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Sammanfattning 

 
Uppsatsen syftar till att lyfta fram och problematisera kriminalvårdens straffutveckling de 

senaste 35 åren i förhållande till den rådande politiska regimen.  Vidare är syftet att lyfta fram 

yrkesverksammas uppfattning om straffet och dess utveckling, samt den politiska regimens 

effekter på kriminalvården. För att svara på syftet har en litteraturstudie gjorts, men även 

kvalitativ metod har tillämpats genom djupintervjuer.  

 

För den teoretiska referensramen tillämpas filosofen Michel Foucault och sociologen Emile 

Durkheims teorier. Dessa skildrar straffets utveckling från de mest brutala tortyrmetoderna till 

dagens mer humana kriminalvård. De speglar också den utveckling av samhällstyper som 

avgör vilken betydelse straffet har i samhället. Resultatet består i en deskriptiv empiri där 

kriminalvårdens utveckling beskrivs och där det politiska reformarbetet belyses. Det går att 

utläsa ur reformerna att det har haft betydelse om regeringen varit socialdemokratisk eller 

borgerlig. Det finns tendenser som går att urskilja i den inriktning som de olika reformerna 

tar. Vidare består resultatet av djupintervjuer med yrkesverksamma inom den svenska 

kriminalvården. Dessa presenterar både anstaltsverksamheten och frivården. Informanterna i 

studien bekräftar en utveckling i den svenska kriminalpolitikens utveckling. Samtliga anser att 

det går att urskilja tendenser mot ett mer straffokuserat system då vi har en borgerlig regering. 

Detta bekräftar också reformerna som presenterats.  

 

Utifrån resultatet går det att konstatera att den svenska kriminalvårdens straffutveckling är 

beroende av huruvida det är en borgerlig eller en socialdemokratisk regering som har den 

politiska makten.  Den politiska regimen har alltså en stor betydelse för åt vilket håll 

kriminalvården utvecklas.  
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Abstract 

 
The purpose of this essay is to give knowledge about, lift, underline and problematic the 

correctional systems penalty development for the last 35 years against the background of the 

current political regime. Further the purpose is to lift and underline the professionals’ opinion 

on penalty and its development, and also the political regimes effect on the correctional 

system. To answer the purpose a literature study has been done but also qualitative method 

has been applied. 

 

For the academic reference philosopher Michel Foucault and the sociologist Emile Durkheims 

theories are used. These are describing penalty developments from the most brutal torture to 

the present, more humane correctional system. They mirror also the development of societies 

and which importance and purpose penalty had in community depending on what kind of 

society it has been. 

 

The result consist a descriptive empiric where the correctional systems development is 

described and the political regimes reform work is elucidated. It is possible to notice 

tendencies depending on if the government has been social democratic or non socialist. The 

reform work that the government has done shows patterns. Further the qualitative interviews, 

which are done with professionals within the Swedish correction system, shows that the 

professionals confirm that it is possible to notice tendencies depending on the political regime 

and that the criminal politics are very different depending on what kind of regime rules.  

 

It is possible to make the conclusion that the political regime has a grand role in which way 

the correctional system evolve. The penalty seems to be of more importance when we have a 

non-socialist government, while it’s the other way around when the social democratic rules, 

they have a more treatment focused corrections system. 
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Inledning 
 

I en artikel i Svenska dagbladet från november 2006 beskrivs en diskussion mellan den 

borgerliga regeringen och kriminalvården. Diskussionen berör huruvida den borgerliga 

regeringens satsning på fler poliser och en strängare straffapparat är en bra kriminalpolitisk 

åtgärd. Kriminalvården menar i artikeln att Sveriges anstalter redan i dagsläget är överfulla, 

samt att denna satsning inte kommer att fungera allmänpreventivt. Samtidigt som den 

borgerliga regeringen vill satsa på en strängare straffapparat så utvecklar kriminalvården en 

allt mer ”fri” och human kriminalvård, där fotboja och kontraktsvård är några av de icke 

frihetsberövande utslussningsåtgärderna. Dessa åtgärder kan ses snarare som ett led i en mer 

återanpassningsfokuserad kriminalvård.  Utvecklingen ser ut att koncentrera sig allt mer på 

icke frihetsberövande åtgärder, snarare än på frihetsberövande. Straffet eller åtgärden för 

brottsligt handlande tycks vara i något av en förändringsfas.1  Straffets utveckling har gått 

från de mest brutala tortyrmetoderna till dagens mer humana kriminalvård. Reformarbete har 

till stor del alltid präglats av en ideologisk grund. Den regering som genomfört reformen har 

satt sin prägel på den nya lagstiftningen.  

 

Vad som dock har väckt mitt intresse är att studera de senaste decenniernas utveckling i 

Sverige. Kan någon kritik riktas mot fängelsestraffet och frihetsberövandet då vi sett en 

utveckling till en allt mer icke frihetsberövande och mer återanpassande kriminalvård? Av 

intresse är också att fråga sig om den kriminalpolitik som förs av den nuvarande borgerliga 

regeringen påverkar kriminalvårdens och därmed straffets utveckling i en annan riktning än 

då Socialdemokraterna regerade.  

 

Reformerna 

Utifrån de reformer och lagändringar som genomförts under de senaste 35 åren går det att 

urskilja skillnader beroende av om regeringen varit borgerlig eller socialdemokratisk. 

Reformerna har skiljt sig åt och pendlat mellan en behandlingsfokuserad kriminalpolitik och 

en mer nyklassisk kriminalpolitik. Kriminalvårdsreformen från 1973 grundar sig i 

behandlingsideologin och lades fram av en socialdemokratisk regering. Reformtanken som 

följde 1977 kom från en borgerlig regering och var av en mer nyklassisk karaktär, där straffet 

skulle stå i proportion till brottet. Straffet skulle längre inte styras av behandlingsbehovet. 

                                                 
1 Svenska dagbladet, 20061113 
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Anmärkningsvärt är att efter regeringsskiftet 1979 valde Anna-Greta Leijon (S) att följa den 

borgerliga regeringens linje och gav sitt stöd till de nyklassiska reglerna. Även följande 

reform kom från början från en borgerlig regering, tanken var att likställa 

ungdomsbrottsligheten med övrig brottslighet och att även likställa straffskalan. Dock 

hamnade de reformer som den borgerliga regeringen påbörjat på Laila Freivalds (S) bord efter 

ett regeringsskifte 1994, och därmed återgick socialdemokraterna till en mer 

behandlingsfokuserad kriminalpolitik. Socialdemokraterna utvecklade även i detta skede nya 

inslag inom frivården. Även 1998 års reform är fokuserad på frivårdspåföljder och även denna 

beslutades av socialdemokraterna. Den senaste av kriminalvårdsreformer är den nya 

lagstiftningen gällande utslussningsåtgärder. Lagen trädde i kraft i januari 2007 och reglerar 

nya utslussningsåtgärder och frivårdspåföljder. Denna reform genomfördes av en 

socialdemokratisk regering.2     

 

Påföljder 

Den svenska kriminalvårdens uppgift är att; ”Ansvara för verkställigheten av straff i fängelse 

och frivård samt för verksamheten vid landets häkten”3. Påföljdssystemet i Sverige är dock 

beroende av hur grovt brottet är. Man gör skillnad på begreppen straff och påföljd. Som straff 

betraktas böter och fängelse, och dessa finns utsatta i brottsbeskrivningen. Utöver dessa så 

finns dock paragrafer i Brottsbalken som anger att domstolen även kan döma till andra 

påföljder under olika omständigheter. 

De olika brottspåföljderna är följande: 

”Straff: 

• Böter 

• Fängelse 

 

Övriga påföljder: 

• Villkorlig dom 

• Skyddstillsyn 

• Överlämnande till särskild vård; 

o Överlämnande till vård inom socialtjänsten 

o Sluten ungdomsvård 

o Överlämnande till vård enligt lagen om missbrukare i vissa fall (LVM) 
                                                 
2 Aspelin E (1999) 
3 Kriminalvården (www.kriminalvarden.se)  
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o Överlämnande till rättspsykiatrisk vård”4 

 

Idag finns även en rad påföljder som kan kombineras med ett fängelsestraff eller dömas ut 

istället för kortare fängelsestraff. Dessa påföljder är de nya utslussningsåtgärderna som 

kriminalvården utvecklat, där bland annat halvvägshus och utökad frigång ingår. Dessa 

påföljder bestäms dock oftast av kriminalvården under ett pågående fängelsestraff.5

 

Syfte 

Uppsatsen syftar till att lyfta fram och problematisera kriminalvårdens straffutveckling de 

senaste 35 åren i förhållande till den rådande politiska regimen.  Vidare är syftet att lyfta fram 

yrkesverksammas uppfattning om straffet och dess utveckling, samt den politiska regimens 

effekter på kriminalvården.  

 

Frågeställningar 

• Hur ser påföljdssystemet och straffskalan ut? 

• Är straffutvecklingen beroende av den politiska regimen? 

• Är det möjligt att urskilja skillnader i lagändringar beroende på den politiska makten?  

• Vilka förändringar har yrkesverksamma inom kriminalvården och frivården sett sedan 

kriminalvårdsreformen, i förhållande till den politiska regim som varit rådande? 

• Vilken uppfattning har de yrkesverksamma om straffutvecklingen? 

  

Avgränsningar 

Denna uppsats avgränsar sig till att beskriva kriminalvården i Sverige från och med 

kriminalvårdsreformen verkställande på 1970 talet. De politiska presentationerna avgränsas 

till Socialdemokraternas, Moderaternas samt alliansregeringens kriminalpolitik, detta med 

anledning av att det i huvudsak varit dessa två enskilda partier, samt den nuvarande 

alliansregeringens kriminalpolitik som regerat i Sverige under den tidsepok uppsatsen 

beskriver. Vidare presenteras enbart justitieministrarna för den regering som haft den politiska 

makten, inga andra ministrar eller yrkestitlar benämns.  

 

 

                                                 
4 Dahlström M, et. al (2006: 419) 
5 Kriminalvården (http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4570.aspx) 
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Bakgrund 
 

Den socialdemokratiska kriminalpolitiken 

Socialdemokraterna för en kriminalpolitik som syftar till att bekämpa brottslighet, men också 

att förebygga brott. De anser att samhället till viss del är format av klyftor och orättvisor, 

missbruk, utslagning och nya typer av organiserad brottslighet. Detta utmanar den vardagliga 

tryggheten för människor.  Socialdemokraterna tror på ett samhälle där alla samarbetar och 

deltar i såväl förebyggande åtgärder som brottsbekämpning. De anser att en 

utanförskapskänsla bidrar till en ökad känsla av otrygghet. Under tiden som 

socialdemokraterna regerade (1994-2006) gjordes en satsning på fler poliser, med syfte att 

minska vardagsbrottslighet. Detta resulterade i färre inbrott och bilstölder. 

Socialdemokraterna vill utöver dessa poliser också tillåta kriminalvården att arbeta 

förebyggande och förhindra återfall i brott. Kriminalvården ska arbeta med vård och 

behandling, den humana kriminalvården. 6 Socialdemokraterna uttrycker att det inte är 

möjligt att bekämpa brott om man inte bekämpar brottets orsaker, det vill säga arbetar 

förebyggande. De betonar vidare att den organiserade brottsligheten och också 

vardagsbrottsligheten ökat, och anser att polisen därför ska samarbeta med skola och 

socialtjänst för att förebygga detta.7  

 

Den moderata kriminalpolitiken 
Moderaterna anser att alla människor ska kunna känna sig trygga. De anser att brottsligheten, 

det vill säga brottslingarna, ska ”sitta inne” medan den vanliga människan ska vara ute och 

trygg. De uppger vidare att brottslighet kan ha sitt ursprung i utanförskap och marginalisering, 

men att alla människor är ansvariga för sina handlingar. Dock tycker de att samhället bör vara 

uppbyggt så att alla ska kunna ha arbete och skapa sig ”ett liv efter eget huvud”. Moderaterna 

anser att det krävs ett effektivt rättsväsende för att förhindra de människor som inte 

respekterar lagen och de regler som finns. De menar också att ett bidragssystem inte hindrar 

dessa människor från att begå brott. Moderaterna anser att samhället inte ska acceptera brott 

och att det ska synas att det inte lönar sig att begå brott. De tycker att lösningen till 

brottsligheten finns i ett starkt rättsväsende samt genom att föra en politik som minskar 

                                                 
6 Socialdemokraterna (http://www.socialdemokraterna.se/templates/News____49444.aspx)  
7 Ibid 
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arbetslösheten.8 För att bekämpa vardagsbrottsligheten och ungdomsbrott vill moderaterna 

satsa på fler poliser. Moderaterna uppger att fler poliser kommer att fungera 

brottsförebyggande. De tycker också att ett stort ansvar ligger på föräldrar som ska kunna 

förmedla normer till sina barn. Moderaterna vill också prioritera att bekämpa 

vardagsbrottslighet så som stölder, inbrott och misshandel.9 Moderaterna anser att dagens 

polisorganisation inte är tillräcklig för att förhindra brott. De hävdar att tryggheten för 

människor är en av statens viktigaste uppgifter, och att fler poliser kommer öka tryggheten för 

många. Antalet poliser kommer att ha en avskräckande effekt. Att fler brottslingar åker fast 

tror moderaterna kommer att leda till att brottslingarna kommer att inse att brott inte lönar sig 

och dessutom kommer skadan de gjort bli begränsad. De tycker dessutom att även ungdomars 

småbrott ska leda till starka reaktioner för att förebygga en fortsatt kriminell bana.10

 

Den borgerliga kriminalpolitiken 

Den borgerliga kriminalpolitiken är svårare att definiera kort, då alliansregeringen består av 

fyra partier med något skiljande kriminalpolitik. Dock är deras huvuddrag väldigt lika 

varandra och de driver idag en gemensam kriminalpolitik som de reglerade och presenterade 

ramarna till inför valet 2006.11

 

Alliansen lade upp riktlinjer för den kriminalpolitik de avser att föra under sin regeringstid. 

De avser att reformera påföljdssystemet med skärpta straff för misshandel, våldtäkt, och grov 

våldtäkt. De vill även att straffen ska skärpas för rån, grovt rån samt kvinnofridskränkning.  

Dessa ändringar kommer att presenteras i en utredning i april 2008.  Vidare är 

alliansregeringens avsikt att öka antalet poliser, dessa ska placeras på särskilt brottsutsatta 

områden. Rikspolisstyrelsen har fått stora resurser för att genomföra denna ökning. Alliansen 

vill även tydliggöra föräldrarnas skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar, dock 

har detta ännu inte uppfyllts.12

 

För kriminalvårdens del kommer också en del förändringar att ske. Bland annat har alliansen 

för avsikt att presentera en ny kriminalvårdslagstiftning som ska tydliggöra de intagnas 

möjligheter att förändra sina liv, denna försöksverksamhet kommer att presenteras genom ett 

                                                 
8 Moderaterna (http://www.moderat.se/(S(zvzcdd55z5mgukbmhb1nruay))/faq.aspx?faqid=243) 
9 Moderaterna (http://www.moderat.se/faq.aspx?faqid=20) 
10 Ibid  
11 Allians för Sverige (http://www.alliansforsverige.se/?page_id=208)  
12 Ibid  
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motivationssystem i april 2008. Alla intagna ska också ha en konkret handlingsplan, denna 

ska beredas av Justitiedepartementet. Kriminalvården ska också få ökade resurser för 

behandling av sexual- kvinnofridsbrottslingar, detta för att öka vården och rehabiliteringen 

inom kriminalvården. 13

 

Lagändringar och reformer 

1973 års kriminalvårdsreform 

Det som kommit att kallas Kriminalvårdsreformen fastställdes 1974. Kriminalvården byggdes 

upp efter reformens följande principer. Under denna tid var det en socialdemokratisk regering 

som styrde i Sverige. Reformen utvecklades efter följande direktiv:  

- ”Minsta möjliga ingripande. Detta ska vara inriktningen när straffet bestäms. 

Frivården är den naturliga formen för kriminalvård, eftersom fängelsevistelse normalt 

sett är skadligt. 

- Utåtriktad verksamhet. I första hand ska den dömdes anpassning främjas genom att 

samhällets sociala service utnyttjas i största möjliga utsträckning 

(normaliseringsprincipen). 

- Närhetsprincipen. De som dömts till fängelse ska helst placeras i anstalt nära 

hemorten, om inte samhällsskyddet kräver något annat. 

- Samverkan inom kriminalvården. Arbetet inom kriminalvårdens olika lokala delar ska 

integreras så att frivård, häkte och anstalt samverkar i enskilda ärenden och i 

verksamheten i stort.”14 

Denna tid speglas mycket av behandlingstanken och en rehabiliterande kriminalvård, snarare 

än en straffande verksamhet. Fokus låg mycket på avkriminalisering av mindre brottslighet.15

 

1977 års reformtanke 

När 1977 års kriminalpolitiska arbetsgrupp la fram en rapport; ”Nytt straffsystem” 

debatterades det om den politiska ideologins påverkan för reformarbetet. Rapporten och 

reformtankarna liknade till stor del den klassiska straffrättsskolan/läran, det vill säga att 

straffet skulle avgöras av brottet snarare än av det som behandlingstanken tidigare propagerat 

för; behandlingsbehovet. Vidare skulle straffet alltid vara tidsbestämt och förutsägbart och 

konsekvent beroende av brottets karaktär. Straffet skulle också stå i proportion till brottets 

                                                 
13 Allians för Sverige, (http://www.alliansforsverige.se/?page_id=208)  2006 
14 Ekbom T, et al. (2006:156) 
15 Aspelin E (1999) 
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grovhet. Två utredningar påbörjades av den borgerliga regeringen 1979. Den ena var 

Fängelsestraffkommitteén, vars kriterier var att straffet inte skulle styras av 

behandlingsbehovet, utan av andra bedömningsgrunder. Den andra var Frivårdskommitteén, 

vilka höll fast vid att det var behandlingsbehovet som skulle vara det avgörande kriteriet för 

straffet. På grund av regeringsskiftet 1982 blev det socialdemokraterna och justitieminister 

Anna-Greta Leijon (S) som fick behandla bägge förslagen. Det är anmärkningsvärt, mot 

bakgrund av socialdemokraternas historia och stöd för behandlingsideologin, att Anna-Greta 

Leijon ställde sig bakom Fängelsestraffkommitteén och förslaget om att påföljdsval och 

straffmätning skulle ske via nya ”nyklassiska” regler. 16

 

1993 års ”Reaktion mot ungdomsbrott” och 1995 års ”Ett reformerat straffsystem” 

Ungdomsbrottslighet var en av de frågor som ledde till stor debatt inom kriminalpolitiken 

under början av 90-talet, trots flera förslag under åren så antogs inget. 

Ungdomsbrottskommitteén kom till slut med ett betänkande, ”Reaktion mot ungdomsbrott”, 

år 1993. Tanken var att likställa ungdomsbrott med samma straffskala som övriga, precis som 

den nyklassiska rörelsen menat. Gun Hellsvik (M) som var justitieminister i detta skede 

emottog betänkandet och började utveckla en proposition. 1994 framröstades ett 

regeringsskifte och Laila Freivalds (S) tog över posten som justitieminister, hon hade inte 

samma syn på ungdomsbrottslighet som sin företrädare. Både propositionen angående 

ungdomsbrottslighet och Straffsystemkommittens reformförslag ”Ett reformerat straffsystem” 

hamnade på Laila Freivalds bord. Freivalds hade en annorlunda inställning till dessa. Detta 

ledde till att båda två resulterade i lagändringar där behandlingstanken bestod, dock med 

några inslag av den nyklassiska straffläran. Den socialdemokratiska regeringen var inte 

beredd att släppa sin grundtanke inom kriminalpolitiken, dvs. att de dömda ska anpassas efter 

ett individuellt behandlingsbehov. Det var även under denna period som flera nya inslag 

tillfördes inom kriminalvården; däribland samhällstjänst, kontraktsvård och elektronisk 

övervakning (IÖV).17

 

1998 års påföljdsreform 

I Sverige skulle det dröja till år 1990 innan en verksamhet som kunde klassas som alternativ 

till fängelse presenterades. Till slut kom en regel om samhällstjänst att bli vanligare vid 

utdömande av skyddstillsyn. 1994 startades en testverksamhet om IÖV (Intensiv elektronisk 

                                                 
16 Aspelin E (1999) 
17 Ibid 
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övervakning). Genom 1998 års påföljdsreform kunde samhällstjänst även knytas till villkorlig 

dom. 1998 kom även nya skyddslagar till, ett nytt brott infördes också i brottsbalken; 

kvinnofridsbrott.18

 

2006 års utslussningsreform 

2006 kom ett förslag om en ny kriminalvårdslag med utökade möjligheter till utslussning och 

frivård.19 Dessa bestämmelser trädde i kraft i januari 2007.  De fyra nya formerna av 

utslussning är frigång, vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och utökad frigång. I och med 

dessa nya regler försvinner IÖV-utsluss helt. (Dock finns IÖV som påföljd för lindrigare brott 

kvar, författarens anm.) De nya utslussningsreglerna har som avsikt att på ett bättre sätt 

återanpassa de frigivna till ett liv i frihet. Kriminalvården ansvarar för och bestämmer vem 

som får ta del av utslussningsåtgärderna. Syftet med utslussningsåtgärderna är att minska 

återfallsbrottslighet samt att underlätta anpassningen till samhället för den dömde. Dessa 

utslussningsåtgärder är inte till för alla utan de som ansöker om dessa utreds noga och därefter 

planeras åtgärden noggrant med tillsammans kriminalvården.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Aspelin E (1999) 
19 Ekbom T, et. al (2006: 307) 
20 Kriminalvården (http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral.aspx?id=4570) 
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Teoretisk referensram 

 
Uppsatsens teoretiska referensram består av filosofen Michel Foucault och sociologen Emile 

Durkheim. Inom den teoretiska referensramen presenteras också aktuell forskning inom 

området. Michel Foucault har en vid teori om straffets utveckling och om utvecklingen från 

tortyr till ett allt mer övervakande samhälle. Han beskriver också hur straffet förändrats i och 

med samhällets förändring och under de olika förhållanden som varit rådande.  Emile 

Durkheims teorier får beskriva synen på straffet samt vilken uppgift den uppfyller i samhället. 

Hans teorier presenterar också olika sätt att tillämpa straffskalan på. Detta beroende av vilket 

typ av samhälle som vi lever i. Avslutningsvis presenteras aktuell forskning om dagens 

kriminalvård och om utvecklingen mot en allt mer icke-frihetsberövande straffapparat. Dessa 

teorier presenterar de centrala begrepp som uppsatsen behandlar.  

 

Straffets utveckling 

Straffet i sig har genom alla tider uppfyllt en social funktion. Bestraffningsmetoderna har 

utvecklats från de mest brutala kroppsstraffen till mer humana bestraffningsmetoder. Foucault 

beskriver en process; straffmetodernas förvandling.21

 

Kroppsstraff 

”Döden, pinligt förhör med förbehåll för bevis, galärerna för en viss tid, spöstraff, offentlig 

avbön, förvisning”22 På följande vis löd den straffhierarki som användes fram till den franska 

revolutionen. Det är kroppsstraffen som dominerar skalan och tillvägagångssätten för till 

exempel dödsstraffet reglerades inte, utan kunde omfatta alla sorters dödssätt. De olika 

dödssätten kunde variera från hängning, få handen avhuggen, tungan avskuren till att strypas 

eller brännas levande. Vad ett kvalfullt straff är bedöms utifrån hur förskräcklig smärtan är. 

Tortyrtekniken är beroende av tre huvudvillkor, för att straffet ska anses plågsamt; det ska 

bringa en form av lidande som går att uppskattas, jämföras och rangordnas. Det kvalfulla 

straffets har till uppgift att ”avtvå” brottet, och ska därmed lämna ärr och märka 

offret/brottslingen. För samhällets och rättsväsendets del har det kvalfulla brottet till uppgift 

                                                 
21 Foucault M (2001:.33) 
22 Ibid 42 
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att väcka uppseende och vara till rättvisans triumf. Det offentliga straffet ska uppenbara 

sanningen för alla.23  

Mildare straff 

Senare under 1700-talet börjar folk protestera mot tortyren. Straffen skulle vara anpassade 

efter brottet och den kvalfulla avrättningen skulle avskaffas. Straffrättsreformen tar form och 

blir till ett uttryck för hur laglöshet ska bekämpas. Det är under denna period och in på 1800-

talet som man började ana en människa bakom brottet. Det är också här en terminologi som 

”fångvård” och ”kriminologi” föds. Industrialiseringen medförde att blodsbrotten byttes ut 

mot ekonomiska brott, det kan till viss del förklara förmildringen av straffet. Synen på brottet 

förändrades och därmed blev tröskeln över till vålds- eller blodbrott högre, i och med att 

andra brott stod för trenderna.   Ytterligare en effekt i och med förmögenhetsökningen och 

befolkningstillväxten var att brottsligheten blev till något av en klassfråga. Det var i första 

hand bönder och andra mindre välbetalda som blev laglösa. Straffen skulle dock i det här 

skedet vara mer humana och mänskliga. 24

 

Fängelse och disciplin 

Ytterligare ett steg i straffutvecklingen är enligt Foucault den disciplinerade anstalten. 

Disciplineringen börjar med fördelning av de intagna. Disciplinen kan kräva en sluten miljö. 

Foucault beskriver ett så kallat enformig beskydd. Det krävs att varje individ i den slutna 

trygga disciplinerade miljön har en egen plats, en egen funktion att fylla. Fördelningar och 

kollektiv ska motarbetas liksom riskfylld kommunikation. Individerna i en disciplin får inte ta 

initiativ eller förflytta sig själva, utan är under ständig övervakning.25 Fängelset är en form av 

disciplinerad anstalt/institution. Fängelset fanns redan före det användes av straffapparaten, 

frihetsberövandet har länge fungerat som en straffmetod. Fängelset har sedan länge haft som 

syfte att göra individer fogliga och nyttiga. Det är dock först då fängelset fick en egen stolpe i 

straffrätten som straffmetoden i sig kunde anses vara human.26 Fängelset blev, och är än idag, 

de civiliserade samhällenas straff. Fängelsets utveckling anser Foucault kan beskrivas som 

förvandlande för rättvisans straffmetoder. Fängelset, skriver Foucault, har funnits långt före 

det då den institutionaliserades och blev ett legitimt sätt att straffa folk. Likaså menar han att 

övervakning i en form av frivård funnits långt tillbaka i tiden, trots att den inte då var en 

strukturerad och legitim bestraffningsform. Dock skriver Foucault att en av de viktigaste 
                                                 
23 Ibid 42-45 
24 Foucault M, (2001: 89-100) 
25 Ibid 168 
26 Ibid 269 
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aspekterna med fängelsesystemet är att det blir legitimt för makthavarna att straffa 

medborgarna. 27  

 

Brottets och straffets funktion och utveckling 

Durkheim har en rad teorier om brottets och straffets karaktär och sociala funktion den 

uppfyller. Han menar att brottet och straffet i högsta grad hänger ihop med samhällets 

uppbyggnad. Vidare anser Durkheim att en handling inte är att betrakta som ett brott förrän 

allmänheten eller det allmänna medvetandet tillskriver handlingen som brottslig. Det vill säga 

då handlingen kränker de normer och värden som är centrala i samhället.28 Brottet och straffet 

uppfyller en funktion i samhället. Durkheim menar att reaktionen som brottet framkallar ökar 

den sociala solidariteten genom att skapa kollektiva uppfattningar och känslor. Genom detta 

sätt att tänka så blir det straffet, snarare än brottet, som uppfyller funktionen. Durkheim 

hävdar vidare att en viss brottsnivå hör samhället till, han ansåg att ett brottfritt samhälle är en 

orimlighet. Detta på grund av att samhället skulle konstruera nya brott om alla existerande 

brott försvann, brotten skulle återkomma, men i en annan form.29 För att ytterligare förklara 

brottets funktion i samhället ansåg Durkheim att brottet är funktionellt i och med att den leder 

till social förändring. Durkheim anser att brottslingen bär på en viktig uppgift, då det är 

genom att tänja på tankefrihetens gränser som samhället utvecklas. Brottet är alltså inte en 

konkret handling, utan blir först till ett brott då samhället utvisar handlingen som brottslig och 

normbrytande. Brottets och straffets karaktär uppfyller därigenom viktiga funktioner för den 

sociala sammanhållningen i ett samhälle. I termer av Durkheim är alltså straffet snarare till för 

de laglydiga istället för de laglösa. Detta i och med hans resonemang om att brottsligheten och 

därmed brottslingen är någon socialt värdefull och därför uppfyller en betydelsefull 

samhällsfunktion. Straffet är alltså inte en hjälp eller ett bot mot brottslingen utan snarare ett 

hot eller en bekräftelse för samhället och de kollektiva normerna.30  

 

Mekanisk och organisk solidaritet 

Durkheims teori om brott grundar sig till stor del på att brottet och straffet hänger ihop med 

samhällskonstruktionen. Han presenterar två olika former av samhällen; samhällen där 

organisk solidaritet utövas, samt samhällen där mekanisk solidaritet utövas. Durkheim skiljer 

också på två olika lagar i dessa två olika typer av samhällen; repressiv lag som kännetecknas 
                                                 
27 Foucault M (2001) 
28 Lindgren S-Å (1998: 20)  
29 Ibid 21 
30 Ibid 22 
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av att straffa brott och missgärningar, samt restitutiv eller kooperativ lag, som kännetecknas 

av att istället för att straffa så rättar man till ordningen, det vill säga återställer saker till det 

tillstånd de ska vara i.31   

 

Mekanisk solidaritet 

Samhällen där den mekaniska solidariteten utövas förutsätter individer som samtliga liknar 

varandra. I termer av Durkheim kan den mekaniska solidariteten antas grunda sig i likhet. 

Huvuddragen är att individerna skiljer sig oerhört lite ifrån varandra och samtliga är en del av 

ett och samma kollektiv, de antas också uppleva samma känslor och anse att samma värden är 

viktiga. För att applicera den mekaniska solidariteten på ett samhälle så beskriver Durkheim 

de gamla primitiva samhällena eller de skiftlösa samhällena. Dessa kan anses vara mekaniska 

då individerna i dessa samhällen är utbytbara och samhället segmenterat. Det kollektiva 

medvetandet är starkt i samhällen där mekanisk solidaritet utövas.32

 

Repressiv lag 

Den repressiva lagen beskriver den mekaniska solidariteten och samhällen där bestraffningar 

mot avvikande handlingar ökar de gemensamma känslorna och kollektiva känslan i stort. 

Durkheim menar att desto starkare ett kollektivt medvetande är, desto fler brott kommer att 

finnas, om man med brott menar avvikande handlingar och överträdelser av befallningar eller 

förbud.  Denna typ av handling är enligt Durkheim ett typiskt sätt att se brott; en handling 

som är förbjuden av det kollektiva medvetandet. Brott definieras i termer av tillstånd från det 

kollektiva medvetandet. En brottsling är med andra ord en människa i ett samhälle som vägrar 

lyda under samhällets normer, regler eller lagar. Durkheim avfärdar också att straffet skulle 

vara ett sätt att förhindra en upprepning av brottet. Enligt honom är inte straffets betydelse att 

avskräcka eller skrämma någon från att upprepa sin handling, utan ett sätt att förstärka och 

tillfredställa det kollektiva medvetandet, detta på bekostnad av odisciplinerade individer. 33

 

Organisk solidaritet 

Organisk solidaritet, kännetecknas till motsats från den mekaniska, av differentiering. 

Individerna i ett samhälle som baseras i organisk solidaritet kännetecknas av att enigheten 

uttrycks av differentiering. Det är tack vare individernas olikhet som konsensus uppnås. 

                                                 
31 Aron, R (1977: 20) 
32 Ibid 21 
33 Ibid 26 
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Durkheim förklarar att differentieringen kan anses som organisk då alla delar av ett samhälle 

har olika uppgifter och därmed bör inte samtliga organismer (delar) vara lika för att uppnå 

enighet. Ursprunget till social differentiering är upphävandet av den mekaniska solidariteten 

och den segmenterade strukturen. Organisk solidaritet utövas i det moderna samhället där en 

modern arbetsfördelning utövas. I samhällen som styrs av organisk solidaritet råder en större 

frihet att tro och tänka individuellt. 34

 

Restitutiv lag 

I den andra formen av lag, den restitutiva, är syftet att återställa ordningen snarare än att 

straffa någon, men fortfarande i enlighet med rättvisan. Detta är det sätt på vilket rättvisa 

skipas i samhällen där organisk solidaritet tillämpas. Målet är att uppnå ett samarbete mellan 

individer som skiljer sig från varandra och redan är differentierade.  Kontrakt upprättas 

mellan individer, men bestäms av redan bestämda strukturer så som lagstiftning och regler. 

Durkheim anser vidare att grunden till organisk solidaritet och det moderna samhället med 

social differentiering är den moderna arbetsfördelningen.35

 
Straffteorier 

Den klassiska straffrättsläran har haft stor betydelse för straffrättsskipningen, Sveriges forna 

strafflag från 1864 hade straffrättsläran som grund. Den stod för följande saker: 

• ”Brott ska följas av straff 

• Vad som är brott skall vara noga angivet i lag, liksom straffet för brottet 

• Straffet skall stå i proportion till brottets svårhet (skall vara rättvist) 

• Straff skall utmätas enligt en i lag angiven straffskala efter brottets svårighetsgrad 

• Brottslingar, som på grund av ungdom eller psykisk sjukdom inte kan anses 

tillräkneliga, skall inte bestraffas (skulle vara orättvist)” 36 

Dock fick denna strafflära mycket kritik då det ansågs att straffet inte bör mätas ut efter 

brottets svårighetsgrad, utan för att förebygga brottslighet. Man ville individualisera straffet 

och straffa brottslingen, inte brottet. Straffet skulle utdömas efter brottslingens individuella 

behov. 37

 

                                                 
34 Aron R, (1977: 21) 
35 Ibid 27-28 
36 Dahlström M et. al (2006: 417) 
37 Ibid 417 
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Vedergällningsgrundsatsen 

Vedergällningsgrundsatsen har samma princip som gamla testamentets ”öga för öga, tand för 

tand”. Det vill säga att den som begått brott ska sona sitt brott genom ett sätt som kan 

betraktas som lika ont som det brott han begått. Samhällets uppgift är enligt 

vedergällningsgrundsatsen att straffa brottslingen för det onda han gjort. Denna typ av 

straffande levde länge kvar och har haft stor betydelse för straffrättsskipningen, men har allt 

mer försvunnit och idag bygger straffrättsskipningen på andra teorier.38

 

Preventionsteori 

Det ledande inom straffteori är i dag preventionsteorierna, det vill säga förebyggandet av brott 

eller återfall i brottslighet. Till skillnad från vedergällningsgrundsatsen där tanken är att 

straffa på grund av att brott har begåtts, så är tanken att hindra brott från att begås. Man gör 

skillnad på det som kallas allmänprevention samt individualprevention. Allmänprevention ska 

fungera på så vis att man straffar den som begått brott för att avskräcka andra från att begå 

brottet, det fungerar som ett straffhot där det bekräftas att den brottsliga handlingen faktiskt 

får en konsekvens. Individualprevention ska fungera preventivt för brottslingen, det vill säga 

få brottslingen att avhålla sig från att begå brott. Individualprevention ska fungera på tre olika 

nivåer; genom att avskräcka, oskadliggöra och förbättra.39

 
Aktuell forskning och utveckling 

Kriminalvården och synen på straff har ändrats under de senaste decennierna. Kriminalvården 

har utvecklat allt fler icke frihetsberövade påföljder för brott. Frivård och elektronisk fotboja 

är några av dessa. 

 

Kerstin Svensson, Docent i Socialt Arbete vid Lunds universitet, skriver i ett paper från 1999 

om kriminalvård i frihet. Hon diskuterar om kriminalvård i frihet – frivård också är att 

betrakta som ett straff, men ett mer anpassat straff för vissa personer och vissa typer av 

samhällen. Straffet kallas längre inte straff utan påföljd, Svensson frågar sig om inte 

påföljden, trots att den inte är frihetsberövande, är att betrakta som ett straff. Det är trots allt 

reaktionen på det brottsliga handlandet. I fokus för Svenssons forskning ligger begreppen stöd 

och kontroll, stödet från socialarbetaren/övervakaren i form av ständig hjälp och samtal, men 

samtidigt en kontroll genom en ständig övervakning. Svensson beskriver i papret bägge 
                                                 
38 Dahlström M et. al (2006: 416) 
39 Ibid 
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delarna av diskussionen kring fängelse och frivård. Om fängelse är något ont, och frivård 

finns istället för fängelset så blir frivården god. I diskussionen om frivårdens godhet menar 

Svensson att det lätt glöms bort att frivården i sig är en form av straffande. Svensson drar 

paralleller mellan fyra begrepp som hon kopplar såväl fängelset som frivården till; tid, rum, 

observation och pina; 40

 

Hon menar att samtliga dessa kan kopplas till båda typerna av straffande. Tid genom att 

fängelsestraffet utmäts i tid. Frivården å sin sida har övervakningen som tidsbestämd, oftast 

till ett år, under vilket den villkorligt frigivne ska ha regelbunden kontakt med sin övervakare 

och andra myndigheter. Rum är i fängelset en begränsad yta, frivårdens rum är inte lika 

begränsad, men trots det sker mötena under särskilda förhållanden. Svensson menar att 

rummet snarare är en virtuell plats i frivården. Observationen förklaras genom fängelsets sätt 

att samla information om fångarna, de syns i anstalten och bedöms därefter. Inom frivården 

möter övervakaren den dömde i sin vardagliga tillvaro och kan därmed observeras mer 

ingående. Svensson förklarar skillnaderna i observation som att studera djur antingen på ett 

zoo eller ute i det fria. Avslutningsvis är det begreppet pina som Svensson redogör för, hon 

menar att frihetsberövandet är en form av pina. Friheten är det viktigaste vi har. I frivården är 

pinan inte fullt lika tydlig, men även den är på sätt och vis frihetsbegränsande då en ständig 

övervakning och ett ständigt ifrågasättande är det som förföljer de villkorligt frigivna.  

Svensson besvarar inte sin egen fråga; huruvida kriminalvård i frihet är att betraktas som ett 

straff, dock belyser hon problematiken i sitt paper.41  

 

Samma docent, Kerstin Svensson, har senare i ytterligare ett paper beskrivit utvecklingen av 

kriminalvården och det sociala arbetets roll, från 1800-talet till dagens moderna välfärdsstat 

Sverige. Hon redogör för övergången från straffandet till ”behandlingstanken”; det sociala 

arbetet. Hon menar att den stora förändringen kom i slutet av 1970-talet, trots att det sociala 

arbetet dominerat kriminalvården sedan 1918. Dock menar Svensson att tanken om socialt 

arbete inom kriminalvården ebbat ut sedan behandlingstanken började vackla.42  

 

Det sociala arbetet idag går till stor del ut på att kontrollera fotbojor och arbeta med kognitiva 

program där de dömda ska anpassas till programmen. Fokus har tagits bort från den enskilda 

                                                 
40 Svensson K, (1999) 
41 Svensson K, (1999)  
42 Svensson K, (2000) 

   15



individens behov. Svensson menar att det sociala arbetet blivit en form av straffande, att det 

sociala arbetet och straffet flutit samman. Frivården sköter idag både straffandet och hjälpen 

av fångarna. Vidare skriver Svensson att utvecklingen går åt ett håll där fångarna hjälper 

varandra, då de som skulle hjälpa fångarna, det vill säga socialarbetarna blivit de som straffar. 

Fångarna bildar istället självhjälpsgrupper så som KRIS (Kriminellas revansch i samhället). 

Svensson menar att dessa organisationer numera fungerar som ett komplement till 

kriminalvården och frivården. Svensson ser utvecklingen ur tre olika perspektiv, dels att 

människor får hjälp av andra människor som vet vad de talar om och hur de kan tänkas 

uppleva situationen. Dels genom ”välfärdsstatens tillbakadragande”, med vilket Svensson 

menar att staten drar sig tillbaka och att medborgarna här får klara sig själva. Det tredje och 

sista perspektivet är att se det som att den disciplinerande kontrollen utvecklas på ett nytt sätt, 

där dömda tillsammans försöker finna en plats i samhället där de känner sig accepterade. 43   

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har på uppdrag av regeringen (läs den F.d. regeringen, 

författarens anm.) gjort en undersökning om möjligheterna och resultatet av att kortare 

fängelsestraff kan utföras genom fotboja i hemmet: Intensivövervakning med elektronisk 

kontroll (IÖV). Den senaste rapporten är den sista och avslutande. Undersökningen gällde 

personer dömda till ett fängelsestraff i olika former, fängelsetiden kunde variera från att i den 

första undersökningsgruppen vara maximalt sex månader (varav minst tre ska vara avtjänade) 

till att i de senare undersökningarna gälla dömda till två eller mindre än två års fängelse. 

Tidigare har Brottsförebyggande rådet haft som uppdrag att utvärdera IÖV och IÖV-utsluss. 

Resultaten av IÖV och IÖV-utsluss är goda, framförallt för äldre personer och personer som 

är mindre kriminellt belastade. Klienterna som fått ta del av IÖV-utslussningen är mycket 

nöjda med verkställighetsformen. Dock har en viss procentsats i de olika försöksgrupperna 

bortfallit på grund av misskötsel, procentsatsen ligger mellan 9-14 %, oftast är det 

drogförbudet som försökspersonerna brutit mot. Kriminalvården har varit restriktiv med vilka 

som ska beviljas IÖV-utslussning och det i sig kan innebära att resultaten blivit goda. 

Grupperna som beviljas IÖV utslussning är noga kontrollerade genom att de bland annat ska 

komplettera med övriga stödåtgärder så som behandling och externa stödkontakter. Också 

kontrollen av skötsamhet är noggrann med bland annat besök i hemmen som åtgärd.44  

 

                                                 
43 Svensson K, (2000) 
44 Marklund F et. al (2007) 
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Uppföljning om återfall i brott efter utslussning med fotboja har gjorts i liten grad, då det ännu 

är svårt att genomföra och se några effekter på längre sikt. De uppföljningar som gjorts visar 

dock inte på några signifikanta skillnader i återfall under det första året efter villkorlig 

frigivning. En mätning mot kontrollgruppen har även gjorts tre år efter villkorlig frigivning, 

och i den jämförelsen är resultaten med IÖV-utslussning mycket goda. Tre av fyra har inte 

återfallit i brott enligt BRÅ:s rapport. Skillnaden mellan kontrollgruppen och de IÖV-

utslussade låg på 12 procentenheter. Dock har även kontrollgruppen klarat sig bättre från nya 

kriminalvårdspåföljder än genomsnittet generellt. Slutsatsen i rapporten är att personer med 

IÖV-utslussning inte återfaller i brott i någon högre grad, tvärtom finns det skäl att tro att 

återfallen är mindre i utslussningsgruppen, detta om man ser till resultaten efter tre år från 

avtjänat straff.45

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
45 Marklund F, et. al (2007) 
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Metodologiskt tillvägagångssätt 

 
Strukturalismen och poststrukturalismen är de två metodologiska referensramar som 

uppsatsen tillämpar. För att mer historiskt belysa kriminalvården och straffets utveckling 

använder jag mig av Foucaults ”Övervakning och straff”. Foucault är poststrukturalist och 

beskriver strukturerna ur ett perspektiv som påverkar individerna. Vidare får Durkheims teori 

om mekanisk och organisk solidaritet, som illustrerar två olika strukturer och samhällstyper 

samt deras sätt att se på brott och straff, stå för den klassiskt sociologiska delen av teorin. 

Dessa två klassiker ger en god övergripande bild över hur sociologin sett på straffet beroende 

på vilken samhällsstruktur och tid som vi levt i. Jag avser att använda mig av Ekbom, 

Engström och Göranssons bok ”Människan, Brottet, Följderna” för att ytterligare fördjupa 

mig i den svenska kriminalpolitiken och kriminalvården och dess struktur. Denna bok får ett 

stort utrymme i uppsatsen då den väldigt beskrivande går igenom precis hur utvecklingen sett 

ut. Bokens senaste utgåva kom 2006 och är väldigt väl uppdaterad med såväl de senaste 

siffrorna som de senaste reformförslagen. Utöver dessa källor använder jag mig av material 

som tillhandahålls av Kriminalvården samt av Brottsförebyggande rådet. 

 

Metod 

Vilken metod en forskare väljer att använda är helt beroende av syftet med undersökningen 

och dess frågeställningar. Det är av vikt att belysa att det är syftet som är avgörande för hur 

forskaren ska samla in data för att bäst kunna svara på sina frågeställningar. Alla metoder har 

såväl för som nackdelar, därför kan det vara en fördel att använda sig av flera metoder i en 

undersökning.46 Denna uppsats är till viss del en litteraturstudie, denna del kallas deskriptiv 

empiri som presenterar kriminalvårdens straffutveckling. Utöver litteraturstudien så använder 

jag mig av kvalitativ metod och djupintervjuer för att få yrkesverksammas uppfattning om hur 

straffutvecklingen och kriminalvårdens utveckling sett ut.  

 

Tillvägagångssätt 

Den här undersökningen avser att beskriva Kriminalvårdens straffutveckling. För att bäst 

förklara och beskriva denna utveckling har jag valt att först göra en litteraturstudie. Detta för 

att kunna gå tillbaka i historien och belysa flera perspektiv av utvecklingen. Utvecklingen 

finns dokumenterad, och i och med att uppsatsen är deskriptiv så är detta det bästa sättet att 

                                                 
46 Ejvegård R, (2003:32) 
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samla information på. Det empiriska avsnittet består av en deskriptiv redogörelse för hur 

kriminalvårdens straffutveckling sett ut under de senaste decennierna, men också av 

djupintervjuer med tre yrkesverksamma inom kriminalvård och frivård. Dessa djupintervjuer 

ska ge uppsatsen och bilden av straffutvecklingen ytterligare djup. Jag intervjuar personer 

med lång erfarenhet av kriminalvård och frivård, som varit med och sett utvecklingen.  

 

Min litteratursökning har jag gjort genom att söka på nyckelord som; kriminalpolitik, 

kriminalvård, straff, påföljder, brott och kriminologi. Jag har genomfört artikelsökningar på 

Libris, Lucia och på Scirus. För att komma i kontakt med mina informanter så ringde jag till 

växeln för det frivårdskontor och den anstalt där jag gjorde mina intervjuer. Efter at ha 

förklarat mitt syfte blev jag kopplad runt och fick så småningom tag på de personer som 

ansågs vara bäst lämpade att besvara mina frågor. Intervjuerna med frivårdarna gjordes i ett 

konferensrum på frivårdskontoret i fråga och bandades. Därefter skrevs dessa ut ordagrant för 

att behandlas.  Intervjun med kriminalvårdaren gjordes över telefon, i lugn miljö hemma. 

Intervjun antecknades och bearbetades direkt efter.  

 

Litteraturstudie 

Litteraturen jag använder mig av i teoriavsnittet är en blandning av klassiska sociologiska 

teorier om utvecklingen av kriminalvården och om straffet. Inom ramen för dessa belyser jag 

också utvecklingen utanför Sverige och en mer generell utveckling. Vidare tillämpar jag en 

mer modern teoribildning som belyser den moderna kriminalvårdens utveckling och som är 

mer specifik för den svenska kriminalvården och dess utveckling. Detta avsnitt kallar jag 

deskriptiv empiri.  Även en beskrivning av hur kriminalvården fungerar med också hur den 

utvecklats presenteras i uppsatsen. Också påföljdssystemet och straffskalan presenteras kort. 

Dessa förkunskaper anser jag vara nödvändiga för att förstå även straffutvecklingen och se 

den i förhållande till den politiska regim som varit rådande.  

 

Djupintervjuer 

Djupintervjuerna genomfördes med tre yrkesverksamma inom kriminalvården samt frivården. 

Dessa personer har god insyn i utvecklingen av kriminalvården samt i kriminalvårdsarbetet. 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer för att få intervjun att mer likna ett samtal 

snarare än en intervju. Telefonintervjun genomfördes genom mer konkreta frågeställningar.     

Urvalet är en etisk aspekt i denna uppsats då jag inte haft möjlighet att direkt själv påverka 

mitt urval. Detta på grund av att jag har tilldelats mina informanter efter deras möjlighet och 
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vilja att delta. I den här undersökningen får informanterna representera de sakkunniga inom 

kriminalvårdens och frivårdens utveckling.  

 

Etiska överväganden 

Det finns många aspekter en forskare bör ta hänsyn till då det gäller de etiska övervägandena i 

en undersökning eller uppsats. Inledningsvis krävs det av en forskare att fundera över om 

studien är genomförbar. Forskaren bör fundera över varför ämnet är intressant och relevant att 

studera och huruvida det går att genomföra studien utan att göra intrång på den personliga 

integriteten. I vissa fall kan frågeställningar eller ämnen bli svåra att undersöka då det kan 

leda till att forskaren gör övertramp, då hör det till god forskningsetik att lämna frågan till den 

punkten. Det är sällan okomplicerat att studera människor utan att riskera att det leder till 

negativa konsekvenser för någon, detta bör dock i största möjliga grad undvikas. Det ämne 

som denna studie behandlar kan anses känsligt och kontroversiellt. Jag har försökt angripa 

mina frågeställningar och min problemformulering på ett sätt som inte uppfattas som varken 

vinklat eller stötande.  Uppsatsen behandlar ett ämne där de allra flesta har en åsikt och där 

det i huvudsak är politiska system som studeras, snarare än enskilda individer. Med anledning 

av detta har jag funderat över vilka etiska ställningstaganden jag behöver ta för att inte göra 

några påhopp mot någon enskild myndighet eller institution. Det är viktigt att hålla sina egna 

trosföreställningar och fördomar utanför studien för att inte vinkla intervjuer efter den hypotes 

eller det resultat jag förväntar mig att få. Målet har varit att förbli så objektiv som möjligt för 

att inte styra läsaren åt något håll. Avsikten i uppsatsen har också varit att hålla en god etik 

genom hela arbetet. Jag har också haft för avsikt och gjort mitt bästa för att uppfylla de fyra 

grundkrav som hör till god forskningsetik.   

 

Forskningsetikens fyra grundkrav 

Det finns fyra grundkrav då det kommer till forskning inom samhällsvetenskap och 

humaniora. Dessa har framtagits och antagits av Humanistiska samhällsvetenskapliga rådet 

1990 och gäller tillsvidare.47  

 
Informationskravet 

I den här studien uppfylls informationskravet då samtliga informanter upplyses om deras roll i 

undersökningen. Vidare har alla informanter informerats om undersökningens syfte så att det 

därefter kan ta ställning till om de vill delta i intervjuer. Informationen om undersökningens 

                                                 
47 Gustavsson B, et. al (2005) 
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syfte har skett muntligt, men informanterna har haft möjligt att se syftet även i skrift före 

intervjun. Informanterna har också blivit upplysta om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att vara anonyma i undersökningen. Undersökningen har enbart omfattat intervjuer där 

informanterna varit medvetna om frågesituationen och har när som helst kunnat välja att 

avbryta intervjun eller välja att inte svara på frågor de anser bli för närgångna eller känsliga. 

Informanten har också informeras om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Informanterna upplystes även om att undersökningen kommer att publiceras. Jag har lagt vikt 

på att informera mina informanter tydligt och noggrant. Samtliga informanter har känt till 

syftet med studien och varit tillfreds med att delta. 

 

Samtyckeskravet 

Liksom redan nämnt har informanterna i den här studien blivit upplysta om att deras 

deltagande är frivilligt. De har fått avgöra om de vill delta i undersökningen efter att de tagit 

del av undersökningens syfte. Undersökningen omfattar inga intervjuer med personer som 

inte fyllt 15 och därför kan informanterna själva avgöra om de vill delta i intervjuer. Då 

informanterna i studien enbart består av myndighetspersoner så har samtyckeskravet inte ställt 

till några besvär eller inneburit problem med personskyddskravet. Det har varit viktigt för mig 

att mina informanter är tillfreds med intervjun de ställt upp på, därför har jag sett det som min 

skyldighet att behandla de uppgifter de lämnar med stor respekt och ta hänsyn till 

informanternas egna reflektioner. 

 

Konfidentialitetskravet 

Informanterna i den här undersökningen har fått möjlighet att välja att vara helt anonyma till 

den grad att deras person inte kan röjas. I uppsatsen benämns informanterna endast genom 

deras yrkestitel. De personuppgifter som jag fått kommer att bevaras konfidentiellt och inte 

spridas utanför ramarna för uppsatsen. Vidare avslöjas inte den region myndighetspersonerna 

arbetar inom, detta för att ytterligare skydda deras person. Att skydda mina informanter har 

varit en av de delar som prioriteras mest i mina etiska överväganden. Informanterna ska kunna 

känna sig trygga med att deras person skyddas.  

 

Nyttjandekravet 

Även nyttjandekravet uppfylls i och med att inga uppgifter om informanterna i studien 

kommer att finnas tillgängliga för någon utanför studien. Information kommer inte att 

användas i kommersiella syften eller för syften som inte är av vetenskaplig karaktär. 
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Övriga etiska överväganden 

All citering och källhänvisning har skett med högsta noggrannhet. All teori källhänvisas på ett 

sätt som gör det enkelt för läsaren att återfinna grundkällan. All citering sker noggrant och 

ordagrant. Dock har någon informant behövt en liten redigering av språket för att underlätta 

för läsaren att förstå, detta har dock skett på ett sätt som inte påverkar innebörden av citatet.  

Avslutningsvis har det varit av otroligt stor vikt att försöka förbli självkritisk, vara kritisk mot 

sina källor och göra sitt yttersta för att behålla objektiviteten och hålla sina egna 

trosföreställningar och fördomar utanför undersökningen. För att uppnå objektiviteten och för 

att förbli självkritisk så har jag försökt rannsaka mig själv och försökt att ta till mig den kritik 

som handledaren kommit med och tillämpa de tips jag fått för att förbättra mitt arbete. 

 

Källkritik 

Då det gäller mitt val av källa till mina mer deskriptiva inslag av kriminalvårdens utveckling 

så är det av vikt att nämna att det informationsmaterial som tillhandahållits av Kriminalvården 

till viss del kan vara vinklat efter deras egna intressen och efter deras egen syn på 

verksamheten, dock anser jag inte att denna vinkling har någon påverkan för det resultat jag 

kommit fram till. Vidare så kan det ifrågasättas varför jag tillåtit Ekbom, Engström och 

Göransson att ta så stor plats i den deskriptiva delen om kriminalvårdens utveckling, dock 

motiverar jag valet av detta mer ingående under rubriken Metoddiskussion.  

 

Då det kommer till mitt val av källor så kan jag rikta en viss kritik gentemot att jag i stort sett 

tilldelats mina informanter. Urvalet är inte gjort av mig mer än till den grad att jag valt 

yrkesverksamma inom frivård och anstaltsverksamhet. I och med att så få personer får spegla 

Kriminalvården så är det av vikt att reflektera över hur och varför det kommer sig att just 

dessa personer sitter på de poster som de gör och varför just dessa valdes ut till att svara på 

mina frågor. Då personerna arbetar inom problemformuleringens områden så har dessa med 

stor sannolikhet en mycket stark personlig åsikt i frågan. Detta är något jag haft i åtanke då 

jag gjort mina intervjuer. Vidare har jag försökt komma ihåg att mina informanters svar till 

stor sannolikhet kommer att vara till myndighetens fördel, då det är sannolikt att anta att de 

vill skydda, samt att de tror på den verksamhet de arbetar inom. 
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Resultat 

 
Deskriptiv empiri 

Syftet med uppsatsen är inte att ge en historisk tillbakablick på kriminalvården. Däremot så 

väljer jag att kort presentera en historisk tillbakablick i skenet av den rådande politiska 

regimen för att förstå kriminalvården i ett vidare perspektiv. 

 

Kriminalvårdens historia 

Fängelserna under medeltiden bestod i slottens källare och i underjordiska hålor. Fångarna 

halades ner med rep och isolerades fullständigt från sin omvärld. Fångarna var bundna i såväl 

händer som fötter. Straffen för de grövre brotten bestod på den tiden inte enbart i isolering och 

frihetsberövande utan för det mesta i kroppsbestraffning alternativt i dödsstraff. Sveriges 

första fängelse, eller ordnade fångförvar som det kallades på den tiden, fanns i Stockholm på 

Gråmunkeholmen och upprättades 1624. Däri omhändertogs föräldralösa barn, lösdrivare och 

tiggare.  Fängelserna blev senare, kring 1698, till en form av arbetsanstalt som kallades rasp- 

och spinnhus. I rasphusen skulle tiggare och olydiga barn raspa bersiljeträ. Spinnhusen blev 

en form av kvinnofängelse där kvinnorna spann ull. Arbetsanstalterna hade långa arbetsdagar, 

från fyra på morgonen till tio på kvällen. Vid den här tidpunkten fanns ett flertal fängelser och 

vissa av dessa finns kvar och i bruk än idag. 48

 

Under 1800-talet förändrades den svenska fångvården markant. Kriminalvårdsstyrelsen kom 

till, vilket innebar att samtliga straffanstalter nu samlades under en styrelse, istället för under 

olika huvudmän som förut. Kriminalvårdsstyrelsen fick genast ett stort inflytande. 1832 kom 

den stora reformen och lagen som förbjöd all form av kroppsstraff förutom dödsstraff. Efter 

reformen behöll man två former av straff, frihetsstraff och böter. Frihetsstraffet bestod i två 

delar; fängelse eller dödsstraff. Avskaffandet av dödstraffet påbörjades under perioden 1865-

1921, under den här tiden avrättades 15 personer, varav den sista 1910.  Dödstraffet 

avskaffades helt först 1973. Under 1800-talet påbörjades också byggandet av cellfängelser. 

Drivkraften bakom detta genombrott var en anonymt publicerad gul bok ”Om straff och 

straffanstalter” som förespråkade en mer human fångvård. Senare visade det sig att den ”gula 

boken” var skriven av blivande kung Oscar I. Fångarna skulle därmed behandlas bättre och 

återanpassas till ett liv inom lagens ramar. Två system utvecklades; philadelphiasystemet, som 

                                                 
48 Kriminalvården, (http://www.kriminalvarden.se/upload/Museum/index2.htm)  
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innebar att fångarna ständigt vistades i sin cell, och Auburnsystemet som innebar att fångarna 

dagtid arbeta i grupper och tillbringade nätterna i sina celler ensamma. Cellfängelserna är en 

av Sveriges första stora reformer. Cellstraffet användes bara för rannsakningsfångar fram till 

1857 då riksdagen beslutade om att alla fångar skulle sitta i cell sina första tre år för att 

därefter få gå ut i arbete. 1892-1916 var cellstraffets storhetstid i Sverige, 1916 reducerades 

cellstraffet till kortare tider beroende på fångens ålder, för att slutligen 1946 helt avskaffas 

med undantag för kortare disciplinstraff. 49

 

Karl Schlyter, justitieminister och hovrättspresident hade en stor påverkan för 1930-40 talets 

stora reformer inom kriminalvården. Han ansåg att bötesfångar inte skulle sitta i fängelse, år 

1932 hade Sverige 13000 bötesfångar. Vidare ansåg han att varken ungdomar, psykopater, 

sinnessjuka eller alkoholister hörde hemma i fängelse, utan menade att de borde fostras, 

utbildas och vårdas. Reformarbetet som pågick under 1930 och 1940 talen resulterade i 

påföljdssystemet vård i frihet, villkorlig dom och villkorlig frigivning med övervakning. 

Kontentan i reformen var att erbjuda vård och återanpassning till de intagna för att förbereda 

dessa till ett liv utanför anstalten. 50

 

Straffets funktion i det moderna samhället 

Sarnecki uttrycker att det är naivt att uppfatta straffsystemet enbart som ett rationellt system 

vars uppgift är att lösa samhällets problem med kriminalitet. Brottslighet strider mot de 

samhälleliga normer och värderingar och upprör därför många, det är också mycket därför 

som det krävs en konsekvens på ett brottsligt handlande. Det är också i och med de upprörda 

känslorna som brott framkallar som straffsystemet inte enbart kan ses som en rationell 

lagreglerande verksamhet. Brottslighet och straffet är väletablerade faktorer i samhället och 

kan ge stor kunskap om samhällstypen och om dess maktförhållanden. Straffsystemet och 

straffet i sig uppfyller därför också andra funktioner, den ger bland annat uttryck för 

följande:51

• ”i samhället rådande maktförhållanden 

• kollektiv moral 

• emotionella ställningstaganden 

• ekonomiskt motiverad social policy 

                                                 
49 Kriminalvården (http://www.kriminalvarden.se/upload/Museum/index2.htm) 
50 Ibid 
51 Sarnecki J (2003: 359) 

   24

http://www.kriminalvarden.se/upload/Museum/index2.htm


• för tillfället rådande känslor 

• symboler för rådande kultur och livshållningar 

• social identitet”52 

 

Fängelse och frivård 

Fängelse är den brottspåföljd som de som begått grova brott får, fängelset fungerar som 

samhällets straff och reaktion på brott. Dock har kriminalvården som målsättning att låsa in så 

få människor som möjligt då frihetsberövning har skadliga effekter på den enskilde individen. 

Under en anstaltsvistelse ska kriminalvården verka för att de skadliga effekterna av 

frihetsberövandet blir så minimala som möjligt. Detta görs inom ramen för arbete, utbildning 

och behandling. Inom ramen för denna tid ska det också förebyggas att individerna återfaller i 

brott. Fängelsestraffet kan variera från 14 dagar till livstid, livstid är ett icke tidsbestämt straff 

som tidigast kan bli tidsbestämt efter 10 år. 53

 

Frivårdens uppgift är i huvudsak att övervaka de som blivit dömda till skyddstillsyn samt de 

som blivit villkorligt frigivna. De som dömts till en icke frihetsberövande brottspåföljd är med 

andra ord frivårdens ansvar. Det är också frivårdens uppgift att arbeta med motivations- och 

påverkansarbete, det vill säga arbeta för att individerna inte återfaller i kriminalitet. Frivården 

ansvarar också för IÖV och andra utslussningsåtgärder.54  Frivården är kriminalvårdens 

största verksamhetsområde. 55

  

Frivårdens utveckling 

Det var framför allt först vid 1930-40 talen som frivården hamnade i centrum för debatten. 

Under denna tidsperiod utfördes flera reformer angående brottspåföljder, man ville utveckla 

frivården. Bland annat kom Lag om villkorlig dom (1939) och Lag om villkorlig frigivning 

(1943), syftet med dessa var att hjälpa, stödja och påverka de dömda personerna. 1942 började 

de första personerna arbeta under den nya statliga frivårdsorganisationen.  Dock lagstiftades 

först frivården i 1965 års brottsbalk som en självständig brottspåföljd.56 Det var därefter under 

reformtiden på 70-talet som frivården utvecklades ytterligare. Frivården fick då nya 

arbetsuppgifter och arbetskraften ökades från ca 600 anställda till 800.  Frivårdens uppgifter 

                                                 
52 Sarnecki J, (2003: 360) 
53 Kriminalvården (http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4576.aspx) 
54 Kriminalvården ( http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4795.aspx) 
55 Ekbom T, et. al (2006: 231) 
56 Ibid 155 
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blev bland annat att sköta en stor del av övervakningarna, 1974 fick de som uppgift från 

domstolarna att sköta personutredningar. Deras ansvar utökades med arbete inför frigivning 

och som kuratorisk stöd på häktena.  1977 reglerades och strukturerades frivårdens arbete 

ytterligare i frivårdsförordningen.  Kontraktsvård infördes som en form av skyddstillsyn år 

1988, några år senare (1994) kom också IÖV som en ny form av skyddstillsyn, dessa 

ansvarade frivården för, dock blev denna verksamhet stadigvarande först 1999. Frivårdens 

ansvar har successivt ökat sedan dess etablering. 1990 inleddes en försöksverksamhet av 

samhällstjänst vid fem olika frivårdskontor. 1991 fick frivården ansvar också för 

personutredningar i brottsmål och har sedan dess i stort sett utfört dessa. Utredningarna ska 

fungera som inledning till frivårdens arbete med blivande klienter. Frivårdens uppgifter har 

blivit bland annat att verkställa samhällstjänst, genomföra kontraktsvårdsutredningar, yttra sig 

till domstolar och ha olika form 

er av programverksamhet för dem som dömts till IÖV.  1994 infördes samhällstjänst i hela 

landet. År 2004 dömdes en väsentlig del av den mildare brottsligheten till skyddstillsyn i form 

av samhällstjänst eller IÖV.57   

  

Kriminalvårdsreformen  

Den svenska lagstiftningen var under denna period fokuserad på det som kallas 

behandlingstanken.  Detta innebär att man ansåg att brottslingen var/är en produkt av sin 

sociala miljö. Straffrätten påtalade att brottslingar skulle behandlas snarare än straffas, 

vårdbehovet skulle stå i fokus som brottspåföljd. Behandlingstanken ansågs även fungera 

allmänpreventivt. 58 Det som kommit att kallas kriminalvårdsreformen utvecklades 1972, då 

regeringen la fram ett nytt förslag till en ny kriminalvård. Reformen verkställdes 1974 då 

kriminalvården fick en ny lag, ”Lag om kriminalvård i anstalt”. Grundtankarna för den nya 

kriminalvården kan sammanfattas på följande vis: 

- ”Minsta möjliga ingripande. Detta ska vara inriktningen när straffet bestäms. 

Frivården är den naturliga formen för kriminalvård, eftersom fängelsevistelse normalt 

sett är skadligt. 

- Utåtriktad verksamhet. I första hand ska den dömdes anpassning främjas genom att 

samhällets sociala service utnyttjas i största möjliga utsträckning 

(normaliseringsprincipen). 

                                                 
57 Ekbom T, et. al (2006: 162) 
58 Ibid 31 
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- Närhetsprincipen. De som dömts till fängelse ska helst placeras i anstalt nära 

hemorten, om inte samhällsskyddet kräver något annat. 

- Samverkan inom kriminalvården. Arbetet inom kriminalvårdens olika lokala delar ska 

integreras så att frivård, häkte och anstalt samverkar i enskilda ärenden och i 

verksamheten i stort.”59 

Kriminalvården byggdes upp efter reformens principer. Reformen byggde mycket på 

behandlingstanken och det förutsattes, med få undantag, att dömde i framtiden ville avstå från 

brott och droger. Det var under denna tidsperiod som ”väktaren” förvandlades till ”vårdare”.60

 

Behandlingsideologin 

Behandlingsideologin har på många sätt dominerat den västländska kriminalpolitiken under 

de senaste decennierna. Istället för att lägga fokus på brottet så läggs fokusen på brottslingen. 

Tanken är att om en individ handlar utanför lagens ramar så måste det innebära att individen 

har någon form av defekt. Denna defekt kan finnas hos individen själv eller i dennes närmaste 

omgivning. Den brottsliga handlingen grundar sig i psykiatriska eller psykologiska störningar, 

alternativt är av sociologisk eller socialpsykologisk karaktär. I och med detta sätt att tänka så 

faller det sig naturligt för behandlingsideologin att försöka bota eller vårda individen som 

begått brottet och på ett sådant sätt förhindra återfall i brott. Inom ramen för 

behandlingsideologin ingår att i straffmätningen ta hänsyn till gärningsmannens personliga 

egenskaper och sociala förhållanden.  Istället för att straffa ska man behandla brottslingen. 

Behandlingen ska inte vara så tidsbestämd utan snarare ska behandlingstiden avgöras av 

behandlingsbehovet.  Kriminalvården och behandlingssystemet ska allt mera likna 

sjukvården.61 Påföljderna av att relationen mellan brottet och straffet försvagades, då fokus 

lades på gärningsmannen, blev att straffen i vissa fall blev hårdare än vad de borde ha blivit 

då straffet inte var tidsbestämt utan baserades på hur behandlingen framskred. I Sverige hade 

dock inte behandlingsideologin och tidsobestämda straff denna effekt. Istället blev det en 

tvärtemot effekt då dessa straff framstod som ytterst tidsbestämda, framför allt efter att 

halvtidsfrigivningen infördes 1966 och sedan utvidgades ytterligare genom en lagändring 

1982. Den senare av dessa lagändringar hade som avsikt att hindra just orimligt långa 

frihetsberövanden på grund av fängelsets skadliga effekt. Behandlingsideologin sägs till viss 

                                                 
59 Ekbom T, et. al, (2006:156) 
60 Ibid 158 
61 Amilon C, et. al (1998: 13) 
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del ha lagt grunden till en allt mer humanistiskt syn på lagöverträdare och behandlingen av 

dessa individer.62    

 

Kritiken mot behandlingsideologin 

Behandlingsideologin har fått kritik, framför allt under decennieskiftet 1960/70. Man ansåg 

att straffets stränghet skulle stå i relation med brottet. Därmed fick åter brottslingen ställa sig i 

skymundan för brottet, trots att vissa individuella hänsynstaganden skulle beaktas. Kritiken 

mot behandlingsideologin beskrivs genom följande punkter: 

 

• ”Besvikelse över att det förväntade resultatet uteblev 

• Begreppet straff skall aldrig kamoufleras under benämningen vård 

• Bristande proportionalitet mellan brott och straff samt 

• Den svårlösta konflikt som ligger i fängelsets dubbla och motstridiga funktioner 

att straffa men också behandla” 63 

 

Kriminalvårdens straffutveckling 

Efter behandlingsideologins fall och den hårda kritiken gentemot den så utvecklades 

kriminalvården åt ett annat håll. Ändringar i brottsbalken ledde till att istället för att sätta 

individen i fokus så hamnade brottet och straffvärdet i fokus. Ju mer klandervärd en brottslig 

handling är desto hårdare ska handlingen straffas. Avsikten var att uppnå någon form av likhet 

inför lagen. Det svenska straffsystemet kom att till stor del handla om förutsebarhet, 

konsekvens och proportionalitet. Dock menar Ekbom här att behandlingstanken fortfarande 

hade relevans då det kom till verkställighetsstadiet. Med det menar han att fängelsets negativa 

konsekvenser skulle motarbetas med till exempel påverkansprogram, arbete och utbildning.64 

Från och med 1990 och fram till början av 2000-talet har kriminalpolitiken trots allt varit 

inriktad på följande: 

 

”- utveckla frivårdspåföljder 

- öka alternativa påföljder till fängelse 

- förebygga återfall i brott genom individuell påverkan 

- öka samverkan med ideella organisationer 

                                                 
62 Amilon C,et. al (1998: 14) 
63 Ibid 15 
64 Ekbom T, et. al, (2006: 32) 
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- förbättra frigivningsförberedelserna 

- utveckla lokalt brottsförebyggande arbete”65

 

Under denna tidsperiod la regeringen fram flera olika program och propositioner för såväl 

brottsförebyggande arbete, men också genom att utveckla program för stöd för brottsoffer.66 

Kriminalvården var väldigt fokuserad på brottsförebyggande arbete och på ett icke 

frihetsberövande påföljdssystem i slutet av 1990-talet. Under 1990-talet minskade 

fångpopulationen i fängelserna i Sverige kraftigt, det var också under slutet av 1990-talet som 

en stor satsning på IÖV övervakning gjordes.67 Vidare utvecklades under denna period lokala 

brottsförebyggande råd. År 2006 fanns ett lokalt brottsförebyggande råd eller en liknande 

verksamhet i 86 % av Sveriges kommuner. 68

 

Parallellt med denna förebyggande verksamhet har också en tillämpning av strängare straff 

vid grov brottslighet funnits. Bland annat går detta att utläsa av fler livstidsdömda och färre 

benådade.69 I början av 2000-talet ägde dock straffskärpningar rum, och fångpopulationen i 

fängelserna ökade igen. Dock menar Ekbom att detta inte beror på att brottsligheten ökat, utan 

snarare att poliser löser upp fler brott samt att straffskärpningar skett och därmed är strafftiden 

längre för vissa brott. Åren 2004 till 2005 fokuserades på säkerhet och effektivisering inom 

kriminalvården. Fokus låg på att förebygga brott mot ordning och säkerhet. Det satsades på 

bland annat bättre larmanordningar, ett ökat samarbete med polisen och ett effektivt 

informationsutbyte om säkerhetsrisker.70 Trots att fångantalen ökat hade inget reformförslag 

kommit ännu 2005, detta trots att frivården redan är den största delen i kriminalvården, detta 

menar Ekbom till viss del berott på rädsla för den allmänna opinionens önskemål om hårdare 

tag mot brottslighet. 2006 kom till slut ett förslag om en ny kriminalvårdslag med utökade 

möjligheter till utslussning och frivård.71 Dessa bestämmelser trädde i kraft i januari 2007.72

 

 

 

 
                                                 
65 Ekbom T, et. al (2006:.59) 
66 Ibid 59 
67 Ibid 306 
68 Ibid 60 
69 Ibid 60 
70 Ibid 312 
71 Ibid 307 
72 Kriminalvården (http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4570.aspx) 
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Utslussningsåtgärderna, 2006 års reform 

2006 kom till slut ett förslag om en ny kriminalvårdslag med utökade möjligheter till 

utslussning och frivård.73 Som tidigare nämnt så trädde de nya utslussningsreglerna från 

anstalt i kraft i januari 2007. De fyra nya formerna är frigång, vårdvistelse, vistelse i 

halvvägshus och utökad frigång. I och med dessa nya regler försvinner IÖV utsluss helt. 

(Dock finns IÖV som påföljd för lindrigare brott kvar, författarens anm.) De nya 

utslussningsreglerna har som avsikt att på ett bättre sätt återanpassa de frigivna till ett liv i 

frihet. Kriminalvården ansvarar och bestämmer vem som får ta del av utslussningsåtgärderna. 

Syftet med utslussningsåtgärderna är att minska återfallsbrottslighet samt att underlätta 

anpassningen till samhället för den dömde. Dessa utslussningsåtgärder är inte till för alla utan 

de som ansöker om dessa utreds noga och därefter planeras åtgärden noggrant med 

kriminalvården.74

 

Frigång 

Frigång innebär att den dömde under dagtid får lämna anstalten och gå till ett arbete, till en 

utbildning eller till en vård verksamhet. De som beviljas frigång i första hand är personer som 

behöver en introduktion till arbetslivet. För att få möjlighet till frigång krävs av den som 

ansöker att denne klarat permissioner förut och att personen befinner sig på en öppen 

anstalt.75

 

Vårdvistelse 

Vårdvistelse innebär att den dömde befinner sig i en vårdverksamhet/ ett vårdhem. 

Vårdvistelsen ska helst vara fullgjord före frigivning, detta är dock inte alltid möjligt. För att 

få en vårdvistelse krävs att den dömde har ett vårdbehov, detta behov innebär ofta ett 

beroende av droger, alkohol, spel, våldsbenägenhet eller liknande. En vårdvistelse beviljas då 

den dömde visar att denne är mottaglig för vård och motiverad att behandlas. Detta bedöms 

genom bland annat intresse att delta i påverkansprogram och dylikt. 76

 

Halvvägshus 

Ett halvvägshus är en väldigt öppen möjlighet för de dömda. Innebörden av halvvägshuset är 

att den dömde får vistas fritt i en miljö under helt eget ansvar. Vistelse i halvvägshus är väl 
                                                 
73 Ekbom T, et. al (2006: 307) 
74 Ibid 307 
75 Ibid 308 
76 Kriminalvården (http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4570.aspx) 
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reglerat med ”utegångsförbud”, förutom på särskilda tider. Vidare ska personer som får denna 

utslussningsåtgärd utföra arbete eller studier under sin vistelse i halvvägshuset. I 

halvvägshuset finns personal både som stöd och till viss del övervakning. I vissa fall kan 

IÖV-övervakning vara aktuellt under vistelse i halvvägshus. Stöd och hjälp erbjuds under 

denna tid också av kriminalvården och andra myndigheter. Målsättningen är att klienten ska 

vistas i ett halvvägshus i sin egen hemkommun.  Halvvägshus erbjuds den som inte är i behov 

av vård eller ett behandlingshem, men som behöver särskilt stöd inför sin frigivning. Det kan 

vara på grund av saknaden av ett boende, eller kompetensen att befinna sig i sitt eget hem en 

längre tid utan stöd. Vistelse i halvvägshus beviljas tidigast efter halva strafftiden, då också 

under förutsättning att man sitter i en öppen anstalt och har klarat av normalpermissioner. 77

 

Utökad frigång 

Med utökad frigång menas att man under kontrollerade former får avtjäna den sista tiden av 

sitt straff i sitt eget hem. Detta förutsätter dock att man arbetar eller utför studier eller 

liknande. För att beviljas utökad frigång krävs att man har en permanent bostad. För att 

beviljas utökad frigång får man inte ha något vårdbehov eller behov av mer kontrollerat stöd 

så som det erbjuds i halvvägshus. Vanligtvis övervakas de som beviljats utökad frigång med 

fotboja och deras fria gång kontrolleras genom ett schema som reglerar när de får vistas 

utanför sin bostad för fritidsaktiviteter eller annat. Liksom med halvvägshus ska minst halva 

strafftiden vara avtjänad för att bli beviljad utökad frigång.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Kriminalvården ( http://www.kriminalvarden.se/templates/KVV_InfopageGeneral____4570.aspx)  
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Djupintervjuer 

 
Intervju frivården 

För att få yrkesverksammas uppfattning om kriminalvården och dess straffutveckling har två 

personer inom frivården intervjuats. Bägge informanterna har varit yrkesverksamma sedan 

början av 90-talet och har en god kunskap om hur framför allt frivårdspåföljdernas utveckling 

sett ut.  

 

Utveckling 

Frivårdens representanter är överens om att frivården utvecklats mycket under de senaste 

decennierna. Från att i princip enbart ha bestått av kontraktsvård och skyddstillsyn så finns 

idag en hel rad av olika frivårdspåföljder. De yrkesverksamma inom frivården som tillfrågas 

menar att det tillkommit mycket nya program och åtgärder inom frivården; däribland 

samhällstjänst, fotboja, villkorlig dom med samhällstjänst och andra nya utslussningsformer. 

Tanken om en skärpt straffapparat är en av de skillnader som frivårdarna uppmärksammat då 

en borgerlig regering varit vid makten. Då har de uppfattat kriminalvården som mer 

straffokuserad än då socialdemokraterna regerat. Kriminalvården ska fungera 

allmänpreventivt. Inom ramen för detta begrepp finns tre pelare som ska kunna motivera ett 

frihetsberövande och som allmänpreventionen ska bygga på; frihetsberövandet ska vara 

avskräckande och på så vis fungera allmänpreventivt, vidare ska frihetsberövandet skydda oss 

andra från individen som begått brott och avslutningsvis ska frihetsberövandet fungera som 

ett straff för den brottsliga handlingen. Det är till viss del ideologier som styr vad det ska 

satsas på, det ”svänger en del”, säger en av informanterna. En period handlar det om sociala 

situationer och missbruk och sen kommer man in på andra saker som till exempel 

säkerhetstänkande, det skiljer lite grann. 

 

Frihetsberövandet 

     ”Sanningen är att fängelsestraff utan innehåll är meningslöst. Förvaring leder ingen vart,  

det är dåligt för individen och samhället om man inte tar vara på tiden.” 

 

Båda informanterna anser att ett frihetsberövande utan innehåll är fullständigt meningslöst, 

själva förvarandet av en människa skyddar varken individen eller samhället. Fängelset har 
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enligt informanterna en direkt negativ inverkan på individen och därför bör man satsa på att 

ge fängelsetiden ett vettigt innehåll så frihetsberövandet faktiskt uppfyller en funktion även 

för den dömde.  

 

”Det är ingen miljö man växer i och blir stark av, att sitta inlåst.” 

 

Personalen på frivården säger att det nu, tack vare de nya utslussningsåtgärderna, finns goda 

chanser för en individ att bygga upp en grund genom utbildning etc. i fängelset för att sedan 

kunna slussas ut och återanpassas till samhället. Då jag ställer frågan om vilka negativa 

konsekvenser fängelset har för individen så blir svaren något svävande. Ingen av 

informanterna har sett någon officiell statistik eller hört några offentliga utlåtanden om det, 

men menar ändå fängelset knappast är en miljö som fungerar stärkande för någon. Trots detta 

anser de att fängelset kan vara en livräddare för många som varit totalt nere i drogmissbruk. 

Vidare talar vi om den grupp av grova brottslingar vars enda verklighet består av just 

anstaltsmiljön, de som finner en trygghet i att sitta på anstalten. De känner till såväl 

personalen som rutinerna, de har goda vänner på anstalten och kanske saknar de till och med 

en bostad utanför anstalten; anstalten är deras hem. Det handlar mycket om trygghet för 

många, det finns till och med de som väljer att sitta på en sluten avdelning istället för på en 

öppen, då det inger en trygghet och ett lugn för individen.  

 

”Har man levt i anstalt länge så har man sin struktur, det krävs en ansträngning, har man 

levt det här livet länge så ser man inte längre alternativen.” 

 

Frivårdspåföljder 

Utslussning är inte en rättighet eller möjlighet för alla. ”Alla kan söka, men det görs 

behovsbedömningar och säkerhetsbedömningar” Med detta menas att trots att alla kan söka 

så ställs det höga krav på den som ska beviljas utslussning via IÖV eller liknande. Bedömer 

frivården, då de gör en utredning, att risken för återfall i brott är hög så blir det automatiskt ett 

avslag på ansökan. Denna utredning görs på frivården för att senare tillsammans med 

anstalten göra en bedömning om individen som sökt utslussning. Informanterna menar att 

Frivården har stor makt i vem som blir beviljad utsluss då det är dem som gör utredningen och 

bedömningen. ”Vi vet hur en utredning ska se ut och vad som krävs för att bli beviljad.” Det 

som krävs för att bli beviljad är att klienten har motivationen men också en ordnad 

levnadssituation utanför anstalten. Med ordnad levnadssituation menat att klienten bör ha ett 
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eget boende, en sysselsättning och vara i stort sett fri från alla former av behandlingsbehov. 

Dessa utslussningsåtgärder som finns är dock möjliga att kombinera och i och med det kan en 

person med missbruksproblem först bli beviljad vårdvistelse och därefter utökad frigång.  

 

”Det är svårt att motivera med att man skyddar samhället genom att låsa in rattfyllerister till 

exempel, man gör det i en månad. Längst ner på skalan för rattfylla ligger en månad och 

straffskalan går upp till 2 år, men vanligast är 1-3 månader.  Samhällsnyttan med att låsa in 

en rattfyllerist i en månad ligger nog i att avskräcka andra helt enkelt, samma med 

misshandel. Det kallas artbrott, brott som man alltid döms till fängelse för”. 

 

Informanterna funderar mycket över frågan om huruvida straffet finns till för samhället eller 

individen. De berättar att de kan se bägge delarna i det straffsystem som vi har i dag. De 

beskriver att straffet till viss del finns till för att skydda individen, personer med grava 

drogmissbruk har förmodligen räddats tack vare att de åkt in på anstalt. Klienterna får då en 

tid av kontroll där drogerna inte styr deras liv och situation. Dock säger personalen på 

frivården även att straffet naturligtvis uppfyller en samhällsnytta genom att fungera 

avskräckande.  

 

Återfall och behandling 

Då samtalet går över på återfallsstatistik och på rotationen av människor inom anstalterna så 

blir stämningen något mer dyster. Det är tyvärr stor del samma namn som roterar i systemet. 

För att försöka motivera dessa människor så krävs ett bättre samarbete mellan frivård och 

anstaltsverksamhet. Det är anstaltens ansvar att informera och motivera klienterna till olika 

utslussningsåtgärder, men informanterna anser att även frivården borde kunna hjälpa till. 

Frivården borde åka till anstalter och informera och motivera, men tiden och resurserna 

saknas. Vidare återfinns en problematik i att det stora steget hänger på klienten själv, klienten 

måste vilja ta del av de olika åtgärderna. Att motivera någon som själv saknar intresse är svårt 

menar de. Många anser dessutom att de har det så pass bra på anstalten att de hellre sitter där 

och har sina fria permissioner än går ut med fotboja och får ett schema de måste följa. Saknas 

intresset för en utslussningsåtgärd så är det svårt att motivera någon. 

 

Diskussionen glider in på behandlingstanken och vårdbehovet, på den individuella 

prövningen. Frivårdarna anser att de såg behandlingsideologin finnas kvar till kring 1994 då 

man började arbeta allt mer med fotboja (IÖV, författarens anm.) och med olika former av 
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programverksamhet. Det var i detta skede som brottet stod mer i fokus och man diskuterade 

brottet och dess karaktär allt mer.  Frivårdarna tycker att det är positivt att kunna reflektera 

kring brottet, men att det ultimata naturligtvis vore att alltid kunna göra en individuell 

bedömning om varje enskild klient. Vidare så berättar de att kriminalitet är en livsstil och det 

kan i och med det kräva en form av behandling. Kriminalitet i sig kan vara ett beroende och 

därför är det viktigt att se över varje enskild individ. De säger att om en person levt hela sitt 

liv som kriminell så är det i stort sett omöjligt för denne att förstå en annan verklighet och har 

därmed kanske ett högre vårdbehov än många andra, och behöver kanske i och med det ett 

ännu mer utvecklat återanpassningsprogram. En sådan behandling skulle kunna vara kognitiv, 

bestå till stor del av att strukturera upp tanke och handling.  

 

Vilka skillnader som går att utskilja i återfallstatistiken på dem som frigivits via utsluss och de 

som suttit av hela sin tid ledde också till en diskussion. IÖV-utslussen har bevisligen gett 

goda resultat och informanterna anser att även de ser positiva tendenser. Ingen i deras distrikt 

har i dagsläget återfallit i brottslighet och samtliga som beviljats IÖV har klarat ”bojtiden”.  

De uttrycker också att de inte kan ge några upplysningar om hur resultaten ser ut med 

halvvägshus då det saknas ett sådant i deras distrikt. Vidare påtalar de att för att ytterligare 

förbättra oddsen och statistiken så krävs ett ännu bättre motivationsarbete ute på anstalterna. 

Det borde rimligtvis ligga i anstalternas intresse att få ut klienterna i samhället igen. 

 

Kriminalvård i frihet? 

Huruvida kriminalvård i frihet är att betrakta som straff väcker en viss diskussion. Domen 

man får är i sig ett straff anser frivårdarna, men tanken med en frivårdspåföljd är inte att i 

första hand straffa någon, utan att istället bli till en positiv ingång för att kunna hjälpa 

människor. Dock finns alltid kontrollbiten kvar även om man blir dömd till en frivårdspåföljd. 

Frivårdspåföljder består av både kontroll och stöd. Inte att förglömma så ligger alltid hotet om 

ett frihetsberövande bakom en frivårdspåföljd. Där kan man se tendensen till ett straffande, 

hotet är ständigt. Gör man inte som man blir tillsagd så får det konsekvenser och detta ska 

frivården vara mycket noggranna med att tala om för den dömde. ”Sköter man sig inte så 

hamnar man i fängelse.” Trots detta så kallar man det påföljd, inte straff, det just på grund av 

att få en mer positiv ingång och motiverande verksamhet för att kunna hjälpa människor. Det 

krävs motiverade människor för att få ta del av kriminalvård i frihet.  

 

”Klienter ska inte gå knäckta ur ett straff, utan man önskar de gick stärkta ur ett straff”  
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Begreppet straff låter mer som att klienten ska veta sin plats och verkligen känna att de suttit 

inne, och detta ska de aldrig glömma. En frivårdspåföljd ska istället fungera 

brottsförebyggande, klienterna ska inte glömma vad de gjort, men de ska kunna gå vidare 

efter att ha sonat för sitt brott och avtjänat sin skuld mot samhället.  

 

”De bygger säkerhetsanstalter samtidigt som man ska jobba mer och mer med innehåll - 

parallella former” 

 

Då det gäller en hårdare och allt strängare straffapparat så menar de att allt går i perioder. De 

senaste åren har till stor del dominerats av ett säkerhetstänkande, främst efter de 

uppmärksammade rymningarna. Så för att sammanfatta de senaste årens utveckling inom 

kriminalvården så har den genomgått förändringar i två olika paralleller. Fängelserna har 

blivit hårdare med högre säkerhet, och fängelsemiljön har blivit hårdare. Samtidigt med denna 

utveckling har dock frivården utvecklats mycket och alternativen till fängelse har blivit allt 

fler. Halva syftet med fotboja är att få ut människorna ur fängelset eller helt enkelt låta dem 

slippa hamna där. Så målet är att utveckla allt fler alternativ till fängelset, men samtidigt så 

skärps straffen så det är svårt att avgöra om fler får ta del av frivården eller om det är så att 

straffapparaten skärpts till den grad att det är allt fler som döms till såväl frivårdspåföljder 

som fängelse. 

 

Den perfekta kriminalvården 

Den avslutande frågan på intervjun är hur den perfekta kriminalvården skulle kunna se ut. 

Motiverade medarbetare och orken och engagemanget för att kunna se möjligheter till 

förändring. Mer arbete inom programmen, med fler tydliga alternativ och tydliga innehåll, är 

svaren jag får. Vidare vore det önskvärt att ha en sådan arbetsbelastning att det fanns 

möjlighet att verkligen se varje klient för den individ och människa som klienten är och 

utifrån varje enskild kunna göra en bedömning.  

          

 ”Forskningen som lyfts fram säger att, att vara snäll mot en kriminell inte ger en förändring 

hos den kriminelle, att det inte ger resultat att möta en människa med kärlek och respekt, jag 

är tveksam till det”  
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Önskan finns om att ha mer tid att jobba med individuella bedömningar där man försöker hitta 

det som fungerar bäst för individen, det är en av de delar där det finns mycket kvar att göra, 

men för detta krävs mer resurser.  

 

Anstaltsverksamhet – intervju kriminalvården 

Kriminalvårdaren har varit yrkesverksam i branschen i snart 20 år, han har sedan dess arbetet 

inom anstaltsverksamhet. Han beskriver straffutvecklingen inom kriminalvården sedan dess 

han började. Han har under åren sett att verksamheten stramats åt betydligt sedan slutet på 80-

talet. Anstalten där han är verksam är en säkerhetsklass E anstalt. Det vill säga den näst lägsta 

klassen av säkerhet, där A är en anstalt med högst säkerhet och F är en öppen anstalt. 

Anstalten har varit av denna typ sedan kriminalvårdaren i fråga började arbeta där. Dock 

menar han att det är av vikt att nämna att då placeringsenheten haft dåligt med utrymme i 

säkerhetsklass A och B så har en del klienter istället blivit placerade i lägre säkerhetsklasser.  

 

Utveckling 

Utifrån klientens synvinkel menar kriminalvårdaren att det stramats åt ordentligt. Strafftiden 

har förlängts med över 100 % sedan han började 1989. År 1989 var genomsnittstrafflängden 

på tre månader, idag ligger genomsnittet på tre år. ”Det som var fritt har blivit väldigt 

kontrollerat.” Han berättar också att klienterna bytts ut från att ha bestått i huvudsak av 

rattfyllerister, tjyvskyttar och misshandelsbrottslingar till att idag bestå av mycket 

narkotikabrottslingar. En stor procentandel har ett missbruk eller någon form av 

narkotikabrott med i sin dom. Förutom att strafftiden förlängts så har villkoren för klienterna 

stramats åt. Permissioner, telefoner och besökstillstånd är några av de saker som är betydligt 

mer begränsade idag än förut. Då kriminalvårdaren i fråga började hade klienterna fri 

möjlighet att telefonera under sin lediga tid, den enda begränsningen låg i att de skulle sköta 

sitt arbete och att de inte fick utnyttja telefonen nattetid. Idag krävs ett telefontillstånd som 

varje klient måste ansöka om, då undersöks det vilket nummer klienten avsett att ringa och 

vem som är mottagare. De kräver personnummer och andra identitetsupplysningar före ett 

tillstånd beviljas, anses mottagaren olämplig eller är kriminellt belastad så kan klienten nekas 

tillstånd. Detsamma gäller besök. Tidigare fanns besökstider då det var fritt för klienten att ta 

emot besökare. Idag är det ett besökstillstånd som krävs där besökaren blir noggrant 

kontrollerad. Återfinns personen till exempel i brottsregistret så får man avslag att ta emot 

denna besökare. Kraven har blivit mycket hårda. Då det kommer till mycket närstående 

personer så får inte besök avslås, däremot kan kriminalvården kräva att ha bevakade besök. 
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Det innebär att en kriminalvårdare sitter med under besöket, förut var den här typen av 

bevakade besök väldigt sällsynta.   

 

Behandling kontra straff 

Kriminalvårdaren har uppfattat att utvecklingen gått från att ha varit behandlingsfokuserad till 

att bli straffokuserad men sen ändå backat lite till att återgå till behandlingstanken. Fram till 

90-talet var det mycket fokus på behandling, men sen ändrades det och fokus hamnade istället 

på straffet, och behandlingen och rehabiliteringen hamnade i skymundan. Dock säger han att 

det under de senaste tio åren åter varit aktuellt med ett behandlingsinslag i 

anstaltsverksamheten och att det har utvecklats åt ett håll som gjort det lättare för anstalterna 

själva att erbjuda en klient till exempel en vårdvistelse. Numera får anstalten själv bevilja en 

klient en vårdvistelse upp till fyra månader, vilket i praktiken innebär att anstalten lätt kan 

bevilja en klient en utslussningsåtgärd och en hjälp att återanpassas till samhället under slutet 

av sitt straff. Gäller det en utslussning/vårdvistelse som är längre än 4 månader krävs dock att 

regionkansliet beviljar ärendet. ”Det har blivit enklare för oss att hjälpa dom” 

 
 
Frihetsberövandet 

Då det kommer till frihetsberövandet i sig menar kriminalvårdaren här att berövandet kan vara 

såväl livsviktigt som katastrofalt och förödande. Den sociala situationen en klient är i är 

ganska avgörande för hur denne kommer att hantera sitt straff och hur straffet kommer att 

påverka denne. En uteliggare kan få livet räddat genom att bli placerad i en anstalt, medan det 

är mest förödande för den vanliga medelsvensson menar kriminalvårdaren. Ett fängelsestraff 

har inte bara psykologiska konsekvenser utan för en vanlig ”medelsvensson” kan ett 

fängelsestraff ge även ekonomiska konsekvenser, för att inte tala om sociala konsekvenser 

inom sin familjesituation. Sedan finns de som har det gott ställt och som kan klara sig väl 

genom ett fängelsestraff, konsekvenserna av själva frihetsberövandet pendlar mycket på 

beroende av vem det är som blir frihetsberövad.  

 

”Deras liv är kriminalvård, deras yrke är att vara kriminell. I de flesta fall är det lättare att 

sitta på kåken än att vara med i de här åtgärderna.” 

 

Han motiverar detta påstående med att förklara att på anstalten har man strikta rutiner och 

regler som följs, man sköter sitt och det rullar på. Sedan finns de som ser anstalten lite som ett 
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hem och som kommer och går inom verksamheten. Dessa personer har ibland ingenting alls 

utanför och därför kan anstalten i vissa fall fungera som en livräddare. De har varken ett hem 

eller kläder, det enda de vet är att de ska träffa socialtjänsten klockan 14 efter det att de blivit 

frigivna. Ofta är dessa personer människor vars hela liv bestått av kriminalitet, där 

familjesituationen från början varit skakig, där kriminalitet alltid varit en del av vardagen. 

Dessa personer är ofta svåra att rehabilitera eller inkludera i något återanpassningsprogram 

eller i en utslussningsåtgärd, dock finns det nu fler möjligheter att försöka, misslyckas de så 

kommer de ju tillbaka till anstalten. Är man istället med i någon av dessa åtgärder så förväntas 

det betydligt mer av klienten. Då måste klienten sköta sig och göra det själv. 

Kriminalvårdaren tycker att kriminalvård i frihet knappast är en semester, utan snarare en 

likvärdig åtgärd, om inte en svårare utmaning.  

 

”Här kan de lära sig ett och annat och deras brottsliga karriär kan ta sin början” 

 

Han uppger även att då det kommer till unga brottslingar så är dessa åtgärder helt klart att 

föredra före ett frihetsberövande. Han anser att man hellre bör ta beslutet att hjälpa till utanför 

anstalten än att låsa in dem.  

 
Politiska skillnader 

Det har gått att se skillnader i hur kriminalvården och kriminalpolitiken förändrats beroende 

på om det varit en borgerlig eller en socialdemokratisk regering menar kriminalvårdaren. 

Även om det är svårt att sätta fingret på exakta detaljer så tycker han att det ofta känts som att 

tyglarna stramats åt under borgarnas eller moderaternas perioder. Han nämner framför allt 

Gun Hellsviks (M) ”slogan” om att kriminella ska sitta inne så Svensson kan vara ute. 

Moderaterna och borgerliga regeringar har fört en mer åtstramad kriminalpolitik anser han. 

Vidare påtalar kriminalvårdaren att en skärpt straffapparat kommer kosta mer pengar, för 

samhället blir det dyrare att förlänga och skärpa straffen. Ser man det å andra sidan ur ett 

”Svenssonperspektiv” så påtalar han att många är nöjda med långa straff.   

 

Han berättar dock att det inte spelar så stor roll vem som regerar då det händer stora dåd så 

som polismorden i Malexander, då ses all verksamhet över oavsett vem som regerar. Då 

stramas alltid verksamheten åt. Efter morden i Malexander till exempel så stramades tiderna 

för permissioner åt ordentligt. Än idag ser man hur det påverkade den svenska kriminalvården 

då permissionsreglerna är väldigt noggranna och kontrollerade. Trots detta påpekar han att 
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man bör se efter fler möjligheter än fängelset och fortsätta utveckla andra metoder. Både på 

grund av att det blir billigare för samhället, men också för klienternas skull. Straffet finns till 

både för samhället som för klienten (individen). Skydda samhället från brottslighet är kanske 

den avgörande delen av straffet, men utöver det så ska det finnas en hjälpande tanke med i 

bilden, där man har som målbild att rehabilitera den kriminelle tillbaka ut i samhället 

 
Framtiden 
Vad framtidens kriminalvård har att erbjuda är svårt att svara på. Dock har kriminalvårdaren 

flera reflektioner kring just regeringsskiftet och dess innebörd för den svenska 

kriminalvården. Han förutspår ett ytterligare åtstramande av såväl kriminalvård som polisen. 

Exakt hur denna tygling kommer att se ut är svår att prediktera i. Han nämner att för sin egen 

och för anstaltens del kommer framtiden att se fullständigt annorlunda ut då anstalten är i en 

förändringsfas där den ska gå från att ha varit en säkerhetsklass E anstalt till en säkerhetsklass 

C-anstalt. 

 

”Men nånstans går gränsen, det går inte att döma bort alla brottslingar” 

 

Vidare förutspår han att man kommer att försöka döma fler och längre straff, på ett liknande 

sätt som i USA. Han säger att han istället tror på en medelväg där grova brott ska dömas med 

grova straff, men där även den andra sidan får utrymme. Dessa människor ska återanpassas 

tillbaka till samhället. Han tycker att man måste hitta en lagom längd på straffet och inkludera 

en behandling i det. ”Blir straffen bara längre så blir de kriminella bara mer kriminella, och 

brottsligheten grövre”, lägger han till. Dagens kriminalvård anser han vara relativt bra, men 

tillägger att det var socialdemokraterna som beslutade om den senaste reformen med de nya 

utslussningsåtgärderna. Han hoppas att moderaterna och den borgerliga regeringen nu inte 

kommer att skärpa åt kriminalvården och straffen så hårt att de går över den gräns han talat 

om.  
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Sammanfattande diskussion 
 

Uppsatsen syftade till att lyfta fram och problematisera kriminalvårdens straffutveckling de 

senaste 35 åren i förhållande till den rådande politiska regimen.  Vidare var syftet att lyfta 

fram yrkesverksammas uppfattning om straffet och dess utveckling, samt den politiska 

regimens effekter på kriminalvården. 

 

För att förenkla för läsaren har resultatet och analysen av resultatet delats upp under 

underrubriker som motsvarar uppsatsens frågeställningar. Detta för att det ska bli enkelt och 

strukturerat att följa med i texten. De första tre rubrikerna behandlar och analyserar i stort den 

teoretiska referensram jag använt mig av samt den deskriptiva empirin. De två senare frågorna 

besvaras utifrån de svar jag fått av mina informanter. 

 

Hur ser påföljdssystemet och straffskalan ut? 

I Sverige är straffskalan delad till att enbart dela ut två olika straff; böter eller fängelse. 

Förutom dessa finns olika påföljder som en brottsling kan dömas till.  Den svenska 

straffskalan ser som jag tidigare presenterat ut såhär:  

Straff: 

• Böter 

• Fängelse 

 

Övriga påföljder: 

• Villkorlig dom 

• Skyddstillsyn 

• Överlämnande till särskild vård; 

o Överlämnande till vård inom socialtjänsten 

o Sluten ungdomsvård 

o Överlämnande till vård enligt lagen om missbrukare i vissa fall (LVM) 

o Överlämnande till rättspsykiatrisk vård79 

 

Utifrån den svenska straffskalan kan man dra slutsatsen att påföljderna är betydligt fler än 

straffen, av dessa påföljder är dessutom majoriteten icke frihetsberövande. Att de icke 
                                                 
79 Dahlström M et. al (2006: 419) 
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frihetsberövande påföljderna är så många kan betraktas som ett tecken på att utvecklingen och 

reformerna haft för avsikt att försöka hitta alternativ till fängelse.  

 

Är straffutvecklingen beroende av den politiska regim som råder? 

Redan långt före det moderna samhället uppfyllde straffet en funktion och var beroende av det 

samhälle som fanns. Foucault80 beskriver vilken uppgift straffet hade för samhället och 

rättsväsendet redan före den franska revolutionen. Det kvalfulla straffets hade till uppgift att 

”avtvå” brottet, och därmed lämna ärr och märka offret/brottslingen. För samhällets och 

rättsväsendets del hade det kvalfulla brottet till uppgift att väcka uppseende och vara till 

rättvisans triumf. Det offentliga straffet skulle uppenbara sanningen för alla. När samhället 

förändrades, förändrades också straffet. Från de mest brutala kroppsstraffen till den mer 

humana kriminalvården där frivården har en avgörande roll, synen på straffet har varierat 

beroende av den samhällstyp som varit rådande. 

 

Durkheim menade redan på sin tid att brottet var en social konstruktion och att straffet var 

beroende av den samhällstyp som man levde i. Durkheim ansåg att straffet snarare fanns till 

för att förstärka kollektivet än för att straffa brottslingen, straffet fanns alltså till mer för de 

laglydiga än för de laglösa.81 Vidare presenterar Durkheim två olika samhällstyper; repressiv 

lag som kännetecknas av att straffa brott och missgärningar, samt restitutiv eller kooperativ 

lag, som kännetecknas av att istället för att straffa brott går ut på att återställa saker till det 

tillstånd de ska vara i, rätta till ordningen så att säga.82

 

Då man läser i såväl Moderaternas som den borgerliga regeringens riktlinjer och mål med 

kriminalpolitiken så går det att finna inslag av den repressiva lagtypen. Moderaterna som var 

det parti utanför alliansen som kom med reformförslag under den tid som uppsatsen avser att 

beskriva och analysera, har i sina kriminalpolitiska riktlinjer tydliga önskemål om en allt 

strängare straffapparat. De menar att brottsligheten, det vill säga brottslingarna, ska sitta inne 

medan den vanliga människan ska vara ute och trygga. De anser att det aldrig ska löna sig att 

begå brott, utan att ett starkt rättsväsende och många poliser kommer att fungera 

allmänpreventivt och avskräcka från brott. Alliansen gick ihop inför valet 2006 och skapade 

gemensamma kriminalpolitiska riktlinjer i samband med detta. Dessa består i att de ska både 

                                                 
80 Foucault M, (2001: 42-45) 
81 Lindgren S-Å (1998: 20-22) 
82 Aron R (1977: 20) 
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förlänga och skärpa straffen, samt utbilda fler poliser som ska fungera avskräckande. Dessa 

kriminalpolitiska mål kan tolkas som repressiva, det vill säga med målet att straffa brott och 

missgärningar. 83

 

När man å andra sidan läser socialdemokraternas riktlinjer för den kriminalpolitik de avsett att 

föra, så går det istället att finna restitutiva inslag. Tanken är alltså att snarare än att bestraffa 

någon så ska man återställa ordningen. Socialdemokraternas grund inom 

behandlingsideologin och tanken om att rehabilitera och återanpassa även brottslingar tillbaka 

till samhället går att jämföra med Durkheims resonemang om organisk solidaritet och 

restitutiv lag. Inom ramen för socialdemokraternas kriminalpolitiska riktlinjer går det att finna 

önskan om att bekämpa brottslighet men även att förebygga den. Man ska arbeta 

förebyggande och samarbeta myndigheter emellan. Då det kommer till dömda brottslingar så 

har socialdemokraterna en historia av att försöka återställa ordningen genom att försöka 

återanpassa individen tillbaka till samhället.    

 

Vidare har samhällen olika perspektiv beroende på vilken politisk regim som har den 

regerande makten i landet. Olika saker bedöms olika beroende på den politiska ideologi man 

tillhör. Detta kan resultera i att olika regeringar har olika toleransnivåer då det gäller till 

exempel synen av straffet för en viss brottstyp. Straffet kan tilldelas olika uppgifter beroende 

på den politiska regim som råder. Straffet kan ha som uppgift att avskräcka från brott och att 

just bestraffa ett brottsligt handlande då en politisk debatt råder, medan det kan tilldelas helt 

andra uppgifter så som förebyggande eller återanpassande av en annan politisk regering.  

Synen på straffet och straffutvecklingen kan anses vara beroende av den politiska regim som 

råder. Om man kan utläsa stora skillnader i de kriminalpolitiska riktlinjerna för de regeringar 

som regerat i Sverige sedan reformen, och utifrån det kan urskilja olikheter i vad ett straff ska 

innebära så är det rimligt att dra slutsatsen att synen på straffet är direkt påverkat av den 

politiska regimen. 

 

Är det möjligt att urskilja tendenser i lagändringar beroende av den politiska makten?  

Kriminalvårdsreformen från 1973 kom från en socialdemokratisk regering. Denna reform 

hade som avsikt att se till den enskilde individen och dess behandlingsbehov. Fokus ska ligga 

                                                 
83 Aspelin E (1999) 
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på behandlingsbehovet snarare än på brottet. Kriminalvårdsreformen byggdes upp efter 

följande principer;  

”- Minsta möjliga ingripande. Detta ska vara inriktningen när straffet bestäms. Frivården är 

den naturliga formen för kriminalvård, eftersom fängelsevistelse normalt sett är skadligt. 

- Utåtriktad verksamhet. I första hand ska den dömdes anpassning främjas genom att 

samhällets sociala service utnyttjas i största möjliga utsträckning (normaliseringsprincipen). 

- Närhetsprincipen. De som dömts till fängelse ska helst placeras i anstalt nära hemorten, om 

inte samhällsskyddet kräver något annat. 

- Samverkan inom kriminalvården. Arbetet inom kriminalvårdens olika lokala delar ska 

integreras så att frivård, häkte och anstalt samverkar i enskilda ärenden och i verksamheten i 

stort”84

 

1977 års reformtanke kom från en borgerlig regering och liknade allt mer den gamla 

straffläran; straffet skulle avgöras utifrån brottet.  I hetluften för debatten hamnade just då den 

politiska ideologins betydelse för reformarbetet. I det här skedet ville man bortse från 

behandlingsbehovet och istället fokusera på brottet och straffvärdet. Grov brottslighet skulle 

leda till ett grovt straff. De menade att andra kriterier förutom behandlingsbehovet skulle vara 

avgörande för straffet. För reformförslagen stod Fängelsestraffkommitteén med den 

nyklassiska tanken, samt Frivårdskommitteén med en fortsatt önskan om en att 

behandlingsbehovet skulle avgöra straffet. Trots att tanken och reformarbetet var borgerligt så 

var det justitieminister Anna-Greta Leijon (S) som fick fatta beslut i frågorna efter 

regeringsskiftet. Hon stämde in med Fängelsestraffkommitteéns förslag om att 

straffmätningen skulle styras av en nyklassisk strafflära.85

 

Ungdomsbrottskommitteén kom med ett betänkande angående ungdomsbrottslighet 1993. 

Tanken var att ungdomsbrottslighet skulle bemötas med samma straffvärde som brott som 

begås av vuxna. Dåvarande justitieminister Gun Hellsvik (M) emottog betänkandet och 

började förbereda en proportion. Även Straffsystemkommittens reformförslag ”Ett reformerat 

straffsystem”(1995) var från början en borgerlig ide. Men återigen hann ett regeringsskifte ske 

och Laila Freivalds blev ny justitieminister och fick besluta i frågan.  Hon tillsammans med 

den socialdemokratiska regeringen var inte beredd på att släppa behandlingstanken som varit 

ledanden inom den socialdemokratiska kriminalpolitiken och valde därför att istället ta fram 

                                                 
84 Ekbom T et. al (2006: 156) 
85 Aspelin E (1999) 
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ny lagstiftning om olika återanpassningsåtgärder, där till exempel fotboja (IÖV), 

samhällstjänst och kontraktsvård ingick. 1995 års reform ”Ett reformerat straffsystem” blev 

alltså istället en reform med behandlingstanken i fokus, men med några nyklassiska inslag.86

  

1998 års reform är trots allt värd att nämnas då den ledde till ytterligare nivåer inom frivården 

och dess verksamhet. Olika frivårdspåföljder utvecklades och villkorlig dom kunde till 

exempel kombineras med samhällstjänst. 1998 års reform drevs igenom av en 

socialdemokratisk regering.87

 

En av de kanske mest omfattande reformerna var dock den som trädde i kraft i januari 2007. 

Reformens innehåll har utvecklat nya utslussningsåtgärder och möjligheter för klienter att 

kunna återanpassas till samhället igen under slutskedet av sin strafftid. Denna möjlighet är nu 

mer utvecklad än förut, och klienter har möjlighet att få tillbringa slutet av sitt straff i 

hemmiljö, dock under stränga och kontrollerade förhållanden.  Denna reform utvecklades och 

behandlades av Göran Perssons socialdemokratiska regering. Syftet med 

utslussningsåtgärderna är att minska återfallsbrottslighet samt att underlätta anpassningen till 

samhället för den dömde. Dessa utslussningsåtgärder är inte till för alla utan de som ansöker 

om dessa utreds noga och därefter planeras åtgärden noggrant med kriminalvården.88

 

Är det möjligt att finna mönster i de lagförslag, betänkanden och reformer som funnits sedan 

kriminalvårdsreformen 1973, beroende på om regeringen som kommit med förslaget varit 

borgerligt eller socialdemokratiskt? Det går att urskilja tendenser trots en avvikelse. Med 

undantag för Anna-Greta Leijons stöd för den ”nyklassiska” straffläran och 

Fängelsestraffkommitteéns förslag i början av 80-talet så är det möjligt att urskilja tendenser 

och mönster.  De gånger då en borgerlig regering stått bakom ett reformförslag eller 

betänkande så har straffvärdet hamnat till stor del i fokus för debatten. Även om man ser till 

Ungdomsbrottskommitteens förslag där man ville ha samma straffskala på ungdomsbrott som 

för övriga så kan man urskilja ett mer straffande och kanske avskräckande mönster. Ju grövre 

brottsligheten var desto grövre skulle också straffet vara, straffvärde och brott ligger i fokus 

för de reformförslag som kommit från en borgerlig regering. Ser man till de 

socialdemokratiska reformförslagen så är alla av en mer återanpassande karaktär. Det mönster 
                                                 
86 Aspelin E (1999) 
87 Ibid 
88 Ekbom T, et. al (2006: 307) 
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som går att urskilja i dessa reformer är att det är behandlingsbehovet och möjligheten till att 

kunna återanpassas tillbaka till samhället som står i fokus. Mer välutvecklade 

frivårdspåföljder är en ständigt återkommande faktor i reformerna. Även den senaste 

reformen och den sista sedan regeringsskiftet 2006 kommer från socialdemokraterna, också i 

den är målet att satsa ytterligare på att slussa ut klienter tillbaka ut i samhället.  Den enda 

avvikelsen är som tidigare nämnt Anna-Greta Leijons stöd för en nyklassisk strafflära, men 

trots denna avvikelse så är det rimligt att dra slutsatsen att det är möjligt att urskilja tendenser 

i lagändringar beroende av den politiska regim som varit rådande.  

 

Vilka förändringar har yrkesverksamma inom kriminalvården och frivården sett sedan 

kriminalvårdsreformen, beroende på den politiska regim som varit rådande? 

De yrkesverksamma som tillfrågats om kriminalvårdens straffutveckling har sett en 

förändring genom åren. Samtliga informanter uppger att straffet har skärpts åt allt mer. Från 

att ha varit behandlingsinriktad på det vis som kriminalvårdsreformen gav riktlinjer till, till att 

gå till en mer brottsfokuserad verksamhet. Vidare ansåg informanterna att straffet pendlat 

mellan att vara inriktat på behandlingsarbete och individuell straffmätning och på att vara 

väldigt fokuserat på brottets karaktär.  Utvecklingen börja glida från behandlingstanken i 

början av 90-talet menade frivårdarna, detta är den period då den borgerliga regeringen tog 

över. Istället kom ett mer brottsfokuserat tänk fram under denna period och man kunde 

urskilja vissa mönster i de åtgärder och lagförslag som utvecklades. Senare anser 

informanterna, och framför allt kriminalvårdaren, att det åter utvecklats mot ett mer 

behandlingsfokuserat och återanpassande tänk.  

 

Kriminalvårdaren har sett skillnader i hur utvecklingen av straffapparaten och kriminalvården 

förändrats, beroende på om regeringen varit blå eller röd. Även frivårdarna uppger att det är 

ideologierna som styr vad det satsas på, och att satsningarna går i trender eller perioder, 

beroende av den politiska diskursen. Kriminalvårdaren minns hur den borgerliga regeringen, 

med Gun Hellsvik som justitieminister gick ut med sloganen om att kriminella ska sitta inne 

medan Svensson ska kunna vara ute. Han tycker att det ofta stramas åt under borgarnas 

regeringstid och att det går att se skillnader i hur kriminalpolitiken och straffutvecklingen ser 

ut beroende på detta. Dock är den politiska diskursen inte den enda avgörande faktorn för 

straffutvecklingen, även stora uppmärksammade rymningar och andra regelbrott (Tex. 

polismorden i Malexander, min anm.) orsakar skärpta rutiner. Kriminalvårdaren tycker sig se 

att verksamheten stramas åt och under hans år i branschen har allt blivit väldigt kontrollerat.  

   46



 

Samtliga informanter uppger att de sett en tydlig utveckling av frivårdspåföljder. Istället för 

att enbart fokusera på att låsa in kriminella så har en satsning, framför allt under de senaste 12 

åren, på att kunna återanpassa klienterna tillbaka till samhället gjorts. Informanterna är 

överens om att fängelsemiljön sällan är något positivt och är därför väldigt positivt inställda 

till dessa utslussningsåtgärder. Dessa utslussningsåtgärder ger klienter en bättre chans att 

klara sig ute i samhället. Även Brottsförebyggande Rådets rapport89 vittnar om positiva 

resultat med så kallas IÖV-utsluss (fotboja).  Vidare bedömer informanterna att dessa 

frivårdspåföljder inte på något sätt ska likställas med att man går fri från straff. Snarare 

tvärtom menade kriminalvårdaren. Han ansåg att ansvaret på klienten är allt större om denne 

deltar i en utslussningsåtgärd, och det krävs en betydligt större ansträngning för att klara av 

tiden. Kriminalvårdaren tycker att frivårdspåföljderna är ett utmärkt alternativ för framför allt 

nybörjarförbrytare, då fängelsemiljön kan vara direkt skadlig för dem. Frivårdspåföljderna har 

i stort sett alltid utvecklats av en socialdemokratisk regering, medan det stramats åt då en 

borgerlig regering haft makten.  Frivårdspåföljderna följer i stort socialdemokraternas 

kriminalpolitiska riktlinjer där det förebyggande arbetet får ta lika stort utrymme som 

brottsbekämpningen.  Dock är det värt att nämna att samtidigt som allt fler frivårdspåföljder 

har utvecklats så har anstalterna fokuserat mycket på ett allt större säkerhetstänk. Detta 

uppger informanterna är en utveckling vars uppgift är att se till att fängelserna blir hårdare för 

de grova förbrytarna, medan de som begått mindre allvarliga brott i större grad ska undvika 

att låsas in. Fängelsestraffen för grov brottslighet har dock blivit allt strängare. En stor del av 

syftet med utslussningsåtgärderna är att återanpassa klienterna till samhället när strafftiden 

börjar närma sig sitt slut, eller att helt enkelt låta dem slippa hamna i fängelse alls.  

 

Utifrån informanternas svar och reflektioner kring hur kriminalvårdens straffutveckling sett ut 

är det rimligt att dra slutsatsen att den politiska regimen är till stor del avgörande för hur 

utvecklingen ser ut. Det går att utläsa tendenser och mönster i hur utvecklingen sett ut och var 

fokus legat beroende på den regering som styrt. Informanterna anser sig se en mer 

behandlings- och återanpassande kriminalvård då socialdemokraterna styr och en allt mer 

åtstramad kriminalpolitik som har en stor fokus på brottet och straffvärdet då borgarna har 

styrt.  

 

                                                 
89 Marklund F, et. al (2007) 
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Vilken uppfattning har de yrkesverksamma om utvecklingen? 

Åt vilket håll utvecklingen är på väg är svårt att prediktera i tycker informanterna.  De har sett 

en stor utveckling på frivårdspåföljder, men uppger att dessa är utvecklade av en 

socialdemokratisk regering. De utslussningsåtgärder som började gälla från och med årsskiftet 

2006/2007 är ett stort steg mot en allt mer återanpassad kriminalvård. Dock påtalar 

informanterna att det är ett parallellt system som hägrar just nu där frivårdspåföljder 

kombineras med ett starkt säkerhetstänkande. Fängelserna blir hårdare och får en ökad 

säkerhet, det stramas åt hårt på anstalterna. Detta kan bero på senare års uppmärksammade 

rymningar och de menar vidare att detta säkerhetstänk inte uppfyller en ideologisk uppgift, 

utan är mer ett krav från samhället.  Samtidigt som detta säkerhetstänk ökat så har frivården 

fått allt fler utslussningsmöjligheter och olika påföljder som inte behöver innefatta ett 

fängelsestraff. Alternativen till fängelset blir allt fler.  

 

Vilken betydelse regeringsskiftet kommer att ha är ännu tidigt att spekulera i. 

Kriminalvårdaren föreställer sig dock en ordentligt åtstramad kriminalvård och utrycker en 

viss oro inför möjligheten att den borgerliga regeringen kommer att försöka uppnå en något 

mer USA-lik kriminalvård där långa straff och många fängelsestraff anses vara lösningen på 

brottslighet. Han säger att en stor satsning på allt fler poliser och ett strängare straffsystem är 

möjlig. Risken är att den borgerliga regeringen kommer att skärpa åt straffen för hårt och det i 

sin tur kommer leda till ännu mer och grövre brottslighet. Han tycker att det ultimata för 

framtiden vore att hitta en bra balans där grov brottslighet bestraffas med rimliga 

fängelsestraff, men där en behandlingstanke ska finnas i bakgrunden hela tiden. Han uttrycker 

tydligt att klienterna ska tillbaka ut i samhället och orimligt långa fängelsestraff utan ett 

innehåll kommer knappast att fungera förebyggande. 

 

Utifrån informanternas svar går det att utläsa en viss oro för ett allt strängare straffsystem. Det 

går att se att de varit nöjda med socialdemokraternas satsning på fler utslussningsåtgärder och 

att det utvecklats fler alternativ till fängelset. Vidare går det att dra slutsatsen att det råder en 

viss oro för hur verksamheten kommer att utvecklas på grund av regeringsskiftet 2006. Dock 

är det svårt att förutspå några direkta effekter av detta, men informanterna tror till viss del att 

det är risk för att historien upprepar sig och att den svenska kriminalvården kommer att återta 

sin brottsfokus och fokus på straffmätningen och bortse från återanpassning och 

rehabilitering.    

 

   48



Avslutande analys 

En beskrivning av hur kriminalvården fungerar men också hur den utvecklats har presenterats 

i uppsatsen. Också påföljdssystemet och straffskalan har presenterats kort. Dessa 

förkunskaper anser jag vara nödvändiga för att förstå även straffutvecklingen och se den mot 

bakgrund av den politiska regim som varit rådande. Utifrån den litteraturstudie och de 

djupintervjuer som gjorts är det rimligt att dra flera slutsatser.  

  

Kriminalvårdens straffutveckling har genomgått stora förändringar under de senaste 

decennierna och har bytt riktning flera gånger. Från 1973 års reform, där behandlingstanken 

och individens behandlingsbehov skulle styra straffmätning, till att fokusera i stort sett enbart 

på brottet och straffvärdet för brottet i fråga. De olika lagförslagen, betänkande och 

reformerna ger utrymme för att dra slutsatser om tendenser och mönster beroende på vilken 

politisk ideologi den regerande makten har haft.   

 

Den moderata och borgerliga kriminalpolitiken och dess riktlinjer styrs till stort sett av tanken 

på att den laglydiga människan ska vara fri och trygg på gatorna, brottslingen ska sitta inlåst 

och inte äventyra den laglydige medborgarens trygghet. För att uppnå detta är deras avsikt att 

utbilda fler poliser och skärpa straffapparaten. I de betänkanden och lagförslag som lagts fram 

av en borgerlig regering har man kunnat utläsa en större fokus på straffvärdet och brottet. 

Detta i sin tur kan ha olika konsekvenser för såväl brottslingen som samhället. Att utveckla en 

strängare straffapparat med längre fängelsestraff kommer att kosta samhället mycket pengar, 

dock finner man en samhällsnytta i att visa för allmänheten att brottsliga handlingar inte 

accepteras och att de följer av konsekvenser.  För brottslingens del är syftet att det hårda 

straffet och mängden poliser ska fungera avskräckande och därmed preventivt.  

 

Den socialdemokratiska regeringens reformtankar och lagförslag har till skillnad från den 

borgerligas varit till stor del fokuserade på behandling och återanpassning. Även efter 

behandlingsideologins fall så har reformarbetet varit styrt av en inriktning som kan anses 

såväl förebyggande som återanpassande. Detta går att utläsa från den växande mängden av 

alternativa påföljder till fängelset.  Frivårdspåföljderna och utslussningsåtgärderna som de 

socialdemokratiska regeringarna under de senaste decennierna tagit fram ska undvika att 

frihetsberöva individen, och om så skett så ska utslussningsåtgärden hjälpa individen att 

återanpassas till samhället genom att få möjlighet att avsluta sitt straff i hemmet, via en 

vårdvistelse eller med hjälp av olika program.  
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Informanterna i studien bekräftar att det går att urskilja olikheter och mönster beroende av 

vilka som haft den regerande makten i Sverige. De uppger att kriminalpolitiken och straffet 

skärps åt och stramas till då en borgerlig regering har makten, medan straffet blir mer 

behandlingsinriktat då en socialdemokratisk regering styr.  Vidare anser de yrkesverksamma 

att straffet har utvecklats mot allt mer icke frihetsberövande påföljder, och att fängelset idag 

är en sista utväg. Dock har fängelserna i sig skärpts åt och säkerheten i fängelserna är högre 

än någonsin, vägen till ett fängelsestraff är dock längre. Informanterna anser också att 

fängelsestraff har en direkt negativ påverkan på individen och att det bör vara en sista utväg.  

 

Utifrån resultatet går det att dra en slutsats om att den svenska kriminalvårdens 

straffutveckling är beroende av huruvida det är en borgerlig eller en socialdemokratisk 

regering som har makten.  Den politiska regimen har en stor roll i åt vilket håll 

kriminalvården utvecklas. Denna slutsats har i uppsatsen bekräftats av såväl det resultat som 

nåtts via den deskriptiva empirin, men också av de reformer som lyfts fram och avslutningsvis 

även av de yrkesverksamma med lång erfarenhet av den svenska kriminalvården. Vidare kan 

man se en utveckling mot en allt mer icke frihetsberövande kriminalvård, där 

frivårdspåföljder och återanpassning har tilldelats stor fokus inom ramen för straffet. 

 

Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt är det av stor vikt för en forskare att välja den metod som bäst kan 

undersöka dennes frågeställning och syfte.  

 

I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av en litteraturstudie och därefter göra 

djupintervjuer för att ytterligare fördjupa mig i ämnet, samt få en mer empirisk ansats i 

uppsatsen. Valet av metod anser jag vara det enda riktiga för denna studie. Då uppsatsen i 

huvudsak är deskriptiv så kan jag återfinna såväl historik som modern forskning om ämnet i 

redan befintlig litteratur. Att jag valt att använda mig av Michel Foucault och Emile 

Durkheim i min teoretiska referensram var för mig självklart då det kom till att handla om 

olika ideologiska samhällstyper och om straffutveckling. Dessa teoretiker ger mig en god 

begreppsapparat och möjligheten att kunna dra tydliga paralleller mellan deras teorier och den 

moderna teoribildning och historiebeskrivning som jag använder mig av. Då det kommer till 

mitt val av litteratur på den mer historiska överblicken över kriminalvårdsreformerna och 

straffets utveckling så har jag använt mig av en tung källa. Ekboms, Engströms och 
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Göranssons ”Människan, Brottet, följderna” har fått dominera den teoretiska deskriptiva biten 

av kriminalvården. Detta på grund av att min uppfattning varit att den är så opartisk och 

objektiv som en bok avsedd som studentlitteratur kan vara. Min uppfattning har vidare varit 

den att boken på ett väldigt sakligt och tydligt sätt redogör för hur utvecklingen inom 

kriminalvården sett ut. Boken finns i flera upplagor varav den senaste är tryckt 2006, 

upplagan har den allra senaste uppdateringen om de allra senaste reformförslagen och 

genomdrivandet av de utslussningsåtgärder som trädde i kraft så sent som januari 2007. 

Vidare återfinns en del material från Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet i 

uppsatsen, dessa två myndigheter ska ha korrekt information.    

 

Vidare valde jag att använda mig av kvalitativ metod och djupintervjuer för min empiriska del 

i uppsatsen. Min uppfattning är även efter genomfört arbete att det var det bästa sättet för mig 

att samla information och nå kunskap om hur utvecklingen sett ut såväl hos 

anstaltsverksamhet som hos frivården. Då det kommer till de intervjuer jag gjort så kan det 

vara värt att nämna framför allt den telefonintervju som gjordes med en kriminalvårdare på en 

anstalt. Telefonintervjuer är aldrig lika fullständiga som en djupintervju. Dock blev det en 

fråga om tid för såväl mig som anstalten, därför valde jag att genomföra intervjun på telefon 

före att fullständigt missa chansen att få prata med kriminalvårdaren ifråga. Jag är dock 

medveten om att det faktum att intervjun gjordes över telefon mycket väl kan ha gjort att jag 

inte uppfattar kroppsspråk och även missat viktiga följdfrågor på grund av att samtalet flödar 

på ett annats sätt då man talar i telefon.  Jag har också fått uppfattningen om att mina 

informanters egna politiska ställningstagande har haft betydelse för det resultat jag fått. Hade 

jag intervjuat någon med en annan politisk åsikt hade det med stor sannolikhet medfört ett 

annat resultat.   
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Slutord 

 
Kriminalpolitik är ett känsligt och kontroversiellt ämne. De flesta har en åsikt om hur den 

svenska straffrätten och kriminalpolitiken bör se ut. Det är dock ett komplext ämne med flera 

parallella perspektiv man bör ta hänsyn till. Det är inte endast brottsligheten i sig, utan även 

individen och samhällsnyttan man måste se till. Att enkelt svara på om kriminalvård i frihet är 

rätt eller fel väg att gå, om en allt strängare straffapparat kommer att fungera allmänpreventivt 

eller om behandlingstanken är fullständigt bortkastad är omöjligt. Samtliga perspektiv har 

såväl för som nackdelar. Ur ett brottsofferperspektiv förstår jag fullkomligt hur man stödjer en 

allt strängare straffapparat. Ur ett samhällsperspektiv menar jag däremot att intresset bör ligga 

i att återanpassa och rehabilitera även människor som begår brott. Den svenska 

straffapparaten låser aldrig in någon för gott och därför bör det ligga i politikernas intresse att 

istället för att fullkomligt fokusera på brottet och straffvärdet även behålla en fokus på 

behandlingstanken och på återanpassning. Under de senaste åren har socialdemokraterna styrt 

och kriminalpolitiken har jag upplevt som relativt stabil och inriktad. Intresset har legat i 

återanpassning men även i ett allt högre säkerhetstänk. Dock har alternativen för mildare 

brottslighet blivit allt fler och frihetsberövandet har upplevts som en sista utväg. Framtiden 

för den svenska kriminalpolitiken känns däremot oviss då det nyligen varit ett maktskifte i 

Sverige, och där alliansregeringen har stora planer på att förändra och strama åt 

straffapparaten.  Den stora frågan som återstår är; inne eller ute?  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Av intresse vore att studera den borgerliga regeringens effekter på den svenska 

kriminalpolitiken och kriminalvården efter valet 2006. Den borgerliga regeringens avsikt är 

att utbilda fler poliser och att skärpa straffapparaten med såväl strängare som längre 

fängelsestraff. Hur ser denna utveckling ut och vilka konsekvenser ger den skärpta 

kriminalpolitiken för samhället och för individen.   

 

Vidare vore det spännande att ytterligare undersöka effekterna av de nya 

utslussningsåtgärderna, framtagna av socialdemokraterna, från 2006. Är det möjligt att se 

skillnader i återfallsstatistiken mellan de som deltagit i en utslussningsåtgärd och de som 

flyttat hem direkt efter avtjänat fängelsestraff. Fungerar denna kriminalvård i frihet och är det 

att betrakta som ett straff? 
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