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Redaktören har ordet

Detta nummer spänner över ett stort område. Från brottsorsaker, via behandling i 
anstalt till straffverkställighetens sista utpost, frivårdens lekmannaövervakare.

Richard Tremblay fick som ni informerades om i TfK 2016/4 Stockholm Prize of 
Criminology 2017. Så jag ska här inte repetera hans bedrifter. Men jag kan inte låta bli att 
understryka vad han sade under Stockholm Criminology Symposium i juni: Det är redan 
under en kvinnas graviditet som fostret påverkas av sin miljö. Om modern missbrukar och 
lever ohälsosamt så läggs grunden för att det födda barnet ska uppvisa en sårbarhet som kan 
leda vidare till kriminalitet. Tremblay var tydlig: om han hade makt så skulle resurser tas 
från insatser mot manlig kriminalitet och läggas på männens barn och deras mödrar. Det 
skulle vara ett bättre sätt att förebygga manlig kriminalitet.

Forskaren Sven-Åke Lindgren ges åter utrymme till temat invandring och brottslighet. Han 
har tittat närmare på situationen i USA och funnit att det inte finns något stöd för uppfatt-
ningen att ökad invandring skulle leda till ökade skillnader ifråga om dödligt våld.

Vad gör Brå idag för att motverka brottslighet? Jag skickade över ett antal frågor och fick 
svar. Som exempel nämns Brås metodstöd till Kronobergsmodellen, som är en polisiär 
arbetsmetod som innebär att man begränsar ungdomars alkoholdrickande och på så vis 
minskar alkoholrelaterad brottslighet bland unga. Men Brå gör förstås mycket mer. 

Hur Kriminalvården utvecklats de senaste femtio åren har presenterats i ny bok. Jag konsta-
terar att den är mycket läsvärd, men att den också väcker många frågor.

Frågor om behandling i kriminalvården har ställts till Martin Lardén och han svarar. Han 
konstaterar att syftet med behandlingsprogram är att ge klienten bättre förutsättningar att 
etablera och vidmakthålla ett liv utan kriminalitet. Därutöver behöver klienten också ha 
eller få hjälp till ett prosocialt liv med trygga relationer, bostad, arbete eller utbildning och 
en meningsfull fritid, menar Lardén. Det låter rimligt.

Birgitta Göransson recenserar en ny bok om heder och hedersvåld. Författarens ambition är 
att förena ett teoretiskt perspektiv med ett verklighetsbaserat perspektiv, skriver Göransson. 
Och författaren lyckas, säger hon: Det är en angelägen bok för att förebygga hedersvåld och 
hedersmord.

En frivårdare, Christer Skaghammar, kommenterar lekmannaövervakarinstitutet. Håller 
det på att försvinna? Han är orolig och vill att det hamnar i fokus och att det utvecklas.

Birgitta Göransson har sammanställt några kortnyheter. Avslutningsvis redovisas ett brev 
från en läsare som framför besk kritik av denna tidskrift. Redaktionens svar återges också.

Thomas Ekbom
redaktion@tfkriminalvard.org
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Minskningen av det dödliga våldet 
i USA från början av 1990-talet 
är en lika anmärkningsvärd som 

uppmärksammad utveckling. Under en 
25-års-period har våldsbrotten minskat 
med 75 %. Men, har minskningen slagit 
lika för alla grupper? Har nedgången påver-
kat skillnaderna i våldsnivå mellan vita, 
afro-amerikaner och latinos? Den frågan 
ställer sig två amerikanska sociologer i en ar-
tikel från 2016*. Deras studie, som baseras 
på dödsorsaksstatistik, är den första som un-
dersöker skillnaderna över tid (perioden 
1990 – 2010). De analyserar olikheterna i 
relation till inflytandet av tre övergripande 
samhällsförändringar i det amerikanska 
samhället: den ökade invandringen, mass-
fängslandet och ökade välståndsklyftor.

Under de aktuella åren har den utlands-
födda delen av USA:s befolkning mer än 
fördubblats; från 19,8 miljoner till 40 miljo-
ner. Merparten utgörs av immigranter från 
Latinamerika. Under perioden har även 
mönstret för invandrarnas bosättning radi-
kalt förändrats. Områden utan historisk er-

farenhet av immigration, som t ex North 
Carolina och Georgia, har ersatt traditio-
nella mottagningsområden som Kalifor-
nien och New York. I motsats till den gäng-
se, högröstade uppfattningen att ökad in-
vandring leder till ökad brottslighet, visar 
amerikansk samhällsvetenskaplig forskning 
att ökad invandring snarare är förenad med 
minskad brottslighet. Två omständigheter 
kan förklara detta samband: 1) genom att 
immigrantgrupper lägger tonvikt på famil-
jestrukturen och institutioner som kyrka 
och skola ökar den informella sociala kon-
trollen i socialt utsatta områden; 2) inflytt-
ningen av immigranter i etniska enklaver 
kan innebära att dessa nätverk stärks, genom 
att arbets- och lönetillväxten gynnas, vilket 
förstärker den lokala ekonomin. Men det 
finns annan forskning som framhåller att 
sambanden mellan immigration och mins-
kad brottslighet skiljer sig åt mellan olika 
etniska grupper. Den ökade invandringen 
av latinamerikaner påstås tränga ut afro-
amerikaner från marknaden för lågkvalifice-
rade jobb, vilket leder till ökad våldsbrotts-
lighet bland de utkonkurrerade. Det hävdas 

Mindre dödligt våld i USA 
– men skillnader mellan  

etniska grupper

Saxat ur Kriminologiposten professor Sven-Åke Lindgrens blog
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också att den ökade invandringen till områ-
den som inte tidigare tagit emot immigran-
ter leder till oro och instabilitet, vilket tende-
rar att öka våldsbrottsligheten bland främst 
latinos i dessa områden. Genom att analy-
sera skillnaderna i det dödliga våldets nivåer 
mellan vita, afro-amerikaner och latinos kan 
betydelsen av de senaste decenniernas ökade 
invandring klargöras.

Mellan åren 1975 och 2009 steg andelen 
fängslade i USA från ungefär 100 per 
100.000 invånare till 497 per 100.000. År 
2010 satt uppskattningsvis 2,3 miljoner i 
fängelse och över 7 miljoner amerikaner var 
föremål för kriminalvård i frihet. Det är väl-
bekant att dessa straffåtgärder har en mar-
kant etnisk slagsida. År 2008 var mindre än 
1 % av vita män fängslade, jämfört med 2,7 
% latinos och nästan 7 % av afro-amerikan-
ska män. Skillnaderna i risk för att under 
levnadstiden dömas till fängelse är än mer 
anmärkningsvärda. För män födda i början 
av 1990-talet löper 29 % av afro-amerika-
nerna risk att dömas till fängelse, jämfört 
med 16,3 % av latinos och mindre än 5 % av 
vita män. Hur förhåller sig då den massiva 
ökningen av fängelsedömda och den myck-
et ojämna fördelningen av utdömda fängel-
sestraff till nedgången av det dödliga våldet? 
I den aktuella studien testas två hypoteser 
om fängelsestraffens inverkan på nivån av 
dödligt våld inom olika grupper. Den första 
– som grundas i avskräckningsteori – säger 
att ökad etnisk slagsida bland fängslade 
kommer att leda till minskade skillnader av 
dödligt våld mellan vita, afro-amerikaner 
och latinos. Varför? Jo, därför att 1) brotts-
ligt beteende påverkas av straff (främst ge-
nom eliminerad förmåga att begå brott); 2) 
afro-amerikaner och latinos har högre nivå-
er av våldsbrott än vita; 3) den kraftiga ök-
ningen för utdömda fängelsestraff drabbar 

vissa etniska grupper mer än andra. Det kan 
därför förväntas att det dödliga våldet för 
afro-amerikaner och latinos kommer att 
närma sig nivån för vita. Den andra hypote-
sen – som grundas i social desorganisations-
teori – pekar åt motsatt håll och gör gällande 
att förhållandet att hundratusentals perso-
ner årligen, efter avtjänat straff, återvänder 
till ett liv i det öppna samhället innebär att 
massvis av fattiga och socialt utstötta perso-
ner kommer att bosätta sig i socialt utsatta 
områden med höga brottsnivåer. Flödet av 
återvändande ex-fångar tenderar att öka den 
sociala desorganisation som präglar utsatta 
minoritetsområden. Därigenom leder 
massfängslandet till en förvärrad situation i 
dessa områden och, tvärt emot avskräck-
ningshypotesen, kan man därför räkna med 
att nivån på det dödliga våldet bland afro-
amerikaner och latinos kommer att öka i 
förhållande till nivån för vita.

Under de senaste decennierna har de eko-
nomiska klyftorna vidgats. Mellan åren 
1981 och 2007 ökade den rikaste procen-
tens andel av inkomsterna från 10 % till när-
mare 24 %. Frågan är hur denna tilltagande 
ojämlikhet hänger ihop med det dödliga 
våldets omfattning och nivåskillnaderna 
mellan olika grupper. Enligt en välkänd kri-
minologisk teori – anomi/strain-teorin – le-
der social, ekonomisk och etnisk ojämlikhet 
till höga våldsnivåer. Ojämlikhet skapar so-
ciala påfrestningar som ger upphov till frus-
tration och aggression hos förfördelade 
grupper. En tillkommande, försvårande 
faktor är de senaste decenniernas välstånds-
koncentration, som har ökat ojämlikheten 
mellan vita, afro-amerikaner och latinos. År 
2009 var medianen för välståndet hos vita 
hushåll 20 gånger högre än för afro-ameri-
kanska och 18 gånger högre än för latiname-
rikanska. Denna ökade ekonomiska ojäm-
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likhet har gått hand i hand med ökad bo-
stadssegregation, och därmed har skillna-
derna i områdesbaserade skyddsfaktorer för 
våld och annan brottslighet ökat. Det kan 
därför förväntas att differenserna mellan 
våldsnivåer för vita, afro-amerikaner och la-
tinos är som störst i områden med särskilt 
stora välståndsskillnader.

Vad säger då resultaten? Här presen-
teras en sammanfattning:
Nivåskillnaderna för dödligt våld mellan de 
tre grupperna har minskat. Gapet mellan 
afro-amerikaner och vita minskade med 40 
%; klyftan mellan latinos och vita minskade 
med 55 % och avståndet mellan afro-ameri-
kaner och latinos minskade med 35 %.

Avståndet mellan latinos och vita har fort-
gående minskat under två decennier och är 
nu närmast försumbart. Nivåskillnaderna 
mellan afro-amerikaner och de två andra 
grupperna har däremot inte minskat sedan 
år 2000. Skillnaderna gentemot latinos har 
snarare ökat något under tiden 2000 – 2010.

I linje med kända forskningsresultat kon-
stateras att sociala nackdelar och segregation 
är väsentliga faktorer för det dödliga våldets 
nivåskillnader, särskilt vad gäller skillnader 
mellan afro-amerikaner och vita och mellan 
afro-amerikaner och latinos. Att skillnaderna, 
trots minskningarna, är så pass stora, talar för 
att de i grunden beror på ojämlika socio-eko-
nomiska förhållanden.

Studien ger inget stöd för uppfattningen 
att ökad invandring skulle leda till ökade 
skillnader ifråga om dödligt våld. Tvärtom 
konstateras att större och växande andelar av 
immigranter kan förknippas med minskade 

skillnader mellan afro-amerikaner och vita. 
En förklaring till det kan vara att utlands-
födda afro-amerikaner månar om samhälls-
institutioner som kyrka och skola och stär-
ker lokala nätverk av socialt kapital. Men det 
faktum att ökad invandring inte på samma 
sätt kan kopplas ihop med förändrade nivå-
skillnader mellan latinos och vita och mel-
lan afro-amerikaner och latinos tyder på att 
sambanden mellan invandring, lokala sam-
hällsförhållanden, etnicitet och brottslighet 
behöver undersökas mer ingående.

Analyserna gav inget stöd åt uppfattning-
en att ökade välståndsklyftor skulle påverka 
nivåskillnaderna för dödligt våld mellan de 
tre grupperna. Tvärtom – ökade ekonomis-
ka klyftor har ett tidsmässigt samband med 
minskade skillnader ifråga om dödligt våld. 
Resultaten innebär därför ett ifrågasättande 
av den populära tesen om att ökade klyftor 
föder frustration och aggression bland för-
fördelade grupper, med bifogade ökade 
våldsnivåer hos dessa grupper. Resultaten 
ger istället stöd för tesen om ”koncentrerade 
nackdelar”, vilka ger negativa verkningar i 
form av social desorganisation och höga 
våldsnivåer i utsatta etniska minoritetsom-
råden.

Studien ger stöd för tesen att utdömda 
fängelsestraff (eliminerad förmåga att begå 
brott) med etnisk slagsida har ett positivt 
samband med minskade nivåskillnader 
mellan afro-amerikaner och vita och afro-
amerikaner och latinos. Men forskarna är 
tveksamma till om denna förtjänst uppvä-
ger nackdelarna i form av splittrade familjer, 
barnfattigdom, dålig hälsa, arbetslöshet, 
social passivitet etc. som framför allt drabbat 
socialt utsatta afro-amerikanska grupper.
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Avslutningsvis betonar forskarna behovet 
av samhällsinsatser som inte enbart är inrik-
tade på polisinsatser och massfängslande. 
Ansatsen måste ha en större bredd och andra 
inslag än vad som blir följden av en ensidig 
fokusering på minoritetsområdenas krimi-
nella grupperingar. De pekar på vikten av 
insatser i form av ekonomiska investeringar, 
bättre bostäder, satsningar på skola, drogbe-
handling och arbetsträning mm i syfte att 
komma tillrätta med de ”koncentrerade 
nackdelar” som så länge har plågat etniska 
minoritetsområden i USA.

*Lighta, Michael T & Ulmerb, Jeffrey T. 
(2016) ”Explaining the Gaps in White, 
Black and Hispanic Violance since 1990: 
Accounting for Immigration, Incarceration 
and Inequality” American Sociological Re-
view, Vol 81 (2) 290-315
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Jag är redaktör för Tidskrift för Krimi-
nalvård vilken ägs av Svenska Fång-
vårdssällskapet. Tidskriften har utkom-

mit i 70 år och är en skrift för information 
om och debatt kring kriminalvård, vilket 
inkluderar brottsförebyggande åtgärder, ak-
tiviteter inom Kriminalvården och efter kri-
minalvård utifrån myndighets-, klient- och 
medborgarperspektiv.

Hur skulle du beskriva Brås uppdrag 
och de viktigaste aktiviteter som 
initierats utifrån uppdraget?
Brås uppdrag är att bidra till kunskapsut-
vecklingen inom rättsväsendet och det kri-
minalpolitiska området så att regeringen, 
myndigheter inom rättsväsendet och brotts-
förebyggande aktörer, tillsammans med an-
nan kunskap, har underlag för åtgärder och 
prioriteringar. 

Vi genomför därför forskningsstudier, 
analyser och utvärderingar samt bidrar med 
metodstöd liksom ansvarar för Sveriges of-
ficiella kriminalstatistik.

Under 2017 fokuserar vi genom våra re-
geringsuppdrag bland annat på: socialt ut-
satta områden, IT-dimensionen i brottslig-
heten, stöd och utvärdering av polisiära 
metoder – bland annat våld i nära relationer 
och Södertäljesatsningen mot organiserad 
brottslighet, att utveckla och förbättra den 
digitala statistik- och verksamhetsuppfölj-
ningen inom rättsväsendet samt samord-
ning och stöd till lokalt och regionalt brotts-
förebyggande aktörer.

Kan du ge några exempel på hur Brås 
aktiviteter lett till att brott numera 
förebyggs bättre än förr?
Brås uppdrag är, som tidigare nämnt, att bi-
dra med kunskap och i viss mån metodstöd. 
Vårt bidrag är bara en del av flera andra 
brottsförebyggande kunskapsunderlag, 
modeller, insatser och åtgärder. 

Ett bra utvärderat exempel är Krono-
bergsmodellen, där den vetenskapliga ut-
värderingen visar att arbetsmetoden funge-
rar brottsförebyggande. I korthet är Krono-
bergsmodellen en polisiär arbetsmetod som 

Vad gör Brå?
Svar från Brå genom kommunikationschef Susanne Lekengård, Brå

Frågor till Brå av Thomas Ekbom 
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innebär att man på olika sätt begränsar ung-
domars alkoholdrickande och på så sätt 
även minskar den vanligt förekommande 
alkoholrelaterade våldsbrottsligheten bland 
unga. Det här är en metod som Polisen arbe-
tar utifrån även idag.

Brottsförebyggande arbete är något som 
samhället måste arbeta långsiktigt med i 
samverkan med flera aktörer på lokal, regio-
nal och även nationell nivå; där är som sagt 
Brå bara en nationell aktör bland flera andra 
och våra bidrag handlar om kunskap och 
metodstöd till de brottsförebyggande aktö-
rerna. Det direkta brottsförebyggande arbe-
tet gentemot allmänhet och omvärld ansva-
rar bland annat Polisen, kommunen, Kri-
minalvården och andra aktörer för.

Hur samspelar Brå med myndigheter 
inom Rättsväsendet?
På många olika sätt. Vi har kontaktpersoner 
för Brå från varje myndighet inom rättsvä-
sendet som vi löpande har dialog med lik-
som en årlig sammankomst för att bland 
annat gemensamt identifiera angelägna ut-
vecklingsområden, generaldirektörerna har 
motsvarande en GD-grupp. Vi har repre-
sentanter och referenspersoner i våra forsk-
ningsprojekt. Vi genomför studier och ut-
värderingar av rättsväsendets verksamheter i 
samarbete med organisationerna och vi ge-
nomför även forskningsprojekt på uppdrag 
av myndigheter inom rättsväsendet.

Kan du benämna hur brottsförebyg-
gande arbete riktas mot

* gravida kvinnor
* hemsituationer
* skolor
* öppna platser i samhället
* kriminalvårdens klienter
* privata företag
* flygsituationer
* bilsituationer
* finansmarknaden?

Det direkta brottsförebyggande arbetet 
gentemot allmänhet och omvärld ansvarar 
bland annat Polisen, kommunen, Krimi-
nalvården och andra aktörer för. Brås upp-
drag är att ta fram kunskap om brott liksom 
om åtgärder mot brott så att dessa organisa-
tioner kan arbeta utifrån denna kunskap. 

Det vi gör, och har gjort, inom ramen för 
vårt uppdrag är att löpande ta fram kunskap 
om flera av ovanstående ämnen. Denna 
kunskap är publicerad på vår hemsida, såväl 
som statistik som rapporter/analyser.

Hur kan enligt Brås informationen om 
brott förbättras till skolelever?
Vårt uppdrag är att ta fram kunskap till re-
gering och rättsväsendet samt brottsföre-
byggande aktörer så att de kan genomföra 
åtgärder och prioriteringar. Vårt uppdrag 
eller målgrupp omfattar inte att informera 
skolor eller skolelever och vi har därför inte 
resurser att arbeta med denna grupp.
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Det vi gör inom ramen för vårt uppdrag är 
att löpande ta fram kunskap om ungdomars 
brottslighet liksom om deras utsatthet för 
brottslighet, bland annat genom studierna 
Skolundersökning om brott, Strategiska 
brott bland unga på 00-talet, Ungdomsvård 
och ungdomstjänst samt idéskriften Att fö-
rebygga brott och problembeteenden i sko-
lan.

Hur ses Brås deltagande i internatio-
nellt brottsförebyggande arbete ut?
Vi sitter med i flera europeiska och interna-
tionella kommittéer och samarbetsorgan. 
Vi skickar fortlöpande kriminalstatistik och 
annan statistik till EU:s statistikkontor Eu-
rostat, genomför årligen en internationell 
konferens med kriminologiforskare från 
hela världen och har även ett årligt råd för 
brottsförebyggande aktörer där vi också bju-
der in internationella föreläsare.

Vi deltar som deltagare och föreläsare på 
en del internationella konferenser inom 
brottsförebyggande arbete. Vi ger även ut 
gemensamma rapporter de senaste två kom 
i juni 2017: 

Kaerestevold, om våld i nära relationer, 
tillsammans med Danmarks Brå (https://
www.bra . s e /pub l ika t ione r / a rk i v /
publikationer/2017-05-31-kaerestevold....
html ) och den andra hösten 2016 om cyber-
brottslighet: Cyber-OC – Scope and mani-
festation in selected EU member states, i ett 
EU-projekt (https://www.bra.se/bra-in-
english/home/publications/archive/
publications/2016-12-28-cyber-oc---sco-
pe-and-manifestation-in-selected-eu-
member-states.html).

Spanar Brå på hur andra länder arbe-
tar brottsförebyggande?
Förutom att vi i våra forskningsstudier ofta 
jämför situation och utveckling i andra län-
der under vår utredning, ger vi också särskilt 
ut en del rapporter som har ett tydligt inter-
nationellt jämförande fokus – nu senast i 
april 2017 genom kortanalysen Fångpopu-
lationens utveckling i Sverige och Norden 
(https://www.bra.se/publikationer/arkiv/
publikationer/2017-04-05-fangpopulatio-
nens-utveckling--i-sverige-och-norden.
html). 

Kontinuerligt träffar vi också represen-
tanter i olika internationella samarbetsor-
gan, deltar som deltagare och/eller föreläsare 
på olika internationella konferenser. Dess-
utom har vi även omvärldsbevakning för att 
hålla en hög kunskapsnivå. Ett par av de om-
råden vi följer i vår omvärldsbevakning är 
bland annat kriminalpolitikens utveckling i 
norden och EU samt trender i organiserad 
brottslighet utomlands.                                        
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Det är med en speciell glädje som jag 
läser en bok som beskriver en verk-
lighet, som varit en stor del av mitt 

yrkesliv. Boken jag syftar på heter Vägen hit 
och är en antologi där flera av författarna på 

olika sätt medverkat till att skapa dagens kri-
minalvård. Generaldirektören står bakom 
projektet och deltar med ett eget kapitel. 
Boken har givits ut på Kriminalvårdens 
egna förlag.

Reflektioner kring en bok
Thomas Ekbom
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Jag har valt att reflektera kring olika kapi-
tel och komplettera med några egna upple-
velser.

Kennet Gustavsson beskriver utveckling-
en av vårdarrollen på ett initierat sätt. Enligt 
mig är vårdarna den kanske viktigaste i för-
klaringen till den höga kvalitén på dagens 
kriminalvård. Jag minns när jag som nyexa-
minerad akademiker började som vikarie på 
Österåker. Jag tilldelades direkt en besluts-
makt, men det var vårdarna omkring mig 
som överlägset hade den kunskap som kräv-
des för goda beslut. Som Gustavsson berät-
tar skulle det ta många år innan en god ba-
lans kunde skapas mellan akademisk och 
praktisk kunskap. Kanske skulle Gustavs-
son kunnat reflektera över ledarskapets be-
tydelse för vårdarrollens utveckling. Vilket 
ledarskap befrämjar vårdarnas utveckling 
bäst?

Kerstin Svensson berättar kunnigt om 
Frivårdens utveckling.

Liksom utvecklingen av vårdarrollen har 
frivårdsarbetarnas yrkesroll gått en krokig 
väg under sin livstid. Fokus har i bägge fallen 
varit på strukturering. Jag noterar att frivår-
daren har idag mindre beslutsutrymme än 
förr. Det kan innebära att attraktionen till 
yrket minskar.

Vad jag gärna skulle ha sett i Svenssons 
kapitel är två saker: Dels en diskussion kring 
lekmannaövervakarnas försvagade ställ-
ning. Dels om broarna mellan anstalt och 
frivård och mellan frivård och samhället.

Jag kan uppleva att en verkställighet i fri-
vård är som ett besök på en ö. När får vi en 
analys av broarna?

Elisabeth Lager och Erik Leijonram ger 
läsaren en gedigen insikt i straffsystemets 
historia. Det som jag fäster mig vid är hur 
behandlingstanken kommer och går under 
årens lopp. Deras slutord vill jag gärna stry-
ka under:

”Erfarenheterna visar att det är svårt att 
påverka brottsligheten genom utformning-
en av påföljdssystemet. Desto viktigare blir 
att ha ett straffsystem som är trovärdigt, rim-
ligt och rättvist.” 

Och då blir jag engagerad: Jag tror att dis-
kussionerna kring aktiviteter för att förebyg-
ga brott måste få mycket mer strukturerade 
former, gällande bl.a. samverkan. Förebilden 
kan vara CTC (Communities that care) i 
USA. Och, som jag återkommer till, de psy-
kiskt nedbrytande skador som fängelse 
åstadkommer måste skärskådas igen. 

Christer Isaksson skriver sakkunnigt om 
säkerhetsarbete i fängelse och hur det gestal-
tat sig genom åren. Kanske skulle han redo-
visat hur gängverksamhet på anstalt är ett av 
de intagnas försvarssystem mot andra gäng.  
Men jag saknar framför allt en diskussion 
om situationer där överdrivet säkerhetstän-
kande drabbar möjligheten till konstruktiva 
behandlingssamtal.
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Lena Lundholm är expert på kopplingen 
mellan missbruk och våldskriminalitet samt 
ADHD och kriminalitet. Hon lyfter fram 
den oerhörda betydelsen av att förstå och 
hantera ADHD problematik, något som 
Kriminalvården verkligen framgångsrikt 
gjort.

Jag kan i Lundholms kapitel sakna de in-
tagnas upplevelser. De blir lätt objekt även 
om de förväntas uppträda som subjekt. Hur 
har det känts att få en ADHD diagnos?  Hur 
hanterar den intagne sin ångest när hen in-
ser att en insats mycket tidigare i livet skulle 
ha kunnat förhindra en vistelse på kåken?

Lars Krantz behandlar ämnet Pina, fång-
demokrati och politiska ambitioner. Han 
skriver intressant om humanism och visar 
hur viktig den varit i svensk kriminalvården. 
Eftersom jag var deltagare i Österåkeröver-
läggningarna 1970 kan jag tillföra några de-
taljer. En viktig part i överläggningarna var de 
fackliga organisationerna, särskilt vårdarnas 
fack, SEKO. Själv var jag där som represen-
tant för TCO. En annan detalj: Fångarnas 
krav möttes inte med framgång på Österåker. 
På varje punkt svarade Bo Martinsson: Jag 
har inte mandat att gå med på detta. Det krä-
ver lagstiftning. Men fångarna skulle senare 
få mycket av de ville ha, genom Kriminal-
vårdsreformen. 

Jag undrar efter läsningen hur klienterna 
upplever kriminalvårdens humanism idag. 
Hur har det (i och för sig nödvändiga) ökade 
säkerhetstänket påverkat relation personal-
intagna?

Lovisa Nygren skriver om jämställdhet, 
normer och verksamhetsutveckling. Hon 
lyfter vederhäftigt fram utvecklingen mot 
en mer jämställd kriminalvård, där kvinnli-
ga klienters och kvinnliga kriminalvårdares 
situationer uppmärksammas i en mycket 
manlig kultur på anstalter och häkten.

En kuriös historia:  
Det har anställts en kvinna på häktet 
Kronoberg

1978. Jag sitter på regionkansliet och blir 
uppringd av vårdarfacket.

En kvinnlig vårdare på Kronoberg! Det är 
en säkerhetsrisk! Säger han.

Jag kallar till ett möte. Jag bjuder också in 
jämställdhetsombuds-mannen (en kvinna). 
Till mötet kommer den nyanställda kvin-
nan, lång och kraftig. Hon har bollat med 
stökiga klienter i polisarresten i Huddinge.

In kommer fackets man, liten och tunn. 
Han uttalar att facket inte kan acceptera att 
säkerheten sänks på Kronoberg. JÄMO 
höjer ögonbrynen och konstaterar att hon 
inte delar fackets åsikt.

Kvinnan blir tillsvidareanställd.

Men Nygren avslutar sitt kapitel: Varför 
går det så långsamt (att få en jämställd krimi-
nalvård)? Om svar anhålles.

Gustav Tallving ger en god beskrivning 
av forskning och effekter av behandling. Vi 
får bl.a. läsa om hur en ny utvecklingsenhet 
inrättades vid kriminalvårdens huvudkon-
tor 2006 med uppdraget att driva på utveck-
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lingen mot en evidensbaserad kriminalvård. 
Vi kan följa processen med tillskapande av 
FoU grupper och ett vetenskapligt råd. Det 
är spännande.

Det jag saknar är några utsagor från be-
handlade klienter under verkställigheten 
och efter. En annan fråga är om hur idéer om 
kriminalvårdens utveckling inhämtas från 
de som arbetar ute i kriminalvårdens vardag.

Birgitta Göransson diskuterar initierat 
”knark, moralpanik och evidensbaserade 
insatser” i sitt kapitel. Hon har haft ett avgö-
rande inflytande i Kriminalvården när det 
gäller analys och åtgärder av narkotikamiss-
bruk.  Men hon har också viktiga insikter i 
samhällsdebatten kring narkotika. Intres-
sant är bl.a. när hon berättar hur narkoman-
vården i de flesta länder har sjukvården som 
huvudman, medan man i Sverige har delat 
ansvaret med dubbelt huvudmannaskap 
(sjukvård och socialtjänst), splittrad öppen-
vård (beroendemottagningar och social-
kontor) och splittrad slutenvård (avgift-
ningsenheter inom sjukvården och behand-
lingshemsvistelser genom socialtjänsten).  

Det jag möjligtvis saknar är beskrivningar 
av hur det gick för klienterna efter behand-
lingen i Kriminalvården.

Kenneth Petersson utvecklar sakkunnigt 
ämnet välfärdsstatens omvandling och indi-
videns ansvar. Tyvärr kan jag inte känna igen 
mig i hans beskrivning av makten i Krimi-
nalvården. Han talar om en utveckling mot 
decentralisering och självstyre. Det var så 

tidigare men inte idag. Som exempel ledde 
Kriminalvårdens Moderniserings-projekt 
2013 till flera centraliseringar.  De kriminal-
vårdare jag har talat med hävdar också att de 
upplever ett minskat lokalt beslutsutrym-
me. 

Mot bakgrund av de inskränkningar som 
gjorts av bl.a. säkerhetsskäl skulle inte de in-
tagna idag påstå att deras beslutsutrymme 
har vidgats. 

Ing-Marie Wieselgren uttalar sig klokt 
om ”yttre murar, inre kaos och komplex 
problematik”. Jag har några frågor efter läs-
ningen av hennes kapitel: Hur har kriminal-
vårdsklienternas psykiska hälsa förändrats 
under åren? Blir den bättre eller sämre? Är 
det så att allt fler med psykisk ohälsa tas in i 
anstalt? Om så, hur hanterar Kriminalvår-
den det? Hur motverkas konkret den psy-
kiska nedbrytningen bland häktade och an-
staltsintagna? Hur sker differentieringen av 
de med allvarliga psykiska störningar på 
bästa sätt? Förr fanns Håga sjukhus för fång-
ar med psykiska besvär. Varför finns inte det 
idag? 

Per Björkgren analyserar på ett spännan-
de sätt kriminalpolitik utifrån reformer, 
skandaler och långsiktighet. Han visar hur 
händelsestyrd Kriminalvården är. Anstalts-
bränder, grova rymningar mm får Krimi-
nalvården att ändra fokus. Men framför allt 
ta lärdom av det dramatiska. Det gör mig 
lite orolig. Om det inte händer något, sänks 
då ambitionen?  Återfallen minskar inte 
dramatiskt. Är det ok?
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Nils Öberg avslutar boken med att påstå 
att kriminalvården är en spegelbild av det 
samhälle vi lever i. Han ger en vederhäftig 
bild av Kriminalvårdens utmaningar, bl.a. 
de stora skillnaderna i antalet intagna som 
man har att hantera. Det jag gärna hade velat 
läsa mer om är hur generaldirektören ser på 
kriminalvårdens framtid. Vilken är hans 
tankar om Kriminalvården om säg tio år. 
Vilka klientgrupper dominerar? Vilka nya 
insatser är aktuella? Hur har Kriminalvår-
dens resultat ändrats? Hur kan den framtida 
kriminalvården styras både uppifrån och 
underifrån? 

Sammanfattningsvis har Kriminalvården 
gett ut en intressant och välskriven bok. Som 
läsare blir jag engagerad, men jag lämnar ock-
så läsningen med frågor som jag inte får svar 
på. Som jag har tagit upp i mina reflektioner 
saknar jag klienternas röst i boken. Det hade 
blivit en bättre balans i kapitlen om även kli-
enterna åsikter på kriminalvården hade redo-
visats. Det är mycket fokus på strukturer, 
mindre på relationer. 

Det finns många tankar, färre känslor. 
Men det är en bra bok. 

Läs den!                                                                    
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Behandlingen i  
Kriminalvården
Frågor ställda av Thomas Ekbom till Martin Lardén 
 
Martin Lardén är enhetschef för  
Central samordning i behandlingsfrågor vid  
Kriminalvårdens huvudkontor.

Du har beskrivit effekterna av 
behandlingen i Kriminalvården.

Här är några frågor:

Hur länge sitter effekterna i? 
SVAR: Detta är svårt att säga något be-

stämt om mer än att vi vet att de sitter i flera 
år eftersom vi gör fleråriga uppföljningar. 
Syftet med ett behandlingsprogram är att ge 
klienten bättre förutsättningar att etablera 
och vidmakthålla ett liv utan kriminalitet. 
För att detta ska hålla i längden behöver kli-
enten också ha eller få hjälp att etablera ett 
prosocialt liv med trygga relationer, bostad, 
arbete eller utbildning och en meningsfull 
fritid. Programmen ger motivation och fär-
digheter att leva och fungera i en sådan till-
varo.

Hur länge följs de upp? 
SVAR: Uppföljningstiderna varierar mel-

lan ca två och tio år beroende på när klienten 
gick det aktuella behandlingsprogrammet. 
En av finesserna med den statistiska meto-
dik vi använt, Cox regression, är att den kan 
ta hänsyn till att uppföljningstiden är olika 
lång för olika individer.

Varför mäter Kriminalvården bara 
återfall i brott, inte attitydföränd-
ringar, förmåga att knyta sociala 
relationer, förändrade familjeband, 
föräldraansvar, arbetsförmåga etc. 

SVAR: Att utvärdera behandlingspro-
gram är en stor insats som kräver resurser 
både i form av forskningskompetens, data-
insamling och hur mycket tid vi kan ta i an-
språk av klienterna. Att följa upp en klient 
långt efter påföljdstidens slut är särskilt re-
surskrävande. Det finns också en stor risk 
för att man hittar falska samband om har för 
många utfallsvariabler i samma studie, tittar 
du på många så kommer man alltid att hitta 
att något går åt rätt håll, men om detta resul-
tat är reellt eller en effekt av att man under-
söker många variabler är ofta svårt att uttol-
ka. Därför har vi valt att utvärdera det som 
behandlingsprogrammen primärt syftar till 
– att förebygga återfall i brott. Att kunna 
mäta det primära och långsiktiga syftet med 
en behandling är ofta svårt att göra i t.ex. 
kirurgi eller psykiatri, där de primära utfal-
len man söker egentligen är minskad dödlig-
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het och ökad livskvalitet. Man får i stället 
mäta saker som ökad rörlighet eller minskad 
ångestnivå, sånt som sannolikt men inte 
självklart leder till det primära målet. Det är 
mycket kraftfullt att faktiskt kunna påverka 
det primära effektmålet och då blir det själv-
klart för oss att fokusera på det primära ef-
fektmålet.

I utvärderingarna tas också in uppgifter 
från samtliga större register i Sverige, men 
dessa används som kontrollvariabler för att 
säkerställa att det var behandlingen och inte 
andra faktorer (t.ex. psykiatri eller beroen-
devård) som påverkade klienten och inte 
som utfallsmått.

Men vi har också under hela den tid vi ar-
betat med effektvärderingar också mätt kli-
enters uppfattning om programmen, attity-
der och värderingar, upplevd impulsivitet 
och sociala förmågor. Dessa har genomgå-
ende visat på att klienterna gör framsteg på 
gruppnivå och resultat finns publicerade i 
andra rapporter. Vi har valt att ha varit 
stränga mot oss själva och försökt minimera 
risken för att vi ska hitta falskt positiva resul-
tat.

Har Kriminalvården studerat om 
effekten att gå det ena programmet 
efter det andra under ett långt straff 
minskat återfallsfrekvens? 

SVAR: Inte i vetenskapliga studier av den 
typ som refereras ovan. I våra ordinarie upp-
följningar vet vi att det går bättre för dem 
som genomgår mer behandling, men vi har 
inte gjort studier som visat om detta beror på 
dosen i sig eller om det är andra faktorer som 
gör att det går bättre för dessa klienter. Det vi 
däremot har väldigt mycket starka belägg för 
är att avbryta behandling får negativa konse-
kvenser, detta är tydligt även när vi kontrol-
lerar för andra faktorer.

Hur tillgodoses eftervård? 
SVAR: En klient kan bara gå i Kriminal-

vårdens behandlingsprogram under verk-
ställighetstiden. Då har vi särskilda uppfölj-
ningsprogram som klienten kan gå i anstalt 
eller i frivårdens regi. Krimstics som är fri-
vårdens nya arbetssätt för det klientnära ar-
betet är också ett utmärkt sätt att följa upp 
och vidmakthålla positiva förändringar från 
behandlingsprogrammen. Ska vi nå lång-
siktiga effekter så behöver många klienter 
fortsatta behandling efter övervakningsti-
dens slut och då handlar det om att via sam-
verkan hjälpa klienten till de insatser som 
finns tillgängliga i t.ex. kommuner, lands-
ting och frivilligorganisationer. 

När du sett på behandlingsbehoven 
hos de intagna, vilka slutsatser drar 
du om det förebyggande arbetet med 
att stoppa ungas väg in i Kriminalvår-
den? 

SVAR: Vi måste ha stor respekt för att det 
är särskilt svårt att nå unga kriminella med 
behandlingsinsatser – de känner ofta inte till 
något alternativt liv och är därför svåra att 
motivera till förändring. Dessutom vet vi 
idag att den ärftliga komponenten ofta spe-
lar stor roll, och detta har många som arbetar 
med behandling av unga lagöverträdare 
svårt att förhålla sig till. Det man tyvärr ofta 
ser är bristande långsiktighet och tålamod 
när man ska försöka hjälpa en ung människa 
till en prosocial tillvaro, här finns det en stor 
förbättringspotential. Sedan måste man all-
tid komma ihåg att Kriminalvården, SiS och 
andra behandlingsorganisationer är den 
brottsbekämpande världens ”akutsjuk-
vård”, långsiktigt är skola och generella väl-
färdssystem långt mer betydelsefulla för att 
minska våld och kriminalitet i samhället.
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Hur ser du på betydelsen av sam-
verkan med andra myndigheter och 
organisationer när det gäller behand-
lingseffekter? 

SVAR: Ända sedan man systematiskt bör-
jade sammanställa kunskap om förövare ef-
ter andra världskrigets slut så har man vetat 
att återfallskriminella har en mängd olika 
problem inom många livsområden. 

Vad vi i Kriminalvården unikt kan bidra 
med är behandling av tankar och beteenden 
som direkt driver kriminalitet. Samverkan 
kommer ofta att vara nödvändigt för att kli-
enten ska få hjälp i alla sina behovsområden. 

Hur skulle du formulera klienternas 
syn på behandling? Vad säger de 
mest positiva? De mest negativa? 

SVAR: De mest positiva säger att den be-
handling jag fick av Kriminalvårdens pro-
gramledare för mig var helt livsavgörande. 
Det var då jag såg att det fanns ett annat liv 
för mig och jag fick den hjälp jag behövde för 
att ta mig dit. De mest negativa är de som 
avvisar all kontakt med myndighetsperso-
ner och samhällsföreträdare, där vet vi ju 
mindre om deras tankar och funderingar 
eftersom de inte vill dela dem med oss.

Om du ser ut över landets gränser, ar-
betar man som i Sverige? Ser du olika 
internationella mönster? 

SVAR: Kriminalvård är en internationell 
angeläget och vi samverkar kontinuerligt 
med aktörer i andra länder. Vi vill arbeta 
återfallsförebyggande med de metoder som 
har starkast empiriskt stöd och då behöver vi 
titta lika mycket utanför som inom Sverige. 

En metod som fungerar väl i en annan kul-
tur i ett annat land behöver inte nödvändigt 
fungera i Sverige, men idag så finns det att 
antal kärnkomponenter i återfallsförebyg-
gande arbete som visat sig fungera i olika 
kulturer. Det är dessa vi försöker bygga vi-
dare på. Exempel på andra länder som arbe-
tar på liknande sätt som oss är Danmark, 
Lettland, Kanada och Nya Zeeland. Vi har 
alla tydliga evidensinformerade strategier 
som bygger på att vi för att vara effektiva 
både måste arbeta för att verkställa påföljder 
på ett säkert sätt och bidra med effektivt stöd 
för att etablera ett prosocialt liv efter påfölj-
dens slut. En stor fördel för oss i Sverige är att 
vi har varit relativt befriade från stora sväng-
ningar på det rättspolitiska området och 
ideologiska stridigheter mellan olika veten-
skapsföreträdare som plågat så många andra 
länder. Att motverka kriminalitet kräver 
långsiktiga och målmedvetna strategier och 
det har vi kunnat ha i Sverige under hela 
2000-talet.

Om du ser framåt fem år, hur ser du 
på behandlingsresultaten? Anar du 
stora framgångar och vad bygger du 
då det på? 

SVAR: Den viktigaste utvecklingen jag 
ser och har förmånen att vara med om är att 
man nu i samtliga verksamhetsgrenar inom 
Kriminalvården samverkar och integrerar 
våra respektive insatser med klienten i fokus. 
Majoriteten av våra klienter har många be-
hov som vi måste lösa tillsammans och när vi 
aktivt försöker göra detta så öppnar det för 
att vi kan hjälpa fler klienter ur ett destruk-
tivt kriminellt liv.                                                      
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Varje år dödas tusentals flickor och 
kvinnor över hela världen i hederns 
namn. De dödas av sina närstående 

manliga släktingar för att familjens heder 
ska återupprättas. Mörkertalet är stort och 
statistiken osäker. Enligt FN statistik från år 
2002 har fler än 18 länder (inklusive Sveri-
ge) i olika världsdelar rapporterat om he-
dersmord. 

En genomgripande och kunskapsmättad 
bok om fenomenet hedersvåld och he-
dersmord har nu kommit ut, skriven av so-
ciologen och kriminologen, Jamila Hussein 
Heder och hedersvåld Berättelse, fakta och 
fördomar. Utgiven av bokförlaget Korpen 
2017 med stöd av Göteborgs stad och Le-
vande historia i Göteborg.

Författaren Jamila Hussein bevittnade ett 
hederssmord i Bagdad på väg till skolan när 
hon var 16 år. I en trafikstockning såg hon 
en ung kille med en stor blodig kniv i han-
den och det blodiga liket av en kvinna. Den 
unge mannen ropade gång på gång att han 
dödat sin mamma för att tvätta bort skam-
men och återge familjen dess heder. Flera 
åskådare berömde honom för hans mod och 

En heltäckande bok om 
heder och hedersvåld
Av Birgitta Göransson

beslutsamhet medan andra stod tysta och 
såg ledsna och tankfulla ut. Killens beteende 
och ansiktsuttryck präglades av hysteri, 
stress och rastlöshet. Han skiftade mellan att 
gråta och skratta forcerat. Ett minne som 
etsat sig fast och fått författaren att söka or-
saker och förklaringar till varför man mör-
dar i hederns namn. Hennes sökande har 
resulterat i att hon samlat en gedigen kun-
skap som hon nu sammanfattar i bokens 
500 sidor.

Boken är en grundlig genomgång av forsk-
ning om fenomenen hedersskultur och he-
dersvåld och dessutom har författaren inter-
vjuat alla berörda, flickor som utsatts för 
hedersvåld, gärningsmän och mödrar, brö-
der och systrar till offren. Intervjuerna har 
gjorts både i Irak och Sverige. 

Författaren har studerat och undervisat i 
kriminologi och sociologi vid universitet 
både i Irak och i Göteborg. Hedersrelaterat 
våld var tabubelagt i Irak och det fanns vid 
det tillfället inte en enda bok i Irak som be-
handlade ämnet. Man ansåg att ämnet var 
alltför känslomässigt och religiöst laddat. 
Genom ett samarbete mellan universitetet 
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och ett fängelse i Irak fick hon möjlighet att 
intervjua män som dömts för hedersmord. 
Män som visade sig vara i olika åldrar och 
med olika utbildningsbakgrund alltifrån 
analfabeter till högskoleutbildade. Morden 
var ofta extremt brutala. De män som dömts 
för hedersmord fick en positiv särbehand-
ling i fängelset och hade högre status både 
bland personal och medfångar. 

Författaren fångar komplexiteten i be-
greppet heder och hur beteende och känslor 
samspelar inom den speciella kultur där he-
dersvåld praktiseras. Kulturen bygger på det 
patriarkala samhället där kvinnans sexuali-
tet är ett fundament för samhällets existens 
och fortbestånd. I det samhället är könsrol-
lerna cementerade. Män och kvinnor har 
helt olika uppgifter i livet enligt naturens 
ordning, religionen och traditionerna. 
Döttrar måste uppfostras till mönster av 
oskuldsfullhet och god moral och att bli 
goda föredömen för sina egna kommande 
barn. Pappa och bröder misshandlar flickan 
om hon bryter mot reglerna ex kommer 
hem sent eller kontaktar en kille. Om miss-
handel leder till sjukhusvistelse tvingas 
flickan ljuga om att hon varit med om en 
olycka. 

Vi får fördjupad kunskap om skam och 
skuld i våra olika kulturer och insikt om pro-
cessen när den starka kollektiva utfrysning-
en av familjen utvecklas med krav om att 
återupprätta hedern. Ibland kan ett rykte 
och skvaller skapa denna utfrysning. 

En av de viktigaste skillnaderna mellan 
Mellanöstern och den västerländska kultu-
ren är att skamkänslan i Mellanösterns kul-
tur är ett ytterst viktigt socialt begrepp och 
ett viktigt medel att korrigera alla avvikande 
beteenden. Att kompensera eller ta bort 

skamkänslan utgör grunden för många slags 
sociala handlingar i vardagslivet.” Alla kän-
ner en stor rädsla att drabbas av all den skam 
som kollektivet låter drabba alla som bryter 
mot kollektivets normer och sedvänjor.

Kunskaper om dessa fenomen är nöd-
vändiga för att förstå, kunna hjälpa offer och 
förebygga hedersvåld. 

Paradoxalt nog så kan en starkare heders-
kultur utvecklas hos en familj i Sverige än i 
hemlandet. Man blir mer beroende av att 
visa sin kulturella tillhörighet och mer bero-
ende av kollektivet i ett främmande land. 
Kollektivet utser offret och ligger bakom det 
sociala trycket på familjefäderna och famil-
jens vuxna söner att begå hedersmord. ”Att 
inte ha heder är som att drabbas av cancer. 
Enda botemedlet är att skära bort den sjuka 
svulsten med kniv.” Vi får insikt i den sam-
mansatta påfrestningen på alla familjemed-
lemmar och beroendet av kulturen. Famil-
jens attityder till varandra och till omgiv-
ningen förändras från tillit, öppenhet och 
acceptans till misstänksamhet, isolering och 
intolerans. Efter att strängare lagar införts 
har mordmetoden utvecklats från ofta ex-
tremt grymma våldsbrott, ibland ren slakt 
av offren, där gärningsmannen lätt kan spå-
ras, till att flickan utsätts för arrangerade 
olyckor. Kroppen kan lämnas i skogen, ing-
en anmäler henne saknad. Kroppen be-
handlas illa av familjen för att markera hur 
starkt man tar avstånd från offret.

De unga offren är ofta oskyldiga (80% har 
visat sig vara oskulder) men har drabbats av 
skvaller och ryktesspridning.

De fall av hedersmord som skett i Sverige 
redovisas detaljerat och flickor som utsatts 
för hedersrelaterat våld i Sverige intervjuas. 
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År 2003 sökte 1500-2000 flickor i Sverige 
hjälp för hedersrelaterade problem enligt 
Länsstyrelsens statistik. Läsaren får kunskap 
om alla utredningar och insatser som ge-
nomförts i Sverige för att ge ökad kunskap 
till berörda myndigheter och förvaltningar. 
Okunskapen är ändock fortfarande stor. Ti-
digare var fenomenet inte alls synligt. Nu 
upptäcks det, men åtgärderna är inte utvär-
derade och om det överhuvudtaget leder till 
åtgärder eller inte är helt beroende av det 
engagemang och intresse som finns hos be-
rörda myndigheter. Det finns också en räds-
la att göra fel hos socialtjänsten eftersom 
man nu vet att våldet kan eskalera. Detta 
kan leda till handlingsförlamning. Många 
fördomar florerar, arbetsmetoderna är ib-
land byggda mer på tro än vetande. Kun-
skap och utvärderingar finns i viss mån och 
författaren redovisar dem. Boken avslutas 
med en genomgång av metoder för att ar-
beta mot hedersvåld och hjälpa offer, forsk-
ning om effekterna och möjliga förbättring-
ar av omhändertagandet och stödinsatser.

Författarens mål med boken är inte att 
komma fram till nya teorier eller modeller 
utan att ge mening och innehåll och större 
förståelse för de empiriska data som fram-
kommit. Att få mindre tyckande och mer 
fakta i debatten om hedersvåld. Ett mål som 
jag tycker hon uppnår med råge om man lä-
ser boken.

Ambitionen är att förena ett teoretiskt 
perspektiv med ett verklighetsbaserat empi-
riskt perspektiv. Varje påstående och be-
skrivning kopplas till teori och har källhän-
visningar. Olika former av hedersrelaterat 
våld som psykiskt, socialt, sexuellt och fy-
siskt våld redovisas. Religiösa och juridiska 
perspektiv belyses. Synen på äktenskap i 
Mellanöstern och Västerlandet. 

Olika former av könsstympning, dess his-
torik och geografiska utbredning beskrivs. 
Vi får kunskap om vad som är kulturell sed 
och islamisk sed dess ursprung och utveck-
ling. Den kunskap och de erfarenheter som 
presenteras är mycket gedigna.

Det är en angelägen bok för att kunna före-
bygga hedersvåld och hedersmord. Den re-
kommenderas till alla som kommer i kontakt 
med hedersrelaterat våld eller riskerar att 
möta det i sitt arbete. Kunskapen är nödvän-
dig för att kunna upptäcka brotten, stödja 
flickor och kvinnor som söker hjälp och den 
utsatta familjen. Lika viktig är kunskapen för 
dem som arbetar med gärningsmän som po-
lis, domstolar och kriminalvården. För perso-
nal inom Migrationsverket är den kulturella 
kompetens som boken förmedlar nödvändig 
för att rätt kunna bedöma trovärdigheten i 
asylsökandes berättelser. 

------------------------------------
Heder och hedersvåld, 
Berättelser, fakta, fördomar.  
Jamila Hussein 2017  
Bokförlaget Korpen.  
ISBN 978 91 88383 19 8.  
Boken är utgiven med stöd av Göteborgs 
stad och Levande historia i Göteborg.
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Frivården moderniseras. Nya arbets-
metoder har tillkommit som föränd-
rat både arbetssättet och rollen som 

frivårdsinspektör. I takt med att förändring-
arna har genomförts har antalet förordnade 
lekmannaövervakare minskat kraftigt. Såle-
des finns behov att diskutera hur lekman-
naövervakarens uppdrag och roll ska se ut i 
den moderna frivården. Men för att en så-
dan diskussion överhuvudtaget ska vara 
fruktbar måste frivårdsorganisationen, från 
frivårdsinspektör till frivårdsdirektör, vara 
överens om att lekmannaövervakare har en 
viktig roll att spela i den moderna frivården.

Om  
lekmannaövervakarens 
existens, funktion och roll  
i den moderna frivården.
Christer Skaghammar

Lekmannainstitutet har en lång historia i 
kriminalvården, mer än hundra år. Sedan de 
stora kriminalvårdsreformerna genomför-
des på 70-talet har andelen lekmän i krimi-
nalvården varierat något. Från 90-talet och 
tjugo år framåt låg den huvudsakligen strax 
under 50 %. Sedan många år har den natio-
nella målsättningen varit att det i 50 % av 
frivårdens övervakningsärenden ska finnas 
en lekman förordnad som övervakare. Un-
der 2010-talet har andelen lekmannaöver-
vakare stadigt minskat lite år för år, för att 
det senaste året ha gjort en rejäl djupdyk-
ning. På många frivårdskontor efterfrågar 
lekmannaövervakare nya uppdrag, men får 
inga. Idag finns det frivårdskontor som har 
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färre än 5 % förordnade lekmannaöverva-
kare och majoriteten av frivårdskontoren 
ligger mellan 5-15 %. Denna minskning 
har ägt rum trots att varken lagstiftning eller 
nationell målsättning förändrats. Så vad är 
det som har hänt? Förklaringen kan troligen 
tillskrivas de nya arbetsmetoder som införts 
i frivården under senare år i form av nytt ar-
betssätt kring klienternas verkställighetspla-
nering (VSP) inklusive nya s.k. processrol-
ler, det nya utredningsinstrumentet (RBM-
B) och införandet av samtalsmetoden/ar-
betssättet Krimstics. Var och en av dessa nya 
arbetsmetoder bygger på forskning och har 
bidragit till en professionalisering av fri-
vårdsinspektörens arbetssätt och roll. Det 
nya arbetssättet i frivården ska således bygga 
på evidens. Men införandet av metoderna 
tycks samtidigt ha haft en negativ inverkan 
gällande arbetet med lekmannaövervakare. 
Av särskild betydelse i sammanhanget är att 
kontaktfrekvensen mellan klient och hand-
läggande frivårdsinspektör kommit att reg-
leras i högre grad än tidigare. Något förenk-
lat kan man säga att om utredningen (RBM-
B) påvisar hög risk för återfall i brott ska kli-
enten mötas av högintensiva insatser, vilket 
innebär att klienten ska hålla tät kontakt 
med frivårdsinspektören - en gång i veckan. 
Om klienten bedöms ha medel risk för åter-
fall i brott sätts kontaktfrekvensen till varan-
nan vecka och om risken bedöms låg ska 
kontaktfrekvensen vara var tredje vecka. Ti-
digare var det möjligt att som frivårdsin-
spektör förordna en lekmannaövervakare 
och samtidigt väsentligt minska den egna 
kontaktfrekvens med klienten, d v s klien-
tens huvudsakliga insats under övervak-
ningsåret kunde vara kontakten med lek-

mannaövervakaren (ibland kombinerat 
med t ex programdeltagande eller andra in-
satser). Man kan ha olika synpunkter på det 
arbetssättet, men så kunde det se ut. Med 
införandet av den nya modellen för kon-
taktfrekvens mellan klient och frivårdsin-
spektör är detta arbetssätt förlegat, frivårds-
inspektören förväntas träffa klienten enligt 
den beskrivna modellen oavsett om klienten 
har en lekmannaövervakare eller inte. För en 
del frivårdsinspektörer har det inneburit en 
minskad motivation att förordna lekmän 
som övervakare. I takt med att den yrkesrol-

len som frivårdsinspektör blivit mer tydlig-
gjord - och samtidigt mer reglerad - har en 
del frivårdsinspektörer upplevt att lekman-
naövervakarens roll kommit att bli mer 
otydlig. Frivårdsinspektörerna har upplevt 
svårigheter att ”sälja in” lekmannaöverva-
kare till klienterna och klienterna tillåts att 
välja bort lekmannaövervakare eftersom de 
anser att kontakt både med handläggande 
frivårdsinspektör, eventuellt programdelta-
gande och lekmannaövervakare blir för 
mycket. Detta utgör sannolikt en väsentlig 
del av förklaringen till den minskade ande-
len lekmannaövervakare. Mycket energi 
och fokus har lagts på själva implemente-
ringen av de nya metoderna i frivården un-
der de senaste två-tre åren. Det har skett en 

 Det har skett en fokus-
förskjutning i frivården 
där arbetet med lekmän 
hamnat utanför  
synfältet.
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fokusförskjutning i frivården där arbetet 
med lekmän hamnat utanför synfältet. San-
nolikt utgör även det en del av förklaringen 
till den minskande andelen lekmannaöver-
vakare i frivården.

Arbetet med lekmän i Kriminalvården 
har således inte varit prioriterat, vare sig på 
lokal eller central nivå, under senare år. Led-
ning och chefer har sällan eller aldrig upp-
muntrats att satsa på arbetet med lekmän, 
även exempel på motsatsen också finns. Det 
är väl känt att synen på lekmannaövervakare 
varierar, såväl inom som mellan olika fri-
vårdskontor. Den successiva ”nedmonte-
ringen” av arbetet med lekmannaövervakare 
har inneburit att en del börjat tänka att lek-
mannens tid i frivården är förbi. Även chefer 
på olika nivåer har uttryckt att lekmannen 
inte längre har någon central roll i den mo-
derna frivården. På andra sidan, bland dem 
som försvarar lekmannainstitutet, finns de 
som hävdar att minskningen hänger ihop 

med en genomtänkt strategi att minska an-
delen lekmannaövervakare, för att på sikt 
fasa ut dem helt. Jag tror varken att lekman-
nens tid i frivården är förbi eller att minsk-
ningen av andelen lekmannaövervakare ut-
görs av en planerad strategi. Däremot är jag 
oroad över minskningen. Och allra mest 
oroad är jag över att frågan i så låg utsträck-

ning diskuteras. Krismedvetenheten är låg i 
de flesta leden i frivården. Eller kan det vara 
så att de flesta helt enkelt inte är intresserade 
av frågan om lekmän i frivården? 

Den moderna frivården ska vara evidens-
baserad. Arbetet med att förordna lekman-
naövervakare för övervakningsklienter ut-
gör inte ett evidensbaserat arbetssätt. Det 
verksamma i att förordna lekmannaöverva-
kare får istället anses bygga på beprövad erfa-
renhet, ett idag relativt ovanligt förekom-
mande begrepp. Någon forskningsbaserad 
utvärdering av betydelsen av lekmannaöver-
vakares insatser finns inte. Det kan tyckas 
märkligt med tanke på att klienterna (i vart 
fall tidigare) normalt träffat sin lekmannaö-
vervakare under längre tid än ett behand-
lingsprogram pågår och oftast tätare än sin 
handläggande frivårdsinspektör. Lekman-
naövervakarens insatser torde ha någon 
slags påverkan på klienten, men så länge det 
inte finns forskning på området verkar fri-
vården inte vara intresserade av att betona 
betydelsen av dessa insatser. Forskningsba-
serade utvärderingar saknas, men andra ty-
per av utvärderingar finns. År 2012 gjorde 
Brottsförebyggande rådet en kartläggning/
utvärdering av lekmannaövervakarna och 
deras insatser, och där talar klienterna själva 
tydligt om betydelsen av lekmannaöverva-
karens insatser. Enligt Kerstin Svensson, 
professor i socialt arbete vid socialhögskolan 
i Lund, finns belägg inom forskningen för 
att de som lyckas bryta ett kriminellt möns-
ter har någon koppling till socialt etablerade 
i samhället. Emellertid finns inte någon spe-
cifik forskning om lekmannaövervakare i 
frivården. 

 Lekmannaövervakarens 
insatser torde ha någon 
slags påverkan på klien-
ten
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Så i en period där frivårdens arbetssätt ska 
präglas av evidensbaserade metoder, saknas 
forskning på en av de vanligaste insatserna 
under övervakningstiden: förordnandet av 
en lekmannaövervakare. Samtidigt finns 
kunskap och beprövad erfarenhet som påvi-
sar lekmannaövervakarens betydelse för kli-
enterna och deras förändringsarbete. 

Eftersom forskning saknas avseende ef-
fekterna av lekmannaövervakarens insatser 
och då frivårdsinspektörens arbetssätt och 
roll har förändrats väsentligt under senare år, 
behöver lekmannens uppdrag och roll i den 
moderna frivårdens diskuteras. Men paral-
lellt behöver lekmannaövervakarens funk-
tion diskuteras och frågan: varför ska vi ha 
lekmannaövervakare i kriminalvården, be-
höver besvaras. Den grundläggande frågan 
om vad är det som är verksamt i uppdraget 
som lekmannaövervakare behöver ställas. 
Mitt svar är, i likhet med den forskning som 
omnämns ovan, att även om frivården mo-
derniseras kvarstår att den grundläggande 
funktionen för lekmannaövervakaren är att 
vara en prosocial förebild, ett föredöme som 
den dömde kan vända sig till i förtroende. 
Lekmannaövervakaren utgör en positiv 
kontrast till klientens övriga nätverk och be-
tydelsen i att vara en vardaglig förebild, en 
person som är etablerad i samhället och som 
kan vara en länk ut till samhället, ser jag som 
lekmannaövervakarens mest angelägna 
uppgift. Var och en som arbetar med fri-
vårdsfrågor behöver själv svara på frågan om 
vad man anser att lekmannan kan tillföra i 
klientarbetet. Den låga andelen lekmannaö-
vervakare utmanar oss till att diskutera lek-
mannaövervakarens existens i frivården. 

Behovet av en attitydförskjutning kring lek-
mannafrågan är tydlig i hela frivårdsorgani-
sationen och den kan inte genomföras om 
inte diskussionen får omfatta den grundläg-
gande frågan om vad det är som är verksamt 
i att förordna lekmannaövervakare. 

Historien visar på åtskilliga exempel där 
lekmannaövervakares insatser utgjort en 
stor, ibland avgörande, skillnad för klien-
terna. Däremot är ett arbetssätt som mer el-
ler mindre överlämnar klientkontakten till 
lekmannaövervakaren knappast verksamt. 

Tvärtom kan det ge utrymme för lekman-
naövervakare som, i brist på handledning 
eller av andra orsaker, arbetar åt ett håll som 
inte går hand i hand med det klientarbete 
som genomförs på frivården. Lekmannaö-
vervakarens roll består i att vara en prosocial 
förebild i kombination med att vara en per-
son som motiverar, följer upp och under-
stödjer klienten i de övriga insatser som pågår 
under övervakningstiden, bland annat tän-
ker jag på handläggarsamtalen i form av 
Krimstics samt klientens deltagande i be-
handlingsprogram. Det är inte minst inom 
detta område som jag ser behov av att lek-
mannaövervakarens roll moderniseras. För 
att de insatser som genomförs i den moderna 
frivården ska ges möjlighet till större genom-
slagskraft kan lekmannaövervakaren ha en 

 Utveckla kopplingen 
mellan handläggande 
frivårdsinspektör och 
lekmannaövervakare!
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viktig roll i att följa upp det klienten arbetar 
med på frivården, i de vardagliga situationer 
som klienten stöter på. Anlägger man det 
synsättet utgör inte kontakten med lekman-
naövervakaren ”ytterligare en pålagd kontakt 
för klienten”, utan blir en aktiv insats som 
innebär att behandlingsarbetet förstärks och 
att frivård och lekmannaövervakare krokar 
arm i klientarbetet. Jag menar att kontakten 
med en lekmannaövervakare på så sätt stär-
ker frivårdspåföljden i sin helhet och bidrar 
till att den blir mer trovärdig. Om man ser 
kontakten med en lekmannaövervakare som 
en belastning för klienten anser jag att man 
nedvärderar lekmannaövervakarens insatser 
och frivårdspåföljden i sig. 

Att exempelvis gå i program en gång i veck-
an, träffa sin handläggare varannan vecka och 
sin lekmannaövervakare en gång i veckan är 
inte en orimlig planering utifrån den påföljd 
som ska verkställas och utifrån det uppdrag 
frivården har, att vara ett trovärdigt alternativ 
till fängelsestraff med tydligt fokus på arbetet 
med de kriminogena behoven. 

Som nämndes ovan anser jag att till de mest 
angelägna uppgifterna i arbetet med lekmän 
hör att utveckla kopplingen mellan handläg-
gande frivårdsinspektör och lekmannaöver-
vakare. För att det ska vara möjligt behöver 
lekmannaövervakarna få grundläggande in-
formation och kunskap om frivårdens ar-
betssätt och ges verktyg att följa upp det ar-
bete klienten genomför i samtalen på frivår-
den. Detta kan i viss mån ske vid grundut-
bildning av lekmannaövervakare, men i än 
högre utsträckning i samband med tema-
kvällar och föreläsningar för lekmannaöver-

vakare. Om man vill utveckla lekmannens 
roll i den riktningen behöver ett långsiktigt 
arbete ske på lokal nivå där utbildningar och 
temakvällar erbjuds med stabil regelbunden-
het. Det handlar inte om att göra lekmanna-
övervakarna till semiprofessionella samtals-
aktörer om att utveckla och stärka deras roll 
som lekmän med uppdrag att vara prosociala 
förebilder med uppdrag att i vardagen följa 
och understödja klientens förändringsarbete. 

Att diskutera lekmannaövervakarens 
existens och funktion i den moderna frivår-
den kan utgöra starten på en attitydförskjut-
ning kring lekmannaövervakare. Det finns 
ytterligare några grundläggande omstän-
digheter som måste till för att lekmannafrå-
gan ska kunna utvecklas. På samma sätt som 
lekmannaövervakarna behöver utbildning, 
stöd och handledning behöver frivårdsin-
spektörer få utbildning och stöd i hur de ska 

arbeta med lekmannaövervakare. Såvitt jag 
vet saknas idag inslag i grundutbildningen 
som omfattar arbetet med lekmän på något 
djupare plan. Lekmannafrågan skulle ges 
större tyngd om Kriminalvården tog fram 
en utbildning som handlar om hur man ar-
betar professionellt med lekmannafrågor. 
Den bör omfatta allt från rekrytering, ut-

 Lekmannaövervakare 
bör så långt möjligt 
komma från alla 
samhällsskikt och 
avspegla befolkningens 
sammansättning i stort.
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bildning, stöd och handledning till frågor 
om hur uppdragen till lekmannaövervakare 
bör se ut och hur svåra samtal kan genom-
föras med lekmannaövervakare som inte 
bedöms följa sitt uppdrag. Sådan utbildning 
bör ges till frivårdsinspektörer som har sär-
skilt uppdrag att arbeta med lekmannaöver-
vakare. På de frivårdskontor där särskilt ut-
sedd personal saknas tycks frågorna om lek-
mannaövervakare inte bli synliggjorda, och 
än mindre hanterade. 

Särskilt utsedd personal med rätt kompe-
tens inom rekrytering och utbildning av lek-
män är därför en nödvändighet för att nå ett 
framgångsrikt arbete med lekmannaöverva-
kare. Området rekrytering är således ett fält 
som behöver utvecklas och ”kvalitetssäkras”. 
Kvalitetssäkrad rekrytering där rätt lekmän 
rekryteras följt av god (obligatorisk) utbild-
ning, utgör ett av fundamenten för ett bra 
arbete med lekmän. Rekryteringen utvecklas 
i rätt riktning om frivården arbetar med den 
systematiskt och likartat. Intervjuer bör hål-
las av de som har kompetens för uppgiften. 
Det mest intressanta vid en intervju är inte 
vilka erfarenheter den presumtive lekman-
naövervakare har med sig utan hur personen 
hanterat dem och framförallt: vilka drivkraf-
ter som ligger bakom personens önskan att 
bli lekmannaövervakare. Lekmannaöverva-
kare bör så långt möjligt komma från alla 
samhällsskikt och avspegla befolkningens 
sammansättning i stort. Frivården behöver 
sortera ut (presumtiva) lekmannaövervakare 
som ser sig som sin egen uppdragsgivare, som 
har grumliga värderingar kring rättsväsen-

dets roll eller som mer eller mindre medvetet 
ser sin uppgift att vara lojal med klienten i alla 
lägen (och att risk därmed uppstår för bl.a 
kollusion). 

På övergripande nivå kvarstår en fråga 
som debatteras med jämna mellanrum: er-
sättningsfrågan. Det finns flera lagreglerade 
frivilliguppdrag vid sidan om lekmannaö-
vervakare, t ex kontaktperson inom social-
tjänsten, stödperson inom den psykiatriska 
tvångsvården, god man och förvaltare vid 
kommunens överförmyndarnämnd. Dessa 
bedrivs under olika huvudmän och ”mark-
naden” för frivilliguppdrag är i någon me-
ning konkurrensutsatt. Flertalet av de frivil-
liguppdrag som finns hos annan huvudman 
ger högre ersättning än vad man får som 
lekmannaövervakare. Skillnaderna i arvo-
dets storlek är olycklig. Om ersättningsni-
vån för lekmannaövervakare höjs underlät-
tar det möjligheten att såväl locka som be-
hålla lekmannaövervakare, annars finns ris-
ken att de överger frivården för frivilligupp-
drag hos annan myndighet.

En svårighet i utvecklingen av lekmanna-
övervakarens roll i kriminalvården är att det 
inte finns en uppsjö av goda exempel på an-
dra lagreglerade frivilliguppdrag som frivår-
den kan hämta inspiration ifrån. Frivården 
har sett en kraftig minskning av andel förord-
nade lekmannaövervakare. Delvis liknande 
utveckling har rapporterats från socialtjäns-
ten där andelen förordande kontaktpersoner 
inom socialtjänsten minskar. Samtidigt finns 
trots allt goda exempel hos andra myndighe-
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ter på hur man kan arbeta med frivilligupp-
drag. Samverkan med andra myndigheter 
som ansvarar för lagreglerade frivilligupp-
drag kan därför vara en väg till utveckling av 
arbetet med lekmän. Frivården kan lära av 
andra, få idéer om hur rekrytering kan gå till 
liksom utbildning och handledning av lek-
män. Mindre omfattande utbildningsinsat-
ser så som temakvällar kan bedrivas gemen-
samt och ge inspiration för såväl lekmän som 
professionella.

Som med allt organisationsarbete där en 
förflyttning i en viss riktning önskas behövs 
ledningens stöd, engagemang och uthållig-
het. Om frivården börjar arbeta i den rikt-
ning som jag skissat ovan är det min för-
hoppning att lekmannaövervakarfrågan 
hamnar i fokus igen och att utvecklingsarbe-
tet kan starta på allvar.                                            
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I Korthet
Birgitta Göransson

Färre återfaller i brott 
efter avtjänat straff
Den nedåtgående trenden 
för återfall i brott håller i sig. 
Det visar Kriminalvårdens 
statistikrapport KOS. Sedan 
1999 har andelen kriminal-
vårdsklienter som återfaller i 
brott som ger ny kriminal-
vårdspåföljd minskat med 
cirka 10 procentenheter. 
Förstagångsförbrytare 
återföll minst. Få återfall 
bland sexualbrottsdömda. 
Endast tre procent återföll i 
sexualbrott och dömdes till 
ny kriminalvårdspåföljd inom 
tre år. För rattfylleri var 
siffrorna fem respektive sju 
procent. Även för dem som 
dömdes för våldsbrott som 
huvudbrott var andelen 
återfall låg – endast sju 
procent återföll i nya 
våldsbrott, tolv procent 
återföll i andra brott. Återfal-
len var högst bland dem som 
begått trafikbrott, tillgrepps-
brott, rån och narkotikabrott/
smuggling. Drygt tre av fyra 
nyintagna som skrevs in 
2016 hade en strafftid på ett 
år eller mindre. Var femte 
hade ett fängelsestraff på 
endast en månad eller 
mindre.

Den organiserade 
brottsligheten - en stor 
utmaning för Kriminal-
vården
Sedan 2009 har Kriminalvår-
den varit en del av det 
myndighetsgemensamma 
arbetet mot organiserad 
brottslighet. Tolv myndighe-
ter har ett regeringsuppdrag 
att tillsammans arbeta för att 
försvåra för den organiserade 
brottsligheten att verka i 
samhället. I december 2015 
utvidgades arbetet till att 
även innefatta en satsning 
mot organiserad brottslighet 
i utsatta geografiska områ-
den. Kriminalvården måste 
ständigt ha en uppdaterad 
bild av vilka nya typer av 
kriminella nätverk, klienter 
eller nya typer av brott som 
kan förekomma. Nätverken 
kan förändras väldigt snabbt. 
Det finns fler kriminella 
nätverk idag och de behöver 
inte alltid ha någon egentlig 
hierarki och styrning, utan 
kan vara baserade på 
vänskapsband snarare än 
kriminella band i vinstdri-
vande syfte. Kriminalvården 
bedömer att det kommer att 
komma fler unga klienter 
med en komplex problem-
bild, omfattande grov 
kriminalitet, tidig kriminell 
debut och en hög risk för 

återfall i brott. Personal i 
Kriminalvården vittnar om 
att stämningen har föränd-
rats till det sämre framför allt 
på ungdomsavdelningar. 

Åtgärder mot våldsbeja-
kande extremism
Kriminalvården har fått i 
uppdrag att utveckla och 
långsiktigt förankra arbetet 
mot våldsbejakande 
extremism. En kartläggning 
av metoder och arbetssätt 
har genomförts. Ett nytt 
behandlingsprogram Entré 
har godkänts, som riktar sig 
till klienter som vill och 
behöver hjälp med att lämna 
organiserad brottslighet 
och/eller bryta ett mönster 
av våldsbrottslighet. Krimi-
nalvården har också stärkt 
strukturen kring själavårdare. 
Syftet är att säkra att de 
trosföreträdare som anlitas 
av Kriminalvården har 
expertkunskap i religiösa 
frågor och att de arbetar 
med att skapa förutsättning-
ar för ett stärkt interreligiöst 
arbete. Våldsbejakande 
extremism, förhållningssätt 
och samtalsmetodik ingår nu 
i introduktionsutbildningen 
av nya trosföreträdare. 
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En av de viktigaste punkterna 
i arbetet mot våldsbejakande 
extremism har varit att få 
igång bra samverkan, både 
internt och med externa 
parter som polisen, Socialsty-
relsen, Barnombudsmannen 
och Statens institutionssty-
relse. 

Kriminalvårdens allmänna 
förutsättningar är goda med 
hög säkerhet, ingen överbe-
läggning på häkten och 
anstalter, en strategisk 
placering av klienterna och 
ett bra förhållningssätt. 

Upprepad utsatthet för 
hot- och våldsbrott i 
befolkningen 2005–
2015  
Brå Kortanalys nr 2 2017
Kortanalys beskriver den 
upprepade utsattheten för 
hot- och våldshändelser i 
befolkningen under perio-
den 2005–2015, med fokus 
på den grupp som utsätts för 
4 eller fler hot- och våldshän-
delser under ett år. Det är en 
liten grupp personer som 
utsätts för en stor del av alla 
brottshändelser som sker 
under ett år. Utsattheten för 
brott är inte jämnt fördelad i 
befolkningen, då de flesta 
inte alls drabbas av brott, 
medan en mycket liten del 
utsätts för många händelser 
och därmed är upprepat 
utsatta för brott. 1,3 procent 
av befolkningen är frekvent 
utsatta för hot och våld, fler 
kvinnor (1,6 procent) än män 
(1,0 procent). 61 procent av 
alla hot- och våldshändelser 

mot kvinnor drabbar de 
frekvent utsatta kvinnorna. 
De frekvent utsatta männen 
drabbas av 46 procent av alla 
hot- och våldshändelser mot 
män. Kvinnors frekventa 
utsatthet omfattar i högre 
grad sexualbrott och hot 
jämfört med män, medan 
mäns frekventa utsatthet i 
stället i högre grad omfattar 
misshandel och personrån 
jämfört med kvinnor. Vissa 
grupper av kvinnor har en 
säkerställd överrisk, kvinnor i 
åldrarna 16–44 år, ensamstå-
ende kvinnor – särskilt 
gruppen ensamstående 
kvinnor med barn, kvinnor 
som bor i flerfamiljshus samt 
arbetslösa kvinnor. Bland 
män kan överrisker konstate-
ras för yngre personer i 
åldern 16– 24 år, för ensam-
stående män utan barn, för 
boende i flerfamiljshus och 
för män med förgymnasial 
utbildning. 

Enhetligt dömande i 
tingsrätter Brå  
Kortanalys nr 3 2017
Den övergripande frågan 
som studeras i kortanalysen 
är om tingsrätterna i landet 
dömer till fängelse i samma 
utsträckning, när hänsyn 
tagits till olika faktorer som 
en domstol har att beakta i 
dömandet, exempelvis 
brottslighetens allvarlighet 
och omfattning, tidigare 
brottslighet, gärningsperso-
nens ålder och liknande. En 
ytterligare fråga som 
studeras är om kvinnor döms 
till fängelse i samma ut-
sträckning som män. 

Analysen visar att sannolik-
heten att dömas till fängelse 
är dubbelt så stor om 
gärningspersonen är en 
man, jämfört med om 
gärningspersonen är en 
kvinna. Personer som är 
yngre än 21 år och äldre än 
65 år har lägre sannolikhet. I 
Ystads tingsrätt, Uddevalla 
tingsrätt och Värmlands 
tingsrätt är sannolikheten 
störst att dömas till fängelse 
om andra faktorer hålls 
konstanta. Medan den är 
minst i Lycksele tingsrätt, 
Östersunds tingsrätt och 
Umeå tingsrätt. Resultatet 
visar att det finns en förhål-
landevis stor oförklarad 
skillnad mellan vissa tingsrät-
ter.
Olika hovrättsområden visar 
också att sannolikheten att 
dömas till fängelse är olika. 
Den är större i hovrättsområ-
det för västra Sverige och 
Göta hovrättsområde, 
medan sannolikheten är 
mindre bland tingsrätter i 
Svea hovrättsområde och 
hovrättsområdet för övre 
Norrland. Resultaten av 
kortanalysen visar att det 
finns förhållandevis stora 
skillnader mellan vissa 
tingsrätter när faktorer som 
brottslighetens allvarlighet 
och omfattning, tidigare 
brottslighet, ålder och 
liknande konstanthålls. 
Resultatet kan användas som 
underlag för diskussioner 
kring tingsrätternas enhetlig-
het i dömandet.
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Områdesfaktorer och 
sociala nätverk fakta 
från Kriminologiposten 
augusti 2017
Hur många gäng och 
gängmedlemmar finns det i 
USA? Enligt färska beräk-
ningar rör det sig om ca 28 
000 gäng och 730 000 
gängmedlemmar. De finns i 
varje stad med mer än 100 
000 invånare och i 80 % av 
alla städer med mer än 50 
000 invånare. Gängrelaterat 
dödligt våld svarar för 20 % 
– 50 % av det dödliga våldet i 
många storstäder. I en del 
våldsdrabbade städer ligger 
det periodvis över 50 %. 
Gängen är olika med 
avseende på storlek, 
organisationsgrad, typ av 
hierarkisk eller 
nätverksliknande struktur, 
etnisk sammansättning, 
brottstyper och 
brottslighetens komplexitet 
etc. Men trots olikheterna 
tycks motiven för gängvåldet 
vara påfallande stabila. Det 
rör sig framför allt om 
konflikter om 
områdeskontroll, reaktioner 
på brott mot gruppnormer, 
hot mot identitet och heder 
samt hämnd. Tre ledande 
amerikanska gängforskare 
har studerat likheter och 
skillnader mellan olika 
gängkonstellationer i 
Chicago (ca 2,3 miljoner 
invånare) och Boston (ca 
630 000 invånare) utifrån 
rumsliga (geografiska) 
förhållanden och sociala 
relationsfaktorer. 

Gängstrukturen uppvisar 
både likheter och skillnader. I 
Chicago är gängen större, 
mer välorganiserade och 
djupare involverade i 
storskalig 
narkotikahantering. De 
kontrollerar stora ytor och 
många områden. De finns 
spridda över i stort sett hela 
Chicago. De är till 
övervägande del etniskt 
homogena, och identifierar 
sig själva som antingen 
”blacks” eller ”latinos”. I Boston 
är gängen mer småskaliga, 
saknar formell organisation, 
är begränsade ifråga om 
åldersstruktur, har kortare 
varaktighet, och de är bara 
marginellt involverade i 
gruppbaserad 
narkotikahandel. De 
kontrollerar oftast mindre 
ytor och oftast enbart ett 
enskilt område, och 
spridningen är begränsad till 
färre områden av staden. 
Resultaten från denna och 
många andra studier styrker 
tesen om etnisk invarians. 
Det betyder att 
brottslighetens orsaker och 
drivkrafter är desamma 
oavsett individers och 
gruppers etniska tillhörighet. 
Det gäller med stor 
sannolikhet också för 
svenska förhållanden. Men 
det gäller att med valida 
forskningsresultat visa att så 
är fallet. Vilken nytta kan man 
ha av den här typen av 
amerikanska 
forskningsresultat?  730 000 
dokumenterade 
gängmedlemmar 

förskräcker. Ponera att vi i 
Sverige har 1 000 
gängmedlemmar. Det skulle 
jämförelsevis ge 32 000 
överfört till amerikanska 
förhållanden. Räknat på det 
sättet är det amerikanska 
gängproblemet ca 20 
gånger så stort (kvantitativt) 
som det svenska

Brottsprevention har 
effekt fakta ur Krimino-
logiposten juni 2017
I det senaste numret av 
tidskriften Criminology & 
Public Policy (Vol. 16/2 2017) 
presenteras den hittills 
största systematiska utvärde-
ringen av studier som 
handlar om åtgärder för att 
förebygga brottslighet och 
förhindra återfall i brott. 
Författare är David Weisburd, 
David Farrington och 
Charlotte Gill, välkända och 
internationellt framstående 
forskare, vilka tillsammans 
med en internationell 
forskargrupp har granskat ett 
hundratal översiktsstudier 
och tusentals originalstudier 
inom sju olika insatsområ-
den. Dessa är: social preven-
tion med fokus på uppväxt-
åren; samhällsinsatser (social 
sammanhållning);  
situationell prevention; 
polisarbete; straff och 
avskräckning; kriminalvårds-
program och behandlings-
program för narkotikamiss-
bruk. 
Kort sammanfattat ser 
resultaten ut så här: Generellt 
visar genomgången att 
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preventionsprogram under 
uppväxtåren är framgångs-
rika när det gäller att redu-
cera brott och aggression. De 
positiva effekterna ökar för 
program som är intensiva 
och långvariga, liksom för 
program som särskilt vänder 
sig till barn med förhöjda 
risker. Överlag finns goda 
belägg för att program som 
utformas med syfte att stärka 
och återskapa sociala band 
med ungdomar i riskzonen 
har positiva effekter. De mest 
effektiva programmen tar 
sikte på särskilda riskfaktorer 
eller är utformade för att 
direkt återanpassa brotts-
lingar i en positiv social 
gemenskap. Nyckelfakto-
rerna för framgång är 
ansträngningar att öka den 
informella och stödjande 
sociala kontrollen och 
återanpassningen och att 
upprätthålla eller reparera 
sociala band. Forskarna fann 
också lovande initiativ inom 
ramen för rättsmedicinska 
åtgärder ämnade att 
förbättra intagnas psykiska 
hälsa. Åtgärder med särskild 
koppling till stränga straff 
och allmänpreventiv 
avskräckning visade sig inte 
ha någon effekt. 

Obligatorisk missbruksbe-
handling för kvinnor, 
särskilda ungdomsdomsto-
lar för narkotikabrott och 
användning av dödsstraff 
noteras för osäkra effekter. 
Forskarna höjer ett varnande 
finger för en typ av avskräck-
ningsprogram: ”skrämman-
de avskräckning av ung-
domsbrottslingar”. Det är en 
programtyp som visat sig ha 
direkt skadliga effekter. Den 
är vanlig runt om i världen 
och används brett i USA, trots 
att forskningen visat att 
”skrämmande avskräckning” 
leder till ökad brottslighet. 
Riktade satsningar för ökad 
hälsa och välfärd för utsatta 
tonårsmödrar har starka 
brottspreventiva effekter. De 
största och mest konsekvent 
positiva effekterna när det 
gäller behandlingsprogram 
av narkotikamissbrukare 
kunde knytas till en typ av 
medicinsk behandling 
(Naltrexone, som är en 
metadonliknande ersätt-
ningssubstans för heroin) 
och terapeutiska behand-
lingshem, dvs. både medi-
cinskt och socialt inriktade 
åtgärder visade sig kunna 
minska missbruk och återfall 
i missbruk.                                   
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Jag har läst och uppskattat TfK i många 
år. Vid läsning av de senaste tre numren 
förstår jag dock att det är kris, ekono-

miskt såväl som innehållsmässigt. Den här 
debattartikeln bygger på uppgifter från 
dessa tre nummer av tidningen.

Läsekrets och upplaga
Tidningen måste få ett bättre innehåll och 
därmed förhoppningsvis en bättre ekono-
mi. Läsekretsen måste öka - om inte får tid-
ningen svårt att klara sig. Kriminalvårdssty-
relsen överväger att dra sig ur som bidragsgi-
vare. Om kostnaden är hög och innehållet 
skralt kan man förstå att kriminalvårdssty-
relsens intresse också blir skralt. Med en 
upplaga på 300 motsvarar kriminalvårds-
styrelsens bidrag på 80 000 kr 265 kr per 
exemplar.

Om tidningen ska bli kvar tror jag att tre 
krav måste uppfyllas. Först en ägare med ett 
tydligt ansvar för tidningens utveckling och 
som ges de ekonomiska resurser som behövs 
för att driva tidningen. För det andra bör re-
daktionen ges ett själv-ständigt ansvar att 
utveckla tidningens innehåll och läsekrets. 

Öppet brev om Tfk
Sture Henriksson

För det tredje bör fler intressenter knytas till 
tidningen t.ex. polisens förebyggande arbete, 
universitetens socionomutbildningar, ut-
bildningarna i kriminologi och kommuner-
nas Individ- och familjeomsorg och gärna 
också skolornas sociala verksamheter.

Debatt och forskning inom kriminalvård, 
socialt arbete, rättsväsende och skola bör 
speglas i TfK. Presentation av utländsk 
forskning är också intressant och skulle öka 
intresset mycket för tidningen.

En redaktionskommitté som speglar 
och stödjer den nya inriktningen bör 
bildas.
Artikeln om medling vid ungdomsbrott i nr 
3 2016 är ett exempel på en verksamhet som 
berör både polis, socialt arbete och skola. 
Jag har lärt känna metoden via Nya Zeeland 
där det är en framgångsrik metod för be-
handling av unga som begått brott. Meto-
den är välorganiserad och sägs bygga på en 
tradition hämtad från Maorikulturen. Ett 
bra exempel på en verksamhet som berör 
lokalsamhället, polisen och socialt arbete.
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En förändring av tidningen i den riktning 
jag föreslår leder också till funderingar om 
tidningens namn. Vad bör tidningen heta? 
Jag vet inte men av namnet bör det framgå 
att det är en tidskrift som vill vara en arena 
för debatt om samhällsproblem, kanske 
främst bland unga. Hur de sociala proble-
men ser ut och vad som kan göras för att 
förebygga allvarliga skador på samhällslivet 
bör ligga i fokus.

TfK bör utvecklas.
Sture Henriksson

SVAR
Hej Sture
Vi får löpande beröm för tidskriften så 

dina synpunkter känns lite udda. Ägarna 
har t ex skickat särskilt varma tack för senas-
te numret. Vi har valt att fokusera på krimi-
nalvård. Det finns ju en tidskrift som täcker 
det du vill ha mer av: Socialpolitik. Men vi 
lyssnar in dina tankar och hoppas att vi nån 
gång når upp till dina ambitionsnivåer.

Jag har kontakt med universiteten i Lund, 
Göteborg, Örebro, Uppsala, Stockholm 
och Umeå. Kanske kan vi få fram fler artiklar 
i din smak.

Ägarna har underrättats om dina tankar.

Jag inbjuder härmed läsarna till att ge tips 
om ny önskad inriktning av TfK  och ge tips 
om områden som tidskriften bör bevaka 
bättre.

Med vänliga hälsningar!
Thomas Ekbom

Jag inbjuder härmed läsarna 
till att ge tips om ny önskad         
inriktning av TfK  och ge tips 
om områden som tidskriften bör 
bevaka bättre.





Tidskrift för Kriminalvård  
Box 2562 • 403 17 GÖTEBORG 

Vi behöver dig som betalande prenumerant! 
Gå till formuläret på hemsidan och anmäl dig!

Medlemskap för privatpersoner i Svenska Fångvårdssällskapet 
inklusive tidskriften kostar endast 150 kronor

Plusgirokonto 29 80 60 - 5
Fyll gärna i din e-postadress  

och anmäl adressändringar på hemsidan.
www.tfkriminalvard.org/prenumeration/

På hemsidan finns många årgångar av TfK samlade.

www.tfkriminalvard.org


