ Ett system med flerhundraåriga regler 

och rutiner för rättsprocessen, går det att 
uppfatta som tecken på stabilitet och rätts-
säkerhet -eller hamnar man bara i menings-
lösa gamla mönster som för länge sedan mist 
sin betydelse?

Svar
Själv förväntade jag mig att hamna i ett 

system med många föråldrade delar, vilket 
kunde innebära att det skulle bli svårt att stå 
för rollen som Nämndeman. Numera upp-
fattar jag det istället som ett skydd mot bland 
annat godtycklighet och dåligt underbygg-
da beslut. 

Efter att ha arbetat många år i en hierar-
kiskt uppbyggd sjukvård visste jag inte om 
att det fanns institutioner med en ännu tyd-
ligare arbetsordning, där varje person verkli-
gen vet exakt vad som förväntas av dem. 
Dessutom är vi många som verkligen trivs i 
den gamla fina miljön

Fråga
+ Går det att lära sig mer om samhället 

genom de nya perspektiv man får på brotts-
lighet och rättsskipning -eller leder det till 
att man får egna föreställningar om orättvi-
sor eller ett samhälle utan rättssäkerhet be-
kräftade?
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Svar
Min erfarenhet är att man lär sig mer om 

samhället och dessutom blir mer medveten 
om egna, ibland ogrundade synpunkter el-
ler rena fördomar, om hur det går till

Fråga
+ Blir man ofta berikad i rollen som nämn-

deman -eller är det större risk att bli avtrub-
bad?

Svar
Jag skulle säga att det är individuellt. Det 

beror dels på den egna personligheten, dels 
på vilka människor man möter och även de 
värderingar som finns representerade i rätts-
väsendet. För egen del har jag blivit både 
förvånad och personligt berörd av det enga-
gemang för människors olika svårigheter 
som finns inom bland annat domarkåren.

Fråga
+ Händer det att man får en annan bild av 

människan bakom brottet och de levnads-
villkor som tidigt kan ha gällt för den perso-
nen-eller är det lätt att få fler bevis på hur 
hemska brott som till synes samvetslösa in-
divider kan begå, utan att bekymra sig för 
sina offer?

Svar
Här är det viktigt med en ödmjuk inställ-

ning och en förståelse för att människor un-
der press  (i till exempel en rättssal) kan fram-
stå på många olika sätt utan att man för den 
skull får veta något väsentligt om deras per-
sonlighet 

Fråga
+ Är uppdraget som nämndeman ett en-

kelt sätt för vissa personer att tjäna pengar 
på-eller är det mer av ett ideellt arbete som 
människor med stort engagemang väljer att 
lägga ner tid på, trots minimal ersättning?

Svar
Här är det blott och enbart det andra alter-

nativet i frågan som gäller

Fråga
+ Handlar det här om ett uppdrag där en-

bart väletablerade och högt utbildade 
svenskar får en möjlighet att framträda i of-
ficiella sammanhang-eller är det en uppgift 
som alla svenskar, nya och gamla och med 
vilken härkomst som helst har samma möj-
lighet att söka sig till?

Svar
Alla som lever ett vanligt och någorlunda 

ordnat liv och som inte tidigare begått några 
brott kan söka uppdraget. 

Tillvägagångssätt
För den som är intresserad räcker det med 
att bli medlem i ett av våra partier (oavsett 
verklig politisk hemvist) och där ansöka om 
att väljas till nämndeman. Efter det sker en 
urvalsprocedur med intervju och lämplig-
hetsbedömning innan ansökan går vidare 
till kansliet för den Tingsrätt (eller i vissa fall 
högre rätt) som du geografiskt tillhör.          
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Att brottsligheten minskat sedan 
1990-talets första år är ett numera 
väletablerat faktum. Under lång tid 

var intresset för denna oväntade vändning i 
huvudsak riktat mot USA (särskilt New 
York) och våldsbrottens överraskande 
minskning. Först efterhand har det klar-
gjorts att nedgången också gäller för andra 
jämförbara länder (Kanada, Australien, 
Väst- och Nordeuropeiska länder), och att 
minskningen även omfattar stöldbrott (sär-
skilt bilstölder och inbrott). Tillbakagången 
är mycket stor, i en del länder rör det sig om 
en halvering från början av 1990-talet fram 
till idag. Samtidigt står det klart att den ned-
åtgående trenden varierar i tid och rum; 
brytpunkten inträffar vid något olika tid-
punkter och minskningen är större respek-
tive mindre för olika brott i olika länder. Det 
är också uppenbart att vissa brott ökat, trots 
den allmänna nedgången. Det gäller exem-
pelvis stöld/rån av mobiltelefoner och it-re-
laterade brott.

Många av de hypoteser som lanserats för 
att förklara den nedåtgående trenden har 
varit ensidigt amerikanska. Hit hör förslag 
om blyförgiftning, ändrade abortlagar, nar-

Varför har brottsligheten 
minskat?
Saxat ur professor emeritus i sociologi Sven-Åke Lindgrens blog 
kriminologiposten

https://kriminologiposten.blogspot.se

kotikamarknadens skiftningar, dödsstraf-
fets renässans, straffskärpningar och mass-
fängslande, fler poliser och nya metoder för 
polisarbete, ändringar av vapenlagar m.m. 
Men det räcker med att jämföra USA och 
Kanada för att inse att de brister. De två län-
dernas brottskurvor är närmast identiska 
(fast på olika mängdnivåer), men Kanada 
saknar de element som använts för att för-
klara den amerikanska utvecklingen. Resul-
tatet blir detsamma när man jämför USA 
med Australien och England/Wales, eller 
något annat jämförbart europeiskt land. 
Denna oförenlighet pekar på att det måste 
vara något annat – en eller flera faktorer med 
hög grad av generell giltighet – som kan be-
svara frågan om vad som orsakat den långva-
riga minskningen av brottsligheten i den 
rika världens länder.

För att komma framåt med frågan har kri-
minologerna Graham Farrell, Nick Tilley 
och Andromachi Tseloni (2014) testat 17 
hypoteser som inom den kriminologiska 
forskningen lanserats som tänkbara förkla-
ringar. Förutom de ovan nämnda rör det sig 
bl.a. om stark ekonomi, demografiska för-
ändringar (åldrad befolkning), civilisations-
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process, förbättrad säkerhet (kvantitativt 
och kvalitativt). Testet omfattar fyra villkor 
som hypoteserna ska klara:
1) Det tvärnationella testet (hypotesen ska 

vara tillämplig i olika länder)
2) Det tidigare ökningstestet (hypotesen 

ska vara förenlig med det faktum att 
brottsligheten innan nedgången ökade 
under flera decennier)

3) Det IT-brottsrelaterade/mobiltelefon-
testet (hypotesen ska vara förenlig med 
det faktum att vissa brott ökat, trots den 
generella nedgången)

4) Det variabla utvecklingstestet (hypote-
sen ska vara förenlig med det faktum att 
minskningen varierat ifråga om tid, 
utvecklingslinje och brottslighetens 
sammansättning).

Hypoteserna har prövats mot ett omfat-
tande och sammansatt dataset bestående av 
uppgifter från olika länders kriminalstatis-
tik, offerundersökningar och sjukvårdssta-
tistik plus data från den internationella 
brottsofferundersökningen (ICVS) som 
görs i FN-regi. 

Enbart en hypotes klarade alla fyra test; 
förbättrad säkerhet. Denna idé omfattar 
flera aspekter. Dels rör det sig om förbättrad 
produktsäkerhet – typfallet är stöldsäkrare 
bilar. Men det handlar också om utveckling 
och installation av lås och larm samt passer-
system, kameraövervakning och fysisk över-
vakning med väktare, grannar etc. Det är 
exempel på åtgärder som införts i alla typer 
av miljöer (offentliga platser, företag och or-
ganisationer samt privata hem). De här åt-
gärderna brukar gå under beteckningarna 
miljöinriktad prevention och situationell 
prevention, och deras huvudsyfte är att för-

svåra genomförandet av brott, öka riskerna 
för upptäckt och minska lönsamheten av 
brott. Teoretiskt har de sin grund i socio-
ekologisk kriminologi, rutinaktivitetsteorin 
och rationell valteori.

Sambanden mellan förbättrad säkerhet 
(samhällets ”säkerhetisering”) och stöld-
brott är lätta att förstå, och det finns gott om 
forskning som ger belägg för positiva effek-
ter, samtidigt som de verksamma mekanis-
merna är tydliggjorda. Men det är betydligt 
vanskligare att fastställa giltigheten av sam-
bandet mellan förbättrad säkerhet och 
våldsbrott, inte minst det grova, dödliga vål-
det. Farrell, Tilley och Tseloni (2014) intro-
ducerar två hjälphypoteser för att få ihop 
det. De menar att stöldbrott utgör hörnste-
nen för det kriminella livets försörjning. 
Om den rycks undan kommer många kri-
minella karriärer att upphöra, alternativt få 
betydande problem. Den andra tankegång-
en är likartad, men gäller brottsdebutens s.k. 
strategiska brott. Om bilstölderna (ett stra-
tegiskt brott) pressas ned kommer färre 
unga att debutera med detta brott, vilket 
skulle innebära minskad risk för en fortsatt 
kriminell karriär. I båda fallen skulle det, en-
ligt forskarna, innebära minskningar för 
våldsbrotten, eftersom flertalet brottslingar 
inte är specialister utan involverade i både 
egendoms- och våldsbrott.

Det finns förstås tunga invändningar mot 
deras slutsats. En är att det finns en stor an-
del våldsbrott som begås av personer som 
inte är brottsaktiva i övrigt, i vart fall inte 
med egendomsbrott. Våld i nära relationer, 
som sker i hemmen, är ett exempel. Våld i 
arbetslivet och på skolor är ett annat. En an-
nan invändning har formulerats av Michael 
Tonry (2014) som menar att deras slutsats 
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inte klarar det tidsmässiga sambandet mel-
lan det dödliga våldets utveckling och infö-
randet av miljöinriktad och situationell 
brottsprevention. Kurvorna för det dödliga 
våldet i olika länder har under lång tid visat 
hög grad av likformighet, medan tidpunk-
ten för införandet av de nämnda åtgärderna 
har varierat betydligt mellan olika länder. 

Det finns med andra ord anledning till 
fortsatt, fördjupad forskning – och fortsatt 
diskussion – om orsakerna till brottslighe-
tens kraftiga nedgång sedan 1990-talets för-
sta år. 

Farrell, Graham, Tilley, Nick, and Tseloni, Andromachi 
(2014) ”Why the Crime Drop?” i Michael Tonry (ed.) Why 
Crime Rates Fall and Why They Don’t. Chicago: Chicago 
University Press. 

Tonry, Michael (2014) ”Why Crime Rates are Falling Th-
roughout the Western World” i Michael Tonry (ed.) Why 
Crime Rates Fall and Why They Don’t. Chicago: Chicago 
University Press.

Människan, brottet, följderna 
är en etablerad klassiker inom kriminalvården 
som nu uppdateras i en åttonde utgåva uti-
från ny lagstiftning och metod, av delvis nya 
författare.

Boken ger en kunskapsbaserad överblick av 
brottsligheten i Sverige samt av svensk krimi-
nalvård och kriminalpolitik. Utifrån aktuell 
forskning beskrivs alltifrån brottsutveckling-
en och rättsväsendets organisation till krimi-
nalvårdens program för att minska återfall i 
brott och situationen för brottsoffer.

Boken riktar sig till studerande och yrkes-
verksamma inom kriminalvården, polisen 
och andra myndigheter inom rättsväsendet. 
Den är även avsedd för utbildningar inom 
socialt arbete och verksamma inom social-
tjänsten.

Boktips:
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I Korthet
NTU: Utsatthet för 
sexualbrott har ökat 
bland kvinnor
Nationella trygghetsunder-
sökningen (NTU) 2016 visar 
att fler kvinnor uppger att de 
utsatts för någon typ av 
sexualbrott. Utsatthet för 
misshandel bland kvinnor är 
däremot förhållandevis jämn 
över tid. Överlag minskar 
utsattheten för misshandel 
främst bland unga män. 
Stockholm och Skåne är de 
län som har högst andel 
brottsutsatta. De som haft en 
mindre andel utsatta över tid 
är Gävleborg, Norrbotten, 
Dalarna och Värmland. 
Otrygghet och oro för brott 
har ökat påtagligt jämfört 
med förra året. Det kan vara 
ett trendbrott eller en tillfällig 
avvikelse från den relativt 
stabila trend vi sett sedan 
2009 enligt Brottsförebyg-
gande rådet.

Brå listar åtgärder som 
fungerar för att före-
bygga brott och oro i 
socialt utsatta områden
Brottsligheten är inte jämnt 
fördelad i Sverige. I vissa 
bostadsområden är den 
högre. Brå har kartlagt 
fungerande metoder och 
arbetssätt för att förebygga 
brott och öka tryggheten:
I Brårapporten tas följande 
framgångsfaktorer upp:
Polisen bör koncentrera sina 
insatser till platser och tider där 
flest brott begåtts (hot spots)

Repressiva polisiära 
insatser blir bättre om 
de kombineras med 
insatser av social karaktär.
Det kan vara effektivt att 
bevaka högaktiva kriminella 
om bevakningen kombineras 
med att de erbjuds sociala 
insatser.
Situationell prevention har 
effekt, dvs att man minska 
tillfällen till brott.
Lokalt dialogbaserat polisar-
bete, i samverkan med andra, 
kan öka de boemdes 
förtroende för polisen

Utslussning minskar risk 
för återfall i brott
Klienter som får någon form 
av särskild utslussningsåtgärd 
har lägre risk att återfalla i 
brott och drabbas av akut 
intoxikation. Det visar en ny 
studie från Kriminalvården. 
Kriminalvården arbetar på 
flera olika sätt för att minska 
risken för återfall i brott. De 
fyra särskilda utslussningsåt-
gärderna - frigång, utökad 
frigång, vårdvistelse och 
halvvägshus - ska underlätta 
för klienterna i övergången 
från anstalt till frihet. Studien 
är den första större utvärde-
ringen av de särskilda 
utslussningsåtgärderna. 
Forskarna Mats Forsman och 
Yael Werner vid Kriminalvår-
dens forsknings- och 
utvärderingsenhet har 
undersökt hur risken för 
återfall i brott påverkas. 38 
354 klienter som frigivits från 
anstalt mellan 2007 och 2013 
ingick. Av dessa hade drygt 
en femtedel haft någon form 

av utslussningsåtgärd. 
Studien har utförts med 
tillgång till sammanlänkade 
register genom ett samar-
bete med Institutionen för 
medicinsk epidemiologi och 
biostatistik vid Karolinska 
institutet.
Resultatet visar att klienter 
som tagit del av en utsluss-
ningsåtgärd hade 14 pro-
cents lägre risk att återfalla i 
brott jämfört med klienter 
som inte hade haft någon 
utslussningsåtgärd. Dess-
utom hade de 15 procents 
lägre risk att drabbas av akut 
intoxikation av alkohol eller 
narkotika under uppfölj-
ningstiden. Den återfallsföre-
byggande effekten av 
utslussning var mest tydlig 
hos klienter som fått utökad 
frigång och frigång. Vid 
utökad frigång vistas klienten 
i hemmet med fotboja, 
medan en klient med frigång 
enbart är utanför anstalten 
dagtid. När det gäller den 
återfallsförebyggande 
effekten av vårdvistelse och 
halvvägshus, där klienten bor 
i ett boende med personal, 
ger studien ett svagare stöd. 

Skypesamtal gav tätare 
klientkontakt i frivår-
den
Projektet Skype i frivården har 
utvärderats med lyckat 
resultat. Resultaten visar på 
flera vinster, som att det 
sparar tid och leder till en 
ökad flexibilitet som har 
uppskattats av både frivårds-
inspektörer och klienter. 
Huvudsyftet med projektet 
var att se om en del övervak-
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ningssamtal via videolänk 
kunde öka kontaktfrekven-
sen för klienter med stora 
geografiska avstånd till 
frivårdskontoret. Vinsterna 
visade sig dock vara ännu 
flera. Målgruppen för 
pilotstudien har varit alla 
klienter under 21 år med 
medel och hög risk för 
återfall i brott inom frivården 
Luleå och Umeås upptag-
ningsområde. För de klienter 
som deltagit har vart tredje 
samtal skett med frivårdsin-
spektören via Skype. Innehåll 
och förutsättningar var 
samma som vid samtal som 
sker vid ett fysiskt möte.
Frivårdsinspektörerna har 
lättare att boka tider när det 
passar, då man till exempel 
inte är beroende av att det är 
andra kollegor på kontoret. 
Klienter har lättare att 
anpassa mötestider utifrån 
arbete eller andra bokade 
möten. Det sänker även 
tröskeln till att mötet genom-
förs, då det finns ett alternativ 
vid till exempel återbud, om 
klienten missat bussen, eller 
alternativ om det finns en 
hotbild mot klienten. 
Resultaten har utvärderats 
både kvantitativt och 
kvalitativt, bland annat 
genom intervjuer med 
personal och klienter. 
Utvärderingen visar att 
kontaktfrekvensen har ökat i 
de ärenden där videolänk 
användes som ett komple-
ment under övervakningen, 
men projektmålet om ett 
samtal i veckan har inte nåtts.

Missbruksfokus avgö-
rande för nyttan med 
Idap
Partnervåldsdömda klienter 
som genomgår Integrated 
domestic abuse programme 
(Idap) bör samtidigt behand-
las för eventuellt missbruk. 
Det minskar risken för återfall 
i brott enligt en ny rapport 
från Kriminalvården. Idap är 
ett behandlingsprogram för 
män som använt hot, våld 
eller annat kontrollerande 
beteende mot sin kvinnliga 
partner/före detta partner. 
Idap grundas på kognitiv 
beteendeterapi och social 
inlärningsteori. Man arbetar i 
grupp med nio olika teman; 
exempelvis icke-våld, stöd 
och tillit, sexuell respekt samt 
förhandling och rättvisa. 
Målet är att deltagarna ska få 
möjlighet att hitta positiva 
alternativ till våld och 
kontrollerande beteende, 
samt få träna på detta 
genom övningar och 
rollspel. 
Rapporten är en utvärdering 
av de för- och eftertester som 
partnervåldsdömda klienter 
gör när de genomgår 
behandlingsprogrammet. 
Totalt har testresultat från 1 
015 män som deltog i 
programmet under åren 
2007-209 analyserats. 
Testsvaren bedömdes ihop 
med ett antal bakgrundsvari-
abler, för att se vad som 
kunde förutse återfall i brott 
respektive avbrott i behand-
lingen. Det senare är i sig en 
riskfaktor för brottsåterfall.
Studiens viktigaste resultat är 
att missbruk av alkohol eller 

narkotika – och även 
arbetslöshet och tidigare 
brottslighet – utgör riskfakto-
rer för återfall i partnervåld 
och annan brottslighet. 
Samma faktorer kan också 
förutsäga om en klient 
kommer avbryta behand-
lingen.
I studien dras slutsatsen att 
obehandlat missbruk skulle 
kunna vara en viktig förkla-
ring till att tillgängliga 
behandlingar för partnervåld 
inte varit så framgångsrika 
hittills. Dessutom bör arbete 
och sysselsättning vara 
prioriterade vid verkställig-
hetsplanering och frigiv-
ningsförberedelser, eftersom 
studien även visar att 
arbetslöshet är en riskfaktor 
för återfall i partnervåld. Alla 
som fullföljt programmet blir 
bättre i sina attityder mot 
kvinnor och de får en mer 
mogen syn på relationer.

Många häktade i Sve-
rige hålls isolerade. 
Trots upprepad kritik från 
både FN och Europarådet 
har andelen häktade i 
Sverige som har restriktioner, 
och isoleras mer än 22 
timmar per dygn, inte 
minskat. Det finns dock 
åtgärder som skulle kunna 
vidtas för att minska isole-
ringen och dess negativa 
konsekvenser för de häktade, 
utan förlorade möjligheter 
att lagföra för brott. Det 
framgår av en ny Brå rapport 
(2017:6) Att minska isolering i 
häkte, lägesbild och förslag.
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År 2015 häktades drygt 9 000 
personer i Sverige, och i snitt 
satt de häktade i två månader. 
Drygt två tredjedelar av dem 
hade så kallade restriktioner, 
vilket för de flesta innebar 
isolering från andra häktade 
och omvärlden. Av de 
häktade var 140 barn, och av 
dessa var andelen med 
restriktioner ännu högre än 
bland de vuxna, 81 procent. 
En bidragande orsak till att 
många hålls isolerade är att 
det svenska rättssystemet 
bygger på omedelbarhets-
principen, som innebär att 
det avgörande för domslutet 
är vad som sägs under 
domstolsförhandlingen, inte 
vad som tidigare sagts under 
brottsutredningen. Eftersom 
eventuella påtryckningar 
mot målsägare, vittnen eller 
andra misstänkta kan göra att 
de tar tillbaka vad de sagt 
under utredningen, riskerar 
påtryckningar alltså att 
påverka utgången av 
rättsprocessen. I Norge och 
Danmark har man lyckats 
minska andelen häktade som 
är isolerade, till 12 procent 
respektive enstaka procent, 
trots att deras rättssystem 
liknar vårt. En ytterligare 
förklaring till att häktade i Sve-
rige hålls isolerade är att 
Kriminalvården inte har 
tillräckliga personalresurser 
för att kunna genomföra 
isoleringsbrytande åtgärder.
Brå stöder i huvudsak 
Häktes- och restriktionsutred-
ningens förslag från augusti 
2016, och lägger även fram 
ett antal egna. Bland annat 
föreslår Brå att Åklagarmyn-
digheten startar ett försöks-

projekt med alternativa 
arbetssätt, som skulle minska 
behovet av att hålla häktade 
isolerade från varandra.

GW svamlar - saxat ur 
kriminologiprofessor 
Sven-Åke Lindgren blogg 
Kriminologiposten
Den som följt Leif GW Persson 
under årens lopp vet att hans 
kriminologiska analyser 
baseras på två empiriska 
mått: ”mellan tummen och 
pekfingret” och ”en kvalifice-
rad gissning ger vid handen”. 
Ju äldre han blivit och ju mer 
han har distanserat sig från 
kriminologisk forskning ju 
mer ovederhäftiga har hans 
svajiga skattningar blivit. Inte 
konstigt då att han i sin 
Expressen-krönika (15/1 
2017) hamnar helt fel i sina 
slutsatser om svensk och 
europeisk polis. Han påstår 
att polistätheten är dubbelt 
så hög i närliggande EU-
länder och att det följaktligen 
skulle behövas 20 000 nya 
poliser för att nå upp till 
EU-nivå. Egentligen behövs 
det 30 000 nya poliser, 
eftersom svensk polis i så hög 
grad sysslar med annat än 
egentligt polisarbete, menar 
”polisprofessorn”. Om man 
gör sig omaket att titta 
närmare på Eurostats 
jämförande Europastatistik 
får man dock en annan bild.

Antalet poliser per 100 000 
invånare varierar stort i 
Europa. Sverige har 210 (2014 
års siffror). Högst ligger länder 
som Montenegro (685), 
Serbien (625), Cypern (579), 

Spanien (523) m.fl. länder 
som nyligen var diktaturer alt. 
fortfarande plågas efter färska 
inbördeskrig. Närliggande 
länder har färre, eller i stort 
lika många poliser per 
invånare, som Sverige: 
Danmark har 188, Finland har 
140, Norge 168 och Island 
212 (år 2013). Andra länder 
som vi gärna jämför oss med 
ligger något högre: Tyskland 
299 (år 2013), Nederländerna 
306, Frankrike 281, England/
Wales 222.

Med en dubblering av den 
svenska polismakten – + 20 
000 poliser – skulle vi hamna 
kring 400 poliser per 100 000 
invånare, vilket är betydligt 
högre än medianvärdet på 
326. Och då ska vi notera att 
medianen dras upp av länder 
som nyligen gått från diktatur 
till demokrati (Spanien, 
Grekland, Portugal, Slovakien 
och Lettland) eller som 
nyligen genomlevt inbördes-
krig eller liknande väpnade 
strider (Serbien, Kroatien och 
Nordirland). 
Antalet poliser i ett land är 
inte ett oberoende mått på 
en optimal brottsbekäm-
pande dimensionering. 
Nivån bestäms i hög grad av 
historiska och politiska 
förhållanden. Mängden har 
förstås betydelse, men både 
den brottsförebyggande och 
brottsuppklarande funktio-
nen beror i högre grad på 
effektivitet baserad på 
kompetens (typ och nivå) 
samt organisation och 
ledarskap.
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