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Redaktören har ordet

Samma regering – ny politik

Efter en historisk lång förhandlingsprocess fick vi till slut en regering. Den gamla  
regeringen fick förnyat förtroende. Priset blev en helt ny politik. Vad detta får för 
konsekvenser för kriminalpolitiken återstår att se. De signaler vi hittills tagit del av ger 
anledning till oro om man förespråkar en human kriminalvård och vill se alternativa 
påföljder till fängelsestraff.

I detta nummer redogör vi för ett utredningsförslag om ”slopad straffrabatt för unga 
myndiga” – lagöverträdare i åldersgruppen 18 -20 år. Utredningen har letts av Riksåklagare 
Petra Lundh som på ett övertygande sätt angett en rad skäl till varför Sverige borde behålla 
straffreduktion för unga myndiga lagöverträdare. Trots detta har utredningen föreslagit att 
slopa straffrabatten – allt i enlighet med direktiven. I dag finns en majoritet i riksdagen för 
detta förslag.

Vidare presenterar vi det avsnitt i regeringsförklaringen som behandlar kriminalpolitiken samt 
kommentarer från två av oppositionspartierna. Dessutom summeras Polismyndighetens 
”kravlista” som överlämnats till justitiedepartementet.

Med de förslag vi hittills sett kommer trycket på fängelser och häkten att öka dramatiskt.  
Vi har i denna tidskrift talat oss varma för en översyn av påföljdssystemet, att minimera 
antalet fängelsedomar till förmån för alternativa påföljder. Detta krav tycks nu vara ännu 
mera akut. Kombinerat med en ökad satsning på förebyggande åtgärder och en mera potent 
socialtjänst är det den enda rimliga vägen att gå.  
Vi publicerar en artikel av kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg om behovet av 
alternativ till fängelse. Artikeln har tagits från kriminalvårdens personaltidning  Omkrim. 

Självfallet ska vi ta de skador och faror som människor utsätts för på allvar. De medel som 
avsätts för att fler ska sitta i fängelse kan istället användas till brottsprevention och för att 
hjälpa brottsutsatta. Ett hundra nya fängelseår till följd av straffskärpningar kostar mer än 
den totala summan för statlig brottskadeersättning i Sverige. Forskningen visar att  
brottsoffer inte vill ha längre fängelsestraff – de förordar oftare rehabiliterande åtgärder 
samt förbättrad hjälp i rättsprocessen.  Alternativ till fängelse är en god brottsofferpolitik.

Arne Bogren

arne.bogren@gmail.com
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För andra året i rad ökade som antalet 
häktade och fängelsedömda förra 
året. Också i frivården ökar inflödet, 

om än svagt än så länge. Det trendbrott som 
vi länge har förutspått tycks vara här. Vår 
samlade bedömning är att inflödet av in-
tagna och klienter kommer att fortsätta öka 
under lång tid framöver. Dessutom kom-
mer strafftiderna sannolikt att vara längre. 
Det innebär att svensk kriminalvård går in i 
ett helt nytt läge. 

Att vi har använt de senaste åren till att 
utveckla organisationen och verksamhets-
innehållet visar sig därmed vara klokt. Det 
gör att vi befinner oss i ett betydligt bättre 
utgångsläge nu än förra gången klienttill-
strömningen ökade kraftigt, i slutet av 
90-talet. Vi behöver nu återigen bygga ut vår 
platskapacitet snabbt. Denna gång ska det 
ske på ett sätt som innebär att vi både upp-
rätthåller säkerheten och den goda kvalite-
ten i det klientnära arbetet. 

Det behövs fler  
alternativ till fängelse
Påföljdssystemet behöver reformeras. Frivårdens utveckling 
under senare år har inneburit stora kvalitetsförbättringar 
och gör att det nu finns en god grund att bygga på. 

Av Nils Öberg

Jag är övertygad om att det finns en bred 
politisk insikt om att svensk kriminalvård är 
i behov av stora resurstillskott. Vi måste 
hinna bygga, bemanna och verksamhetsut-
veckla i den takt som krävs. 

Jag ser en uppenbar risk att vi, trots våra 
utbyggnadsplaner, kommer att ha en allvar-
lig kapacitetsbrist under många år framöver.  
Aptiten på nya straffskärpningar och sats-
ningar på andra delar av rättskedjan tycks 
inte avta. Effektiviteten och kapaciteten i de 
brottsbekämpande myndigheterna kom-
mer att fortsätta öka, liksom ärendeflödet i 
Sveriges domstolar. Fler människor i fäng-
else, framförallt fler som avtjänar korta fäng-
elsestraff, kan inte vara det enda svaret på de 
kriminalpolitiska utmaningar som ligger 
framför oss. Vi kommer att behöva våra till-
gängliga fängelseplatser till dem som verkli-
gen måste sitta inlåsta. Påföljdssystemet 
som helhet behöver därför utvecklas och fler 
alternativ till fängelse införas. Frivårdens ut-
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veckling under senare år har inneburit stora 
kvalitetsförbättringar och gör att det nu 
finns en god grund att bygga vidare på. Jag 
ser en rad möjligheter, till exempel kring hur 
samhällstjänsten kan utformas och fotbojan 
användas. Ny teknik öppnar också för en 
mer intensiv och ingripande övervakning, 
vilket är viktigt för att öka trovärdigheten för 
frivård som alternativ till korta fängelse-
straff. Min förhoppning är att en statlig ut-
redning om behovet av nya påföljder inleds 
så snart som möjligt. Det vore ett viktigt, 
och i grunden helt nödvändigt, steg mot 
mer moderna och ändamålsenliga straff. 
Fängelser fyller en viktig trygghetsskapande 
funktion i en rättstat. Men rätt personer ska 
sitta i dem. Därför måste också andra straff 
utvecklas.

 

Jag ser framför mig ett 2019 där pressen på 
oss i Kriminalvården kommer att öka. Jag 
tror också att våra frågor kommer att vara i 
än större fokus i den kriminalpolitiska de-
batten. Att allmänhetens förtroende för oss 
är stabilt är då en stor tillgång. Det bygger i 
sin tur på att vår verksamhet bärs upp av en 
professionell yrkeskår som med värme, om-
sorg och stor beslutsamhet leder klienterna 
genom deras tid i Kriminalvården.                 

Nils Öberg  
är generaldirektör i Kriminalvården 
 
Texten har tidigare publicerats i  
OMKrim dec. 2018.
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Utredningen har haft i uppdrag att 
överväga och föreslå ändringar be-
träffande den straffrättsliga särbe-

handlingen av lagöverträdare i åldersgrup-
pen 18 -20 år i syfte att åstadkomma att på-
följdsbestämningen för denna åldersgrupp 
ska motsvara den som gäller för andra myn-
diga lagöverträdare.

I fråga om  straffmätning har uppdraget 
varit att

•	Överväga och föreslå hur en ordning bör 
utformas som innebär att lagöverträdare i 
åldersgruppen 18 – 20 år behandlas som 
andra myndiga lagöverträdare vid straff-
mätningen

•	Analysera konsekvenserna av en sådan 
ordning för lagöverträdare i åldersgrup-
pen 15 -17 år och mot den bakgrunden 
överväga olika modeller för hur straffmät-
ningen för lagöverträdare i åldersgruppen 
15 -17 år skulle kunna ske samt bedöma 
behovet av följdändringar, och

•	Lämna de författningsförslag som behövs.

Slopad straffrabatt för 
unga myndiga
I december 2018 överlämnade Ungdomsreduktionsutredningen 
betänkandet ”Slopad straffrabatt för unga myndiga” (SOU 2018:85) 
till justitiedepartementet.  
Utredningen har letts av Riksåklagare Petra Lundh.

Av Arne Bogren

I fråga om påföljdsval har vårt uppdrag varit 
att 
•	Överväga och förslå hur en ordning bör 

utformas som innebär att lagöverträdare i 
åldersgruppen 18 -20 år behandlas som 
andra myndiga lagöverträdare vid på-
följdsvalet och i processuellt hänseende, 
och

•	Lämna de författningsförslag som behövs.

Utredningen har inte haft i uppdrag att 
överväga om den straffrättsliga och straff-
processuella särbehandlingen av lagöverträ-
dare i åldern 18 -20 år ska upphöra, utan att 
överväga och föreslå hur ett avskaffande av 
särbehandlingen kan genomföras beträf-
fande denna åldersgrupp. I frågan om lagö-
verträdare i åldern 15 -17 år har uppdraget 
formulerats mer öppet.  Avseende den ål-
dersgruppen har uppgiften varit att presen-
tera och överväga olika modeller.
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Internationell utblick
Som bakgrund till utredningens  övervägan-
den har de tagit del av vad som gäller i fråga 
om särbehandling av unga lagöverträdare i 
Danmark, Finland, Island, Norge och Tysk-
land. I alla dessa länder finns det uttryckliga 
bestämmelser om särbehandling av de allra 
yngsta lagöverträdarna, även om sättet för 
särbehandling varierar mellan länderna.

Även i fråga om lagöverträdare som har 
fyllt 18 år varierar regelverkens utformning. 
I såväl finsk rätt som isländsk rätt särbe-
handlas lagöverträdare i åldern 18 -20 år så-
väl vid påföljdsvalet som i fråga om villkorlig 
frigivning. Även tysk rätt ger utrymme för 
särbehandling av denna åldersgrupp. I 
dansk rätt finns inte någon bestämmelse om 
särbehandling vid påföljdsbestämningen. 
Dock kan ålder under 21 år vara skäl för tidi-
garelagd villkorlig frigivning. Även i norsk 
rätt saknas uttryckliga bestämmelser om 
lagöverträdare i åldern 18 -20 år men där an-
ses låg ålder vara en generell faktor som be-
aktas vid påföljdsbestämningen.

Slutsatsen i denna del är att lagöverträdare 
i såväl åldersgruppen 15 -17 år som ålders-
gruppen 18 -20 år särbehandlas i mildrande 
riktning vid påföljdsbestämningen och/el-
ler i fråga om villkorlig frigivning i de länder 
som varit föremål för denna genomgång.

Ungdomsbrottslighet – påföljder och 
utveckling
Utredningen konstaterar att det finns en viss 
korsvis tillämpning av de särskilda ung-
domspåföljderna och påföljder som är av-

sedda för vuxna. Det förekommer att lagö-
verträdare i ålders 15 – 17 år döms till exem-
pelvis fängelse, villkorlig dom och skydds-
tillsyn samtidigt som det förekommer att 
lagöverträdare som är 18 år eller äldre döms 
till exempelvis ungdomsvård. Man konsta-
terar vidare att domstolarna i några domar 
under 2017 har diskuterat straffvärde mot-
svarande livstids fängelse för tilltalade som 
begått brott i åldern 18 -20 år i mål där på-
följden bestämts till fängelse på viss tid. Slo-
pad s.k. ungdomsreduktion för lagöverträ-
dare i åldern 18 -20 år kan därför förväntas 
leda till ytterligare någon eller några livstids-
domar varje år.

Utredningen har dessutom tagit del av 
den psykologiska och neurologiska forsk-
ningen som finns på området. Där framgår 
att människor uppnår social och emotionell 
mognad först i 19- 21 årsåldern och förmå-
gan till självkontroll är fullt utvecklad först 
mellan 23 och 25 års ålder. Den neurologis-
ka forskningen talar för att hjärnan är fullt 
utvecklad först i 25-årsåldern.

När det kommer till ungdomsbrottslighe-
tens utveckling talar tillgänglig statistik för 
att ungdomsbrottsligheten minskar och att 
den trenden i huvudsak gäller när enskilda 
allvarliga brottstyper eller klasser av brotts-
typer studeras.

Mot denna bakgrund drar utredningen 
slutsatsen att det inte finns något empiriskt, 
eller erfarenhetsbaserat, stöd för skärpta på-
följder för unga lagöverträdare.
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Kommentarer
Efter att ha tagit del av utredningen, som på 
ett grundligt vis påvisat ett antal skäl varför 
vi borde behålla straffreduktionen för unga 
myndiga lagöverträdare, har jag svårt att se 
hur man ska kunna förespråka ett annat syn-
sätt. Ärendet kan läggas till handlingarna. 
Men nu såg ju uppdraget annorlunda ut. 
Frågan var ju inte om utan hur ett avskaf-
fande av särbehandlingen kan genomföras. 
För att slutföra sitt uppdrag måste man 
komma med ett förslag som går stick i stäv 
med sina egna slutsatser.

Ändrade bestämmelser om straffmät-
ning för unga
När det gäller lagöverträdare i åldern 18 -20 
år föreslår utredningen att den s.k. ung-
domsreduktionen, som regleras i 29 kap. 7 § 
brottsbalken och som i dag gäller för lagö-
verträdare under 21 år, framöver ska gälla för 
den som begått brott innan han eller hon har 
fyllt 18 år. Av detta följer en del andra för-
ändringar i brottsbalken, bl.a. regler vid 
återfall.

I frågan om lagöverträdare i åldern 15 -17 
år diskuteras fyra olika modeller för att för-
söka komma till rätta med tröskeleffekter 
som uppstår. Utredningen anser att intresset 
att undvika tröskeleffekter vid 18 års ålder 
inte är så starkt att repressionshöjningar för 
åldersgruppen 15 -17 år bör genomföras 
med mindre än att det finns andra skäl för 
det än att tröskeleffekten motverkas. Detta 
innebär att nuvarande reglering ska fortsätta 
att gälla och fortsätta att tillämpas på samma 
sätt som i dag beträffande lagöverträdare i 
åldern 15 -17 år. Det innebär i sin tur att det 
tillkommer en tröskeleffekt vid 18 års ålder i 
och med att den s.k. ungdomsreduktionen 
för 18-åriga lagöverträdare ska upphöra.

Valet av påföljd
I brottsbalken anges att det krävs särskilda 
skäl för att döma 18 -20 åriga lagöverträdare 
till fängelse. Som konsekvens av det förslag 
som lagts föreslås kravet på särskilda skäl tas 
bort. I linje med de överväganden utred-
ningen gjort i fråga om straffmätning för 
lagöverträdare i åldern 15 -17 år bedömer de 
att nuvarande skrivning om krav på synner-
liga skäl för att döma till fängelse inte bör 
ändras.

Processuella frågor
En del av uppdraget var att avskaffa all straff-
processuell särbehandling av lagöverträdare 
i åldern 18 -20 år. Utredningen föreslår där-
för lagen om särbehandling av unga ska änd-
ras så att det bara gäller de mellan 15 och 17 år.

Utredningen gör bedömningen att 
strängare påföljder för lagöverträdare i ål-
dern 18 -20 år kommer att medföra ökad 
tillämpning av häktning, anhållande och 
andra processuella tvångsmedel inom den-
na åldersgrupp.

Konsekvenser
Baserat på bl.a. uppgifter från Kriminalvår-
den och Statens institutionsstyrelse bedö-
mer utredningen att ett genomförande av 
förslaget kommer att leda till ökade årliga 
kostnader för staten med omkring 1,1 mil-
jarder kronor.

De föreslagna  förändringarna kan träda i 
kraft den 1 juli 2020 och det krävs inte några 
särskilda övergångsbestämmelser.
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Kriminologer sågar utredningens 
förslag
”Risk för att skärpta straff för unga ökar 
brottsligheten” är rubriken på en debattarti-
kel i Dagens Nyheter den 21 december 
2018, skriven av fyra kriminologer vid 
Stockholms universitet Man konstaterar att 
det i dag finns ett kriminalpolitiskt samför-
stånd i riksdagen om att ta bort straffreduk-
tionen för unga mellan 18 -20 år. Men solid 
svensk och nordisk forskning visa att ung-
domar som dömts till fängelse får svårare att 
upphöra med brott och får längre brottskar-
riär.

”Det är välkänt att vi har en mycket allvar-
lig situation vad gäller dödliga uppgörelser 
mellan unga män i våra större städer. Själv-
fallet upprör dessa extrema brott. Ur en 
upprörd debatt kommer dock sällan bra kri-
minalpolitik, om vi med kriminalpolitik 
menar förslag som avser att minska brotts-
ligheten och därmed ge oss färre brottsoffer 
i framtiden. ”

”När politiker hänvisar till gängrelaterat 
dödligt våld bland unga män för att moti-
vera straffrabattens avskaffande så bortser de 
från att det är ett mycket litet antal unga som 
begår så pass allvarliga brott. År 2017 var det 
10 000 unga myndiga som lagfördes för 
brott, 26 av dessa för dödligt våld och dessa 
dömdes också till frihetsberövande påfölj-
der. Resterande 9 974 ungdomar lagfördes 
sålunda för andra brott som narkotikabrott 
av mindre allvarlig karaktär, tillgreppsbrott, 
misshandel och trafikbrott.

De flesta som kommer att påverkas av 
minskad hänsyn  till ålder är därför unga 
som begått andra brott än de den kriminal-
poliska debatten tagit sikte på. Exempelvis 
får ofta unga böter när de döms för stöld. En 
vuxen döms däremot till fängelse för detta 
brott.  Ett avgörande problem med förslaget 
är alltså att Sverige kommer att sända ett 
stort antal unga i fängelse i  stället för icke 
frihetsberövande påföljder. Med denna in-
sats kommer inte antalet framtida brottsof-
fer att minska utan tvärtom riskerar vi att få 
se längre och intensifierade brottskarriärer.”

”Utifrån den forskning vi bedrivet inom 
ramen för våra projekt kring ojämlikhet, 
livschanser och brott under de senaste de-
cennierna vet vi att det inte finns  någon 
samhällsinstans, utöver familjen, som är 
viktigare än skolan för att skapa skyddsfak-
torer för unga som är på väg in i en kriminell 
karriär. Vi har visat att med goda skolresultat 
är unga så gott som skyddade från att lagfö-
ras för brott när de blir äldre.

Den dryga miljard som politikerna plane-
rar att lägga på fler fängelseår för unga som 
befinner sig i gymnasieåldern skulle självfal-
let lika gärna kunna användas för att anställa 
2 000 specialpedagoger och lärare i förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Det vore en 
insats som har potential att utjämna barns 
livschanser och därmed dämpa nyrekryte-
ringen till brott.”                                                                                                                       
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Vad händer med det svenska rätts-
samhället? Är det på väg att bli 
”orättfärdigt” – eller mer? Med drö-

narens hjälp kan man läsa verkligheten i ett 
avslöjande perspektiv ovanifrån, utan att 
förlora sig i detaljer. Det fantastiska är att 
man, för ett nytt perspektiv, egentligen inte 
behöver själva drönaren för att iaktta högt 
och lågt, svart och vitt osv. Varför inte ta av-
stamp i förhållandena i ett nordamerikanskt 
samhälle som vi alla är mer eller mindre be-
kanta med. Sedan återstår de egna övervä-
gandena. 

När jag bodde i Kalifornien en tid i skar-
ven mellan 1960 och 70talet fick, jag lära 
mig bl a att San Franciscos blomstring var 
beroende av att den fattiga kusinen Oakland 
fanns på andra sidan vattnet med alla de 
mänskliga resurser som behövdes för att 
hålla San Franciscos utveckling igång. På 
den vinnande sidan ansågs det vara en fair 
deal med ett rimligt pris. Det handlade om 
ett ömsesidigt beroende under stark spän-
ning.  Kriminaliteten var hög. Narkotika-
missbrukets kund- och leverantörssystem 
bidrog till detta. Rättsordningen definiera-
des av de vita och hanterades av det vita sam-
hället. Medelklassen köpte sig fri lejd från 
beröring med ”skitjobbet” med hjälp av fär-
gade lågstatusarbetare på fängelsegolvet. 

Jag var i Kalifornien på ett stipendium för 
att studera kriminalpolitik och kriminal-
vård. Vad fanns att lära?  Fängelsernas miss-
bruksprogram och andra terapeutiska insat-
ser drunknade i det kvantitativa problemet. 
De ständiga utvärderingarna, som jag följde 
som student, höll ändå hoppet uppe.  En av 
kriminalvårdens frivårdare jag träffade hade 
en pistol i skrivbordslådan och en stor läder-
piska draperad på rumsväggen bakom sig. 
En symbol för ett förhållningssätt som an-
sågs ha fog för sig i den kontexten. När jag 
sporadiskt hade kontakt med någon företrä-
dare för Oaklandperspektivet, som Svarta 
Pantrarna eller Synanon, fick jag detta be-
kräftat. 

Under guldrushens tid hade justisen suttit 
i den egna pistolen och i sheriffens, eller i 
snaran från trädet.  Nu växte fängelsebefolk-
ningen och togs om hand i San Quentin och 
andra storskaliga symboler för rättvisans 
makt sedan ö-fängelset Alcatraz lagts ner 
och blivit en turistmagnet. Polisens roll var 
central. Då som nu kunde man se att polisen 
var domstol i ”första instans”. Många rätts-
fall slutade där i det fördolda. Om man inte 
omkom i första instans så väntade ett uselt 
fängelseliv som dominerades av ens svarta 
olycksbröder. Var brottet tillräckligt allvar-
ligt så befriades man från sin medborgerliga 

”Vart är vi på väg?”
ett drönarperspektiv på det orättfärdiga rättssamhället

Av Karl-Henrik Ström
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rättighet genom straffet. När Ronald Rea-
gan tillträdde som guvernör i Kalifornien 
1969 utsåg han flera konservativa ledamöter 
i en central ”frigivningsnämnd” som gjorde 
att strafftiderna i fängelserna generellt för-
längdes. En av världens största fängelsepo-
pulationer började byggas upp.

Drönaren ser spjutspetsekonomins 
skuggsida
Det stigande välståndet i Kalifornien var be-
roende av en invandring av mexikansk låg-
betald arbetskraft för frukt och grönsaksod-
lingens behov. Marknadskrafterna skapade 
fattiga mexikaner med inkomster från en 
jobbsituation besläktad med det avskaffade 
slaveriet. Olika medborgarrättsorganisatio-
ner tog tag i detta liksom protesterna mot 
Vietnamkriget, som nu framstod som allt-
mer orättfärdigt.  Den fackliga striden för 
jordbruksarbetarna leddes aggressivt och – 
så småningom framgångsrikt – av César 
Cháves. Över tid blev den mexikanska be-
folkningsgruppen en alltmer integrerad och 
oundgänglig del av den Kaliforniska fram-
gångssagan. Med nuvarande utveckling 
väntas gruppen vara i majoritet omkring år 
2040. Jag tror inte att Trump kommer att få 
bygga sin mur.

På 1980-talet återvände jag till Kalifor-
nien – nu i en grupp nordiska samhällspla-
nerare under forskarutbildning. Marknads-
krafterna hade lyft Kalifornien ytterligare, 
men också ökat klyftorna.  Vi möttes av ut-
sagan att Kalifornien nu var världens sjätte 
största ekonomi. Detta landområde som 
motsvarar Sverige till ytan. Finansiellt hade 
bl a Japan skapat stimulans genom stora in-
vesteringar i banker och verksamheter. Det 
rådde stor optimism i de flesta kretsar. Sär-

skilt gällde det förstås Silicon Valley med 
kringverksamheter. Och den framgångsrika 
europeiserade vinframställningen i Napa 
distriktet. Men det fanns alltjämt en mör-
kare baksida som framtonade i skuggorna. 

Jag besökte Kalifornien igen på 1990-talet 
inom ramen för ett studiebesök från den of-
fentliga regionala nivån i Sverige. Det of-
fentliga hade få lärdomar att hämta. Nya 
och väldesignade fängelser hade dykt upp 
och driften visat sig så lönsam att det lett till 
privatiseringar. Det kanske delvis var en 
konsekvens av att fängelsepopulationen 
vuxit ur kontroll. Segregationen i samhället 
bestod, men kanske ”på en högre nivå”. Li-
kaså den institutionaliserade överreaktio-
nen mot svartas och fattigas förmenta lagö-
verträdelser. Polisen egen justis höll i sig. 
Rättsuppfattningen legitimerades och för-
stärktes genom att den nordamerikanska 
medie-, spel- och filmbranschens rullat ut 
än mer framgångsrika ”våldsmattor”. Det 
omättliga behovet av exotiserade våldsberät-
telser backade upp rättsordningen.  Till sy-
nes ville man först ”bli hög” på våldsdieten 
för att sedan låta ångestreflexen ”trigga av” 
de överst liggande ryggmärgsreaktionerna 
mot brottsligheten omkring sig. Detta för-
stärkes otroligt nog av förnekandet av effek-
terna av våldsdietens tunga inflytande. Ett 
samband som inte bara underhåller utan 
också försvarar och fördjupar konsekven-
serna. Någon har kallat det kulturellt, bero-
endeframkallande självskadebeteende. Det 
förefaller svårt att invända mot det. Men det 
som säljer räknas! Reklamen för denna in-
doktrinerande perspektivförskjutning säljer 
väldigt bra – under rubriken underhållning. 
Här ska medges att några av pixlarna kom 
från andra horisonter än Kaliforniens.
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 Vad betyder det man nu ser på mar-
ken – som det heter på drönarspråk?
Det är just utvecklingen på marken som ti-
digt skuggas av intrycket av kraftig exploate-
ring. Den tidiga avskogningen för jordbru-
kets behov, som i sin tur har bidragit till 
torrläggning och återkommande stora 
markbränder och erosion.

För en utvecklad demokrati med en iko-
niskt demokratisk rättsordning är de män-
niskorättsliga följderna än allvarligare. Först 
fördrivningen av ursprungsbefolkningen, 
både den mexikanska och indianska. Sedan 
slaveriepoken och utnyttjandet av den svar-
ta befolkningens beroendeställning och 
maktlöshet. Därefter den alltjämt pågående 
konflikten om den mexikanska gränsin-
vandringen och gästarbetarfrågan. Det är 
frågan om ett komplext förtyck vars fulla 
inverkan på rättsuppfattningen inte ens 
drönaren kan överblicka.  

Det började egentligen redan på guldru-
schens tid. Våld mot person och tillgrepp var 
och är i människors medvetande de allvarli-
gaste hoten mot enskildas liv/hälsa, egen-
dom och personliga integritet. Det är det 
hotet som kryper medborgaren mentalt in 
på skinnet och i den samhälleliga berättelsen 
framstår som den ”egentliga” brottslighe-
ten. Rättssamhället har sedan tidigt utfor-
mats mot detta mål, vilket haft påtagliga 
undanträngningseffekter.  Senare tillkom-
mande, moderna former av allvarliga brott 
har hamnat i en mer ”tolererad gråzon” med 
oklara avgränsningar. Det handlar främst 

om brott mot samhället som korruption, 
storskaliga ekonomiska brott och överträ-
delser mot ideell och social rätt mm. Med 
maktens tolkningsföreträde och självbeva-
relsereaktion upprätthålls den eviga makt-
balansen mellan stark och svag på marken.  
Även utan drönare kan man föreställa sig 
vad som bidrar till att urholka det samhälle-
liga förtroendekapitalet. I exemplet Kalifor-
nien till att börja med. Sannolikt kan vi dra 
stor nytta av en rättspolitisk jämförelse. Låt 
oss börja på drönarnivå.

Drönarens blick på Sverige 
Det är frestande att pröva en jämförande 

bild av dagens Sverige. Den haltar förstås i 
detaljerna, men det övergripande gör den 
relevant och inte ointressant. Det är höjden 
som avgör synfältet, och pixlarna styr ab-
straktionsnivån. Det ger ett oöverträffat per-
spektiv som man inte med gott samvete kan 
bortse ifrån. 

Ytterst är det viljan till kritisk granskning 
som avgör.  Att tänka friare än vad det poli-
tiskt korrekta förnuftet vanligen medger. 
Medge att ett nytt perspektiv medger det.  
Det här är ett förnuftstest som visar vinsten 
med att våga byta perspektiv. Det går inte att 
förutse resultatet av jämförelsen – inte heller 
att kringgå det. 

Om inte annat så väcker det den provoce-
rande frågan: Vart är vi på väg?                         

Karl-Henrik Ström 
Tidigare anstaltsdirektör inom kriminalvården
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” Kriminaliteten ska bekämpas med sam-
hällets fulla kraft. Nu söker rekordmånga 
kvinnor och män polisutbildningen. De ska 
ha stöd av rejäla resurser, samordnade myn-
digheter och effektivare lagstiftning.

10 000 fler ska anställas inom polisen till 
2024. Polisyrket ska vara attraktivt. Skyddet 
ska stärkas för poliser och annan blåljusper-
sonal. Straffen ska skärpas för brott koppla-
de till kriminella uppgörelser. Ny lagstift-
ning om datalagring överlämnas till riksda-
gen i närtid. Polisen ges rätt att besluta om 
kameraövervakning på allmän plats.

Minimistraffet för övergrepp i rättssak 
höjs kraftigt. Ett system med kronvittnen 
utreds. Oregistrerade kontantkort till mo-
biltelefoner förbjuds. Straffen skärps för 
dem som överlåter narkotika till andra.

Regeringsförklaringen
Nedan presenteras den del av regeringsförklaringen 
som berör kriminalpolitiken.

Allvarliga brott som begås av unga under 
15 år ska alltid utredas av polis. Insatserna 
skärps mot skattefusk och skatteflykt. Åt-
gärder vidtas mot missbruk av falska id-
handlingar och mot organiserad brottslig-
het riktad mot våra välfärdssystem.

De som grips och döms måste få verk-
ningsfulla domar, som kan leda till livsför-
ändringar. Straffen ska skärpas för den som 
rekryterar unga till kriminalitet. Dömda 
som inte medverkar i vård och behandling, 
ska få tiden i fängelse förlängd.

Det brottsförebyggande arbetet startar i 
striden mot fattigdom och segregation. För 
att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig 
införs ett nationellt exitprogram, och för att 
färre ska lockas in anställs fler fältarbetare 
och områdespoliser.

Vi är hårda mot brotten och brottens orsa-
ker. Samhället är alltid starkare än gängen.”
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TfK har gett oppositionen möjlighet att 
kommentera regeringsförklaringens avsnitt 
som behandlar rättsområdet.

Moderaterna
Regeringsförklaringen innehöll få nyheter 
på rättsområdet. Flera av förslagen som 
nämndes har riksdagen redan beställt av re-
geringen genom beslut i kammaren. Det var 
även några moderata förslag som regeringen 
tycks ha tagit fasta på och vill gå vidare med. 
Det återstår dock att se om särskilt mycket 
händer.
Det som saknas och som vi moderater prio-
riterar är:

•	En seriös plan för fler poliser. Det räcker 
inte med att bygga ut utbildningsplatserna 
utan det måste också till konkreta åtgärder 
för att göra polisyrket mer attraktivt, som 
betald polisutbildning och riktade löne-
satsningar.  Det har regeringen hittills varit 
emot.

•	Därutöver saknar vi en bred satsning på 
gängbrottsligheten. Även gränserna både 
in och ut ur landet behöver övervakas med 
fungerande gränskontroller och stärkt 
tull.

•	Slopad mängd- och ungdomsrabatt, 
dubbla straff för gängkriminalitet och 
krafttag mot de ökande sexualbrotten bör 
prioriteras.

•	Moderaterna anser att det behövs flera åt-
gärder för att Sverige ska få en modern och 
effektiv kriminalvård som också präglas av 
hög säkerhet.

•	Det som varit den nygamla regeringens 
kanske sämsta sida har varit leverans. Vi 
väntar fortfarande på sådant som borde 
varit klart för länge sedan. Alltifrån enkla-
re kameraövervakning genom slopad till-
ståndsplikt till tillgång till datalagring.

Vänsterpartiet
I flera av de förslag som föreslås vill vänster-
partiet avvakta att ta slutlig ställning innan 
de fått en konkret utformning. Följande kan 
dock sägas om de punkter som tas upp i re-
geringsförklaringen<.

•	10 000 fler poliser ska anställs inom poli-
sen till 2024. Detta är är en del av den över-
enskommelse vi gjorde med regeringen 
förra mandatperioden och som vi alltså 
står bakom.

•	Polisyrket utgör en viktig del i upprätthål-
landet av rättsstaten, och det har stor bety-
delse att myndigheten är en attraktiv ar-
betsplats som tar väl hand om de anställda. 
Vänsterpartiet anser att det bl a krävs för-
bättringar av den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön. Vi ser också positivt på en 
bestämmelse som avser att stärka skyddet 
mot hot och våld för personal i sjukvård, 
vård och omsorg och även anställda inom 
handel med flera yrkesgrupper.

•	Vänsterpartiet är emot att straffen skärps 
för brott kopplade till kriminella uppgö-
relse.  <vi är emot skärpta straff för gäng-
medlemmar bara för att de är gängmed-
lemmar.

•	Vi säger nej till utökade möjligheter till ka-
meraövervakning. Vi ser med oro på en 
utveckling där vi riskerar att bli kameraö-
vervakade i varje tätbebyggt område. Vi-
dare kan vi inte bortse från risken att ka-
meror får ersätta dialogpoliser och annat 
brottsförebyggande arbete.

•	Vad gäller datalagring vill vi avvakta reger-
ingens förslag. Vi har hittills varit emot 
dylika utvidgningar av hemliga tvångsme-
del av integritetsskäl.

•	Vi är emot ett system med kronvittnen. I 
stället bör vi satsa på att modernisera och 
förbättra vittnesskyddet.
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•	Förslaget att de som inte medverkar i vård 
och behandling ska få tiden i fängelse för-
längd vill vi avval´kta regeringens förslag 
innan vi tar ställning. Utan motivation är 
det tveksamt om vård och behandling får 
avsedd effekt. Vi anser därför att det är 
bättre att arbeta med klienternas motiva-
tion än att ytterligare straffa dem.

•	Förslaget att införa ett nationellt exitpro-
gram samt förslaget om flera fältarbetare 
och områdespoliser är bra – vi driver så-
dana krav. Vi delar uppfattningen att ro-
ten till kriminalitet är fattigdom och segre-
gation.

•	Vi är beredda att ställa oss bakom höjda 
minimistraff för sexualbrott om detta 
innebär att brotten prioriteras av polisen. 
Vi ställer oss också bakom att preskrip-
tionstiden förlängs , och tas bort helt för 
sexualbrott mot barn samt att fler mottag-
ningar inrättas för sexualbrottsutsatta.

En förfrågan att delge sina synpunkter på re-
geringsförklaringen har även skickats till Krist-
demokraterna och Sverigedemokraterna.  
Tfk har tyvärr inte fått något svar från dem.
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Riksskådebanan startades 1910 som 
en del i demokrati – och rösträttsrö-
relsen. Dess verksamhetsidé är att 

anordna möten mellan konst, kultur och 
människor där behov finns, utifrån en rätt-
vise- och demokratiaspekt. Skådebanerörel-
sen utgörs idag av – förutom Riksskådeba-
nan – åtta regionala skådebanor.

Riksskådebanan har tagit initiativ till pro-
jektet  Kreativa processer inom kriminal-
vården där samtliga regionala skådebanor, 
utom Skådebanan i Stockholms län, har 
förklarat sig villiga att bygga upp och ge-
nomföra var sitt projekt.

De sju delprojekten är uppbyggda på olika 
sätt, men alla grundar sig på övertygelsen att 
mötet med konst/kultur kan vara av avgö-
rande betydelse för den enskilda männis-
kans val i livet. De människor som projekten 
vill nå hör ju också till dem som står allra 
längst från tillgången till konst/kultur: in-
tagna inom kriminalvården i åldern 18-26 
år. Projektdeltagarna skall ges möjlighet 
både att möta konstnärliga uttryck och att 
utveckla sin egen kreativitet inom musik, 
teater, dans litteratur…..

Kreativa processer inom 
kriminalvården

Kriminalvårdens roll i projektet blir att hjäl-
pa till med att upprätta kontakter mellan 
regionala skådebanor och de anstalter där 
projekten ska genomföras.  Riksskådeba-
nans roll blir att kontinuerligt följa arbetet i 
regionerna. Att det övergripande ansvaret 
för projektens administration/ekonomi 
samt att ansvara för kontakten med den 
forskning som ska följa projektet.

Regionala projektbeskrivningar

Skådebanan Södra Regionen har redan 
ett samarbete med Rättspsykiatriska klini-
ken i Trelleborg och vill använda erfarenhe-
terna från det arbetet genom musikprojekt 
dels på anstalten Fossie (män) och anstalten 
Ystad (kvinnor). Man kommer att inklude-
ra KRIS i arbetet för att medverka till en or-
ganisk process vad gäller frigång.

Skådebanan Västra Götaland äger och 
driver bolaget TILLT som med stor fram-
gång arbetat med kreativa utvecklingspro-
cesser. Man tänker sig ett projekt i två steg, 
där steg 1 innebär arbete med personal inom 
kriminalvården och steg 2 arbete med de in-
tagna.



17Tidskrift för Kriminalvård  2019:1

Skådebanan Jönköpings län arbetar se-
dan tidigare med tre konstnärer, som har 
stor erfarenhet av workshopsarbete tillsam-
mans med utlandsfödda konstnärer. Detta 
arbete kan överföras till arbete inom krimi-
nalvården med två av konstnärerna.

Skådebanan Östergötland avser att arbe-
ta med poesi/lyrik i relativt liten grupp. Man 
avser att både läsa och analysera klassisk po-
esi och i workshopsform arbeta med delta-
garna egna alster. Skådebanan har tidigare 
varit i kontakt med Skänningeanstalten om 
ett mera övergripande kulturprojekt.

Skådebanan Västmanland tar fasta på 
den verksamhet som redan bedrivs på an-
stalterna Tillberga (trä) och Hinseberg (tex-
til). Projektet avser att föra in en kreativ/
konstnärlig dimension i arbetet.

Skådebanan Dalarna har upparbetade 
kontakter med BUFFF (Barn och ungdo-
mar med föräldrar eller familjemedlemmar i 
fängelse) och vill arbeta med biblioterapi in 
Frivården och häktet i Falun.

Skådebanan i Norrbotten planerar två 
projekt: ett musikprojekt i samarbete BD 
Pop – komposition, arrangemang, inspel-
ning – och ett teaterprojekt i samarbete med 
Ung Scen Norr /Norrbottensteatern. Kon-
kreta samtal  förs med anstaltsledningen i 
Haparanda om de båda projekten.

Inom ramen för projektet avser Riksskåde-
banan att organisera en vetenskaplig refe-
rensgrupp med regionala representanter 
från universitetet/högskolor. Anne H Berg-
man, specialist i klinisk psykologi vid karo-
linska Institutet, kommer att bistå projektet 
med hjälp att bygga upp referensgruppen. 
Forskningen ska utvärdera projektet både 
kvalitativt och kvantitativt och publicera 
forskningsresultat i form av masteruppsat-
ser och/eller vetenskapliga artiklar...          ..
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I en artikel i Psykologtidningen nr 1 2019 
beskrivs forskning kring negativa effek-
ter under psykologisk behandling. Un-

der 2016 presenterade bland annat svenska 
forskare ett självskattnings-instrument för 
att mäta sådana effekter NEQ  ( Negative 
Effects Questionnaire).  Instrumentet byg-
ger på både teori och empiri och består av 32 
frågor inom sex områden: symtom, kvalitet, 
beroende, stigma, hopplöshet och misslyck-
ande. NEQ ska täcka de vanligaste kända 
effekterna som psykologisk behandling är 
förknippad med, från sömnproblem och 
öka oro till känslor av hopplöshet.

Fler och fler studier om biverkningar vid 
psykologisk behandling publiceras. Psyko-
logen Alexander Rozental vid Centrum för 
psykiatriforskning vid Karolinska institutet 
uttalar att det ”inte är själva behandlingsme-
toden eller patientens diagnos som spelar 
störst roll för risken att det uppstår negativa 
effekter”.

Rozental beskriver resultat från flera stu-
dier som visar att en försämring av symtom 
främst påverkas av patientens ålder, utbild-
ningsnivå och att inte vara i någon nära rela-
tion. Hög utbildning är en skyddsfaktor 
liksom att leva i en parrelation.

En brittisk studie visade en ökad omfatt-
ning av negativa effekter i psykologisk be-
handling hos minoritetsgrupper. Rozental 
säger: ” Det kan eventuellt bero på att mino-
ritetsgrupper oftare har svårare att berätta 
om sina problem, att förklara och att de inte 
känner sig lika förstådda av psykoterapeu-
ten”.

I Kriminalvården har genomförts en för-
söksverksamhet i frivården 2011 - 2013 en-
ligt behandlingsprinciperna Risk, Behov 
och Mottaglighet (RBM) med hjälp av me-
toden Strategic Training Initiative in Com-
munity Supervision (STICS, på svenska 
KRIMSTICS). Metoden har enligt upp-
hovsmännen potential att kraftigt minska 
återfall i kriminalitet. 

Om effekter av  
behandling i Frivården
Av Thomas Ekbom
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En utvärdering av försöksverksamheten 
redovisas i en rapport 2018. I ett projekt 
inom utvärderingen har de möjliga effek-
terna av frivårdsinspektörernas utbildning i 
KRIMSTICS utvärderats (Studie 1).  Pro-
jektet har i en första del granskat frivårdsin-
spektörernas följsamhet till metoden. I en 
kluster-randomiserad kontrollerad studie 
jämfördes KRIMSTICS-utbildade fri-
vårdsinspektörer med frivårdsinspektörer 
som inte fått KRIMSTICS-utbildning. Fri-
vårdsinspektörernas samtalsfärdigheter och 
tekniker i de två grupperna jämfördes.

Det visade sig att de KRIMSTICS-utbil-
dade frivårdsinspektörerna arbetade med 
fler systematiska metoder baserade på 
RBM-principerna än de inte utbildade och 
de använde ändamålsenliga kognitiva bete-
endeterapeutiska tekniker i övervaknings-
sessionerna.

Dessutom använde de etablerade strate-
gier, t ex i form av en terapeutisk och under-
visande stil i kombination med goda rela-
tionsfärdigheter. Frivårdsinspektörerna i 
experimentgruppen hade också i högre grad 
ett fokus på klienternas eget ansvar och kon-
troll över sitt beteende.

 
I utvärderingsrapporten redovisas en stu-

die 2 där återfall i brott hos klienter som haft 
strukturerade samtal med KRIMSTICS-
utbildade frivårdsinspektörer jämförs med 
klienter som haft samtal med frivårdsin-
spektörer som inte utbildats. Utvärderingen 
av försöksverksamheten visade ingen effekt 
på klienters återfall i brott. 

När jag tar del av utvärderingen av Krimi-
nalvårdens KRIMSTICS projekt och läser 
att utbildningen av en grupp frivårdsinspek-
törer inte hade någon effekt på klienternas 
återfall i brott blir jag orolig och ställer mig 
ett antal frågor.

Kan en förklaring hittas i artikeln i Psyko-
logtidningen? För att citera Rozental igen: ” 
Det kan eventuellt bero på att minoritets-
grupper oftare har svårare att berätta om 
sina problem, att förklara och att de inte 
känner sig lika förstådda av psykoterapeu-
ten”.

Kan frivårdsinspektörerna ha hamnat i 
samma svårigheter som drabbat psykotera-
peuter? Klienterna saknar flera skyddsfakto-
rer. De är lågutbildade. De har ofta inga 
stödjande parrelationer. I värsta fall har fri-
vårdsinspektörernas behandlingsarbete gett 
negativa bieffekter. Är det så?

Om en stor satsning på utbildning av fri-
vårdsinspektörerna med syftet att minska 
klienternas återfall inte har haft någon ver-
kan, är det rätt utbildning? Ska man vänta 
en längre tid på att mäta återfall? Ska resur-
serna fokuseras att ändra klienterna om det 
finns risker för för negativa bieffekter?  Kan 
människor ändras om de upplever sig som 
objekt för en manualiserad behandlingsme-
tod? Är det lekmannaövervakarnas möten 
med klienterna i horisontella dialoger som 
ger bättre förutsättningar för att minska 
återfall i brott? 

Jag har inte svaren på dessa frågor men 
hoppas på kloka synpunkter.                             
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I en debattartikel i Aftonbladet går 17 ju-
rister till angrepp på den  svenska narko-
tikapolitiken. De menar att ansvaret för 

drogproblematiken måste flyttas från rätts-
väsendet till sjukvården, ett tankesätt som 
över tid fått genomslag i flera länder i Euro-
pa, men inte i ”det narkotikafria Sverige”.

”I vårt samhälle utsätts narkotikamissbru-
kare för en enorm stigmatisering. – De 
stämplas som brottslingar som ska straffas i 
stället för att rätteligen få adekvat vård på 
sjukhus eller behandling.”

”Efter 1993 års straffskärpning av narko-
tikabruk är det tydligt att polisen allt mer 
prioriterar ringa narkotikabrottslighet, 
samtidigt som resurser minskat markant be-
träffande spaning och utredning av grova 
narkotikabrott.”

”Statistik från 2017 visar att narkotika-
brottsligheten utgör 18 procent av alla 
handlagda brott under året, varav nästan 
samtliga utgjorde bruk eller innehav av nar-
kotika.

Avkriminalisera bruk av 
narkotika i Sverige
Aftonbladet Debatt 29 januari 2019 
Jurister: Missbrukare stämplas som brottslingar i stället för att få vård.

Det är inte endast stora belastningar på en 
underbemannad poliskår, men även hos 
åklagarmyndigheten och domstol. Hund-
ratals miljoner spenderas inom rättskedjan 
för att lagföra medborgare för ringa narkoti-
kabrott.

En avkriminalisering av eget bruk gör att 
stora resurser kan omfördelas till utredning 
och lagföring av allvarliga våldsbrott. Eller 
vardagsbrottslighet där det åtminstone finns 
ett verkligt brottsoffer.”

”Det finns ingen forskning som stödjer 
påståendet om att kriminalisering har av-
skräckande effekt på människors drogvanor.

”Vi förordar en human och pragmatisk 
narkotikapolitik där mätmetoden utgår 
från att rädda liv. I stället för att med dagens 
hårdföra politik utgå från att maximera 
antalet gripna missbrukare.”                                                                                                    
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Avskräckning – varianter av brotts-
prevention
Problemet med gängskjutningarna driver 
fram skärpningar av lagstiftningen. Obliga-
torisk häktning för grova vapenbrott, längre 
strafftider, översyn av de s.k. ungdomsrabat-
terna är exempel på det. I Danmark har man 
nyligen dubblerat straffen för vissa grova 
brott med gänganknytning. Man vad säger 
forskningen om avskräckning – och vad är 
det egentligen som avskräcker; upptäckts-
risken eller straffhotet? Och vad vet vi om 
inkapaciteringens effekter och problem? 
Det är några frågor som översiktligt tas upp 
i denna korta exposé över sammanfattning-
ar och slutsatser från nyare internationell 
forskning i ämnet.

Idén om avskräckning är en grundbult 
inom straffrätten. Den säger att om ”kostna-
den” för en viss handling ökar, minskar be-
nägenheten att utföra den för att uppnå ett 
visst mål (välbefinnande, vinst, lust, status 
etc.). Traditionellt kopplas avskräckningen 
till sannolikheten för straff, och benägenhe-
ten att handla antas variera med straffets 
grad av stränghet. Men för att kunna straffas 

måste den straffbara handlingen upptäckas, 
vilket gjort att upptäcktsrisken uppmärk-
sammats alltmer. Merparten av forskningen 
om avskräckning – och den är omfattande 
– har därför handlat om straff och upptäckt 
och följaktligen främst om rättssystemets 
utformning, dimensionering och verksam-
het. En konsekvens därav är att det främst är 
formella sanktioner som studerats.

Nedan följer en kortfattad sammanfatt-
ning, baserad på sammanställningar av nya-
re forskningslitteratur. *

•	Avskräckning genom straff har som bäst 
måttliga effekter.

•	Hotet om (risken för) upptäckt har större 
effekt än hotet om (risken för) straff.

•	Avskräckningshotet är effektivare för eko-
nomisk brottslighet än för andra brottsty-
per.

•	Hotet om (risken för) informella sanktio-
ner (t ex nedsablat rykte, förlust av kolle-
ger och vänner, statusdegradering) är mer 
verksamt än hot om formella straff (talar 
för upptäcktsriskens betydelse)

Kriminologiposten
Jag skriver för att förmedla forskningsbaserad kunskap om  
kriminologiska frågor. Jag vill invända mot och anföra motskäl till de 
rena lögner, faktoider, kategoriska förenklingar och inskränkta  
tyckanden som florerar i debatten om brottslighet, brottslingar  
och kriminalpolitik.

Av Sven-Åke Lindgren
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•	Det föreligger en problematisk skillnad 
mellan objektiv risk och subjektivt upp-
fattad risk för upptäckt/straff – den senare 
anses ha störst betydelse och den varierar 
med avseende på brottstyp, grupptillhö-
righet, ålder och andra omständigheter. 

Ofta sammanblandas avskräckning och 
inkapacitering, dvs. berövandet av hand-
lingsförmågan genom häktning och/eller 
fängelsestraff.  Det är väl känt att ett litet an-
tal brottslingar svarar för en stor del av 
brottsligheten (eller åtminstone av de brott 
som upptäcks). Om denna skara skulle in-
kapaciteras skulle mängden brott påtagligt 
minska. Så lyder huvudargumentet för 
långvariga fängelsestraff. Men denna lös-
ning lider av några olösta problem, framför 
allt att det på individnivå inte går att förut-
säga vem som i framtiden kommer att begå 
många grova brott. Långvarig inlåsning av 
ett stort antal människor är ett ekonomiskt 
dyrt alternativ för samhället. Om det blir 
standard för många brottstyper ger det dess-
utom höga oönskade konsekvenser för soci-
alt utsatta grupper och miljöer (familje- och 
uppväxtförhållanden, ekonomisk försörj-
ning, ökad segregation m.m.).

Beräkningar som gjorts (t.ex. Levitt 2004) 
visar att den massiva ökningen av fångtalen 
i USA under perioden 1991 – 2001 svarade 
för minskningar av mord och grovt våld på 
drygt 30 % och för tillgreppsbrott på drygt 
20 %. Den beräknade avskräckningseffek-
ten uppnåddes, enligt Levitt, både genom 
inkapacitering (berövade handlingsmöjlig-
heter) och genom att ökat hot om straff 
minskade benägenheten att begå brott som 
annars skulle ha utförts (någon beräkning 
med uppdelad effekt på vardera typen pre-
senteras inte). 

En annan typ av siffror ger Weisburd & 
Piquero (2008) i sin granskning av hur bra 
kriminologisk forskning kan förklara varför 
människor begår brott. De menar att förkla-
ringsvärdet för kriminologiska förklaringar 
genomsnittligt ligger strax under 40 % 
(R2.365), dvs. kriminologiska modeller/
teorier förklarar ofta mindre än hälften av 
det som de har ambitionen att förklara. Av-
skräckningsteorier hamnar, enligt denna 
undersökning, ungefär på genomsnittsvär-
det (R2.378), vilket betyder att i granskade 
studier som använde avskräckning som för-
klarande faktor kunde knappt 40 % av skillna-
den mellan brottslighet/laglydnad förklaras. 

Senare beräkningar baserade på analys av 
forskningslitteraturen pekar främst på av-
skräckningseffekter som uppnås genom för-
ändringar av polisverksamheten. Den s.k. 
elasticiteten (följsamheten) mellan brotts-
nivå och ökat antal poliser samt ändrade ar-
betsmetoder anges till ca -40 % för vålds-
brott och -20 % för tillgreppsbrott (Chalfin 
& McCrary 2017). Även här är förhållandet 
mellan avskräckningens och inkapacite-
ringens effekter oklara. De arbetsmetoder 
som avses är pro-aktivt polisarbete som hot 
spots-bevakning, fokuserad avskräckning 
och problemorienterat polisarbete. Dessa 
metoder har dessutom andra brottsreduce-
rande effekter än de som uppnås genom di-
rekt avskräckning. Corsaro & Weisburd 
(2018) betonar att de stärker den informella 
sociala kontrollen, ger stöd åt kriminella 
som exempelvis vill lämna gängtillvaron, re-
ducerar antalet brottstillfällen, stärker poli-
sens relationer till lokalsamhällets invånare 
och underlättar utvecklingen av pro-sociala 
relationer grannar emellan. Engagemang 
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från andra aktörer än den formella sociala 
kontrollens utövare framhålls också av Eck & 
Madenson-Herald (2018). De anknyter till 
situationsinriktad prevention som betonar 
den fysiska miljöns utformning, förvaltning 
och drift, och de uppmärksammar bl.a. bety-
delsen av avskräckande åtgärder riktad mot 
grupper som har mer att förlora än de flesta 
kriminella. Exempel på det är tillståndsregle-
ring (t.ex. utskänkningstillstånd) inom krog-
branschen med krav och kontroll av krogä-
gare för att få dem som platsägare/platsansva-
riga att bekämpa utbud och missbruk av 
narkotika i sina miljöer.

Wilcox & Cullen utvecklar temat om 
samhällsmedlemmars roll som direkta eller 
indirekta aktörer för att förhindra och mins-
ka brottslighet. De menar att det är möjligt 
att uppnå goda avskräckande effekter om 
följande förutsättningar gäller:  

•	När samhällets institutioner är starka och 
agerar samfällt – då har samhällsmedlem-
marna bättre möjligheter att ge stöd till 
ungdomar och uttrycka ogillande när de 
observerar avvikande beteende.

•	När sammanhållningen är stark – då är 
samhällsmedlemmarna mer benägna att 
tillsammans övervaka ungdomar och in-
gripa när de möter olämpligt beteende.

•	När den kollektiva förmågan är hög – då är 
samhällsmedlemmarna mer benägna att 
själva ingripa mot problembeteende, eller 
i högre grad kontakta professionell perso-
nal som ingriper.

•	När den fysiska miljöns utformning erbju-
der goda synfält mot allmänna platser och 
man tydligt upplyser om hur utrymmen 
ska användas och nyttjas – då kommer 
människor att bättre kunna övervaka och 
ta ansvar för vad som händer i den fysiska 
miljön.

•	När alldagliga rutiner är koncentrerade till 
den lokala nivån – då kommer människor 
att vistas i och utnyttja den lokala miljöns 
utrymmen och därigenom kan de utöva 
”naturlig övervakning”.

Omvänt försvåras förmågan att avskräcka 
om följande förutsättningar är rådande:
•	När polisen inte uppmärksammar och in-

griper mot sociala ordningsstörningar och 
småbrott (fixar ”broken windows”) – då 
kommer människor att undvika vissa plat-
ser där de annars genom sin närvaro skulle 
kunna utöva informell social kontroll. 

•	När gatans beteendekoder har fått fäste i 
lokalsamhället, då kommer många sam-
hällsmedlemmar att känna sig bundna av 
normer som föreskriver ett utåtriktat tufft 
agerande. 

•	När gatans beteendekoder har fått fäste i lokal-
samhället, och/eller graden av uppgivenhet, 
misstro och fientlighet gentemot rättssamhäl-
let är hög (rättslig cynism), då saknar männis-
kor förtroende och vilja att tillsammans utöva 
informell social kontroll i området.

•	När gatans beteendekoder har fått fäste i lokal-
samhället, och/eller graden av uppgivenhet, 
misstro och fientlighet gentemot rättssamhäl-
let är hög (rättslig cynism), då kommer män-
niskor i högre grad att ersätta gemensamma 
insatser med individuell (självhjälp) avskräck-
ning, som ofta innefattar hot och våldsutöv-
ning för att undvika att själv bli attackerad av 
andra. 
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Värt att beakta
Avskräckning genom straffhot har måttliga 
effekter och behöver därför kombineras 
med andra verkningsfulla insatser. Exempel 
på det har beskrivits ovan. En springande 
punkt för att rättssystemets insatser ska ha 
verkan är att brott upptäcks, anmäls och lag-
förs. Den låga uppklaringsprocenten för det 
gängrelaterade våldet har en förlamande ef-
fekt på möjligheterna att både avskräcka och 
inkapacitera. Andra försvårande omstän-
dighet är att en stor andel av de gängkrimi-
nella är mycket unga, har starka lojaliteter 
till gruppen och kamrater, begår brott i af-
fekt och i en del fall agerar under tvång. 
Dessa villkor försämrar möjligheterna till 
avskräckning genom straff.                                 
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I november skrev rikspolischefen en pro-
memoria till justitiedepartementet med 
förslag på åtgärder. Där föreslås bland 

annat:

1.  Kriminalvården utökar insatserna inför 
frigivning

2. Migrationsverket tar fram åtgärder som  
förhindrar nyanlända från att hamna i 
kriminalitet samt utökar antalet förvars-
platser.

3. Skatteverket försvårar användningen av 
flera identiteter.

4. Tullverket får ökade resurser för ökad 
införselkontroll i syfte att stoppa vapen 
och narkotika samt internationella 
brottsnätverk.

5. Brottsförebyggande rådet tar fram 
åtgärder för att förhindra tillväxt i 
kriminella och extremistiska miljöer.

6. Kommunernas socialtjänster ökar det 
förebyggande arbetet genom att snab-
bare identifiera barn i riskzonen för 
kriminalitet samt tillhandahåller fler 
jourplatser för unga som behöver 
komma bort från en kriminell omgiv-
ning.

7. Skolor inför nolltolerans mot nedskräp-
ning och skadegörelse samt utökar 
läxhjälp och aktiviteter utanför skoltid.

8. Väntetiderna till barn- och ungdoms-
psykiatrin kortas.

9. Fastighetsägare och/eller näringsidkare 
vidtar bättre åtgärder mot klotter och 
skadad egendom samt ökar kontrollen 
av hyresgäster.

10. Landstingen utreder den slutna ung-
domsvården.

11. Att regeringen genomför en rad författ-
ningsändringar, till exempel hårdare 
krav på teleoperatörer att registrera 
kontantkort och spara uppgifter, utökad 
möjlighet till kontroll av personer, 
fordon och lokaler, skärpt vapenlagstift-
ning, bättre förutsättningar att samla in, 
lagra och använda biometriska uppgifter 
så som dna, foto och fingeravtryck.

Källa: Polismyndigheten och  Dagens Nyheter

Polismyndighetens kravlista  

till regeringen
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Nyheter från BRÅ
Anmälda brott 2018 – preli-
minär statistik
Brottsförebyggande rådet 
publicerade nyligen den 
preliminära statistiken över 
anmälda brott 2018. Statisti-
ken omfattar alla händelser 
som anmälts som brott hos 
Polismyndigheten, Åklagar-
myndigheten, Ekobrotts-
myndigheten och andra 
brottsutredande myndighe-
ter under det föregående 
året. De anmälda brotten 
inkluderar även händelser 
som efter utredning visade 
sig inte vara brott.

Samtliga anmälda brott

•Under 2018 anmäldes cirka 
1,54 miljoner brott, vilket är 
34 800 fler (+2%) anmälda 
brott jämfört med året innan.

• Den kategori anmälda brott 
som ökade mest i antal under 
2018 var bedrägerier och 
annan oredlighet (9 kap. 
brottsbalken). I kategorin var 
det datorbedrägerier och 
utpressning som ökade mest.

• Stöld och tillgreppsbrott (8 
kap. brottsbalken) var den 
enda kategori där de anmäl-
da brotten minskade. I 
kategorin var det brottsty-
perna fickstöld samt inbrotts-
stöld i bostad, fritidshus med 
mera, som minskade mest.

 En mera utförlig statistik 
kommer att presenteras 
senare under våren.

RISKFAKTORER SOM 
PÅVERKAR UTSATTHETEN 
MEST
Kortanalysen 
Utsatt för brott – riskfaktorer 
vid brott mot enskild person 
undersöker riskfaktorer när 
det gäller att utsättas för brott 
och hur de hänger ihop med 
socioekonomiska och 
demografiska förhållanden. 
Dessutom studeras skillnader 
mellan män och kvinnor när 
det gäller risken att utsättas 
för brott.

När brott mot enskild person 
analyseras sammantaget så 
är ålder, familjetyp och 
bostadstyp de variabler som 
påverkar utsattheten mest. 
Risken att utsättas avtar med 
åldern där den är högre bland 
yngre och lägre bland äldre.
-Jämför man brottstyper 
sinsemellan så finns det brott 
där risken är mera koncentre-
rat till unga. Utsattheten för 
nätkränkning är till exempel 
särskilt koncentrerad till de 
yngsta och särskilt då unga 
kvinnor, säger Victor Stål, utre-
dare på Brå.     

Otrygghet och oro för brott 
begränsar vardagslivet

(Nationella trygghetsun-
dersökningen, NTU 2018)

Nästa en fjärdedel av befolk-
ningen väljer en annan väg 
eller ett annat färdsätt till följd 
av oro för brott och en 
femtedel undviker att vara 
aktiva på internet av oro för 
hot och trakasserier.

Bland kvinnor i åldern 20-24 
år uppger 42 procent att de 
ofta valt en annan väg eller 
ett annat färdsätt, för att de 
känt sig otrygga och oroliga 
för att utsättas för brott. 
Motsvarande andel bland 
män i samma åldersgrupp är 
16 procent.

-Att mångas tillvaro begrän-
sas av att de känner sig 
tvungna att ändra sina 
resvägar och färdsätt, är en 
allvarlig konsekvens av den 
otrygghet och oro för brott 
som främst unga kvinnor 
säger sig uppleva, säger 
Maria Söderström, utredare 
på Brå.

Även graden av aktivitet på 
internet kan påverkas av oro 
för att utsättas för brott. 
Ungefär var femte person, 
oavsett kön, uppger att de 
under det senaste året ofta 
avstått från att lägga upp 
något på internet av oro för 
att utsättas för hot eller 
trakasserier.

-Social medier är ett allt 
viktigare forum för det 
offentliga samtalet. Om en 
femtedel av befolkningen 
upplever att de inte vågar 
uttrycka sig på nätet av rädsla 
för att utsättas för brott, så kan 
det vara ett demokratiskt 
problem, fortätter Maria 
Söderström.
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