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Kan man förutsäga brottsligheten? 

Om kriminologi och framtidsstudier 

 

Kapitel 8 i Alm, Susanne & Palme, Joakim (red) (2008) ”Fjorton perspektiv på 

framtiden”, Institutet för Framtidsstudier 

 

 

För att förhindra brott vore det självfallet önskvärt att kunna förutsäga 

brottshändelser eller vem som kommer att begå brott. Inom skön-

litteratur och film finns ett flertal framtidskildringar där detta är möjligt. 

Ett exempel är filmen Minority Report, som bygger på en novell med 

samma namn av den amerikanske science fiction författaren Philip K 

Dick. I Minority Report jobbar den s.k. ”Pre-Crime”-gruppen inom 

polisen med att fånga mördare innan de hinner begå sina brott. Det 

handlar alltså om att förutsäga en viss individs beteende. Inom 

kriminologi, det vetenskapliga studiet av brottsligheten, är individuella 

risker och frågan om vem som begår brott ett stort forskningsområde. 

Även om man kan urskilja tydliga riskfaktorer för kriminalitet så handlar 

det långt ifrån om någon perfekt prediktion. (Vilket ju skulle innebära en 

möjlighet att skilja ut individer som är determinerade till att begå brott.)  

 

Framtidsstudier inom kriminologi handlar emellertid snarare om att 

förutsäga ett samhälles brottslighet. Hur många och vilken typ av brott 

och brottslingar kan vi förvänta oss i framtiden? För beslutsfattare och 

myndigheter kan prognoser och scenarier om framtida brottslighet 

användas för planering och handlingsberedskap. Prognoser kan även 

vara ett underlag till diskussionen om konsekvenser av möjliga 

samhällsförändringar. Utifrån teori och dokumenterade samband mellan 

förhållanden på samhällsnivå och brottslighet är det möjligt att skatta 

effekter av förändringar i de förra. Ett exempel är de prognoser av 
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alkoholskadeutvecklingen som gjordes innan Sveriges inträde i EU. 

Frågan var här vilka de hälsomässiga och sociala konsekvenserna, 

däribland våld, skulle bli ifall svenska alkoholpriser skulle anpassas till 

EU nivå (Norström 1993).1  

 

Framtidsstudier av brottslighet på samhällsnivå rör inte enbart 

brottslighetens volym och struktur, utan även frågor om brottslighetens 

kontroll. Ett fält rör nya tekniker och vad de kan innebära både för att 

förhindra och möjliggöra brott. I syfte att minimera risker och potentiella 

hot har vi på senare tid kunnat se en utveckling där kontrollen och 

övervakningen av medborgarna ökat, en utveckling som har accelererat 

med den 11 september 2001 och ”kriget mot terrorismen”. Kritiker menar 

att vi går mot ett övervakningssamhälle där rättssäkerhet och integritet 

får stryka på foten till förmån för säkerhet (se exempelvis Framtider 

2006). Enligt den brittiska kriminologen Lucia Zedner (2007) har vi en 

utveckling där vi går från ett post-crime till ett pre-crime society (med 

terminologi lånad av Philip K Dick), där inriktningen går mot att i större 

utsträckning bekämpa presumtiva hot och risker snarare än att reagera 

på faktiskt begångna handlingar (se även Hörnqvist 2003). Det är inte så 

att polisen tidigare inte verkat förebyggande, men det har skett ett 

kriminalpolitiskt skifte där säkerhet och förebyggande av risk kommit att 

få en allt starkare betoning. Det gäller inte bara inför hot om terrorism 

utan även traditionell vålds- och stöldbrottslighet.  

 

Detta kapitel behandlar inte frågor om övervakning och kontroll utan tar 

upp framtidsstudier som rör brottsligheten på samhällsnivå. I det 

 
 
                                                                                                                                        
1 Med hjälp av tidsserieanalys gjordes projektioner för vissa fixa förändringar av den 

totala alkoholkonsumtionen. Resultaten visade bl.a. att en ökning av 

alkoholkonsumtionen med 25 procent skulle öka antalet misshandelsfall med 16 

procent.  
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följande behandlas kvantitativa prognoser, där exempel ges inom två 

huvudområden: prognoser av brottslighet respektive antal fångar. 

Därefter presenteras exempel på scenarier och expertpaneler, som 

bygger på mer kvalitativa trendframskrivningar. Hur har olika prognoser 

och framtidsscenarier gjorts och vad har de visat? Avslutningsvis förs en 

diskussion om framtidsstudiernas möjligheter, begränsningar och 

eventuella risker.  

 

 
 

Prognoser  

 

Prognoser av brottslighet 

För att illustrera skillnaden i möjlighet till prediktion på individ och 

samhällsnivå använder Henrik Tham (2001) skillnaden mellan länder 

och över tid i antalet mord och dråp, vilket låter sig relativt väl prediceras 

från ett år till ett annat. Däremot går det inte att förutsäga vilka individer 

som nästa år kommer att begå dessa brott. Att det finns en tröghet eller 

konstans i brottslighet på samhällsnivå noterade redan på 1800-talet den 

belgiske statistikern Adolphe Quételet. Utifrån en studie av domar 

mellan 1826-1831 konstaterade Quételet att brott tenderar att upprepa 

sig med samma frekvens år från år:  

”In all matters pertaining to crime, the same figures recur with 
striking regularity…What a sad comment on human nature! We can 
tell in advance how many people will shed the blood of their fellows, 
how many forgers there will be, how many poisoners, much in the 
same way as one can tell in advance how many births and deaths 
there will be.” (Quételet 1835, i Henry 1969:12). 
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I modern tid har vi dock kunnat konstatera stora variationer i 

brottsligheten.2 Under hela efterkrigstiden, i synnerhet från 1960-talet 

och framåt, ökade brottsligheten kraftigt i hela Västvärlden. Figur 1 visar 

utvecklingen i Sverige. Idag anmäls sex gånger fler brott än 1950. (Med 

hänsyn tagen till befolkningsökning fem gånger fler). Det finns många 

teorier om hur denna utveckling ska förstås. För ökningen handlar det i 

första hand om förändringar av tillfällesstrukturen och i den sociala 

kontrollen (se t.ex. Sarnecki 2007). Det trendbrott som inträffar vid 

ingången till 1990-talet är mer omdebatterat, till det återkommer jag 

längre fram. Förutsågs då denna utveckling?  
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Figur 1. Antal anmälda brott 1950-2005. (Källa: Brå.) 
 
 

 
 
                                                                                                                                        
2 Även historiskt finner vi över längre tid stora variationer i brottslighetens nivåer, 

det gäller även dödligt våld. En studie av dödligt våld i Stockholm från 1500-talet och 

framåt finner att det dödliga våldet i ett långsiktigt perspektiv minskat till en 

hundradel. Förklaringarna som förs fram är flera: medicinsk utveckling, tidsbundna 

former av våld som försvunnit samt en minskad benägenhet att tillgripa våld 

(Kaspersson 2000). I ett kortare perspektiv är antalet fall av dödligt våld däremot 

tämligen konstant: sedan 1975 ungefär 100 fall per år (Petersson & Rying 2004). 
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Framtidsstudiernas genombrott skedde på 1960-talet och då gjordes 

också, framförallt i USA, ett flertal prognoser av brottslighetens 

utveckling. Få förutspådde dock den kraftiga ökning av brottsligheten 

som då kom att ske. I efterhand sågs den till stor del som ett resultat av 

att efterkrigstidens baby-boom generation då nått brottsaktiv ålder 

(Wilson 1975:65). Den allra enklaste metoden för att förutsäga ett 

samhälles brottsnivå är att skriva fram aktuell trend. Prognosen baseras 

då på den historiska utvecklingen av en tidsserie. Om man betraktar figur 

1 så kan man konstatera att en sådan metod, med den under lång period 

linjära trenden för handen, länge haft potential att vara framgångsrik. En 

sådan metod, som bygger på antagandet att allt fortsätter att utvecklas 

som tidigare, kan dock aldrig förutspå ett trendbrott.  

 

I en forskningsrapport utgiven av Rikspolisstyrelsen presenterades i 

början av 1990-talet en prognos över den framtida brottsutvecklingen 

fram till år 2050 (Ahlberg & Knutsson 1992). Prognosen gjordes med 

linjär framskrivning och bygger på antagandet ”att allt kommer att 

fortsätta utvecklas som det hittills har gjort, dvs. från 1975-1990” 

(ibid:11). Författarna påtalar att det är riskabelt att göra en så pass 

långsiktig prognos, men att den skulle kunna slå så fel som den gjorde 

hade de nog inte räknat med. Den görs då det sker ett trendbrott och 

redan vid den första punktskattning (år 2000) ligger det faktiska antalet 

anmälda brott på en klart lägre nivå, och också under det 

konfidensintervall som anges för skattningen.3 

 
 
                                                                                                                                        
3 En liknande prognos gjordes kort därefter av den ena av de två författarna (Ahlberg 

1992). Tidsperspektivet var då kortare, fram till år 2000, och i prognosmodellen 

ingick förutom en fortsatt tillväxttakt av brottsligheten även befolkningsstorlek. Även 

här var prognosen en fortsatt kontinuerlig ökning. För att bryta utvecklingen krävdes 

enligt författaren ”kraftfulla åtgärder”. 
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Figur 2. Anmälda brottsbalksbrott 1975-2005 (heldragen linje) och 
prognos för den framtida brottsutvecklingen 1991-2050 (streckad 
linje) (källa: Ahlberg & Knutsson, 1992). 
 
Samtidigt som detta exempel visar på vanskligheten med prognoser så 

bör det påtalas att antagandet om en ständigt ökande brottslighet var 

ifrågasatt (von Hofer & Tham 1983). Det ska också påpekas att det är 

ovanligt med så pass långsiktiga prognoser som i detta exempel. Den 

enkla linjära framskrivningen är inte heller den vanligaste metoden för 

prognoser av antalet brott och brottslingar. Ofta tas också hänsyn till 

andra faktorer som antas ha betydelse för brottslighetens utveckling, 

framförallt demografiska förändringar. Utgångspunkten för att använda 

demografiska framskrivningar vid prognoser av brottslighet är den 

tydliga koppling som finns mellan ålder och brott. Ungdomar är betydligt 

mer brottsaktiva än äldre. Detta framgår exempelvis av Figur 3, som 

visar andelen misstänkta för brott i olika ålderklasser. Kopplingen mellan 

ålder och brott gäller även, om än inte lika tydligt, då man ser till offer för 

brott (se t.ex. Estrada & Nilsson 2001). En åldrande befolkning leder 

alltså till såväl färre potentiella gärningsmän som färre potentiella offer. 

Prognoser utifrån demografisk framskrivning kan göras mer eller mindre 
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sofistikerat. Enklast är att helt enkelt utgå från att andelen i olika åldrar 

som är registrerade för brott, har uppgett att de utsatts för brott eller 

dömts till fängelse fortsätter att vara densamma.4  
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Figur 3. För brott misstänkta personer per tusen i olika åldersklasser 
2005. (Brå: Kriminalstatistik, SCB: befolkningsstatistik).5 
 

I de nordiska länderna gjordes på 1950- och 60- talet ett flertal prognoser 

av brottslighet utifrån demografiska framskrivningar (för en översikt se 

Jepsen 1969:42ff.). Resultaten av dessa och även senare liknande studier 

har dock varit blandade. Demografins betydelse har också ifrågasatts 

(Levitt 1999; Burruss 2002). Även om det föreligger ett tydligt samband 

mellan ålder och brott så är inte andelen som begår eller utsätts för brott 

i olika åldrar konstant över tid, utan skiljer sig mellan olika 

 
 
                                                                                                                                        
4 Antagandet blir då att morgondagens generation är lika brottsbenägen som dagens. 

Men det går också att anta en kohorteffekt som istället menar att brottsbenägenhet 

ökar (i enlighet med en trend av ökad brottslighet).   
5 Avser ålder vid brottet. Statistiken redovisar personer som ansetts vara skäligen 

misstänkta där brottsmisstanke kvarstår efter utredning.  
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födelsekohorter. Förklaringen härtill är att demografisk förändring långt 

ifrån är den enda faktor som har betydelse för brottslighetens utveckling. 

Dessa andra faktorer kan antas ha betydelse även i framtiden. Det finns 

också studier där man jämte demografiska faktorer även lyfter in andra 

förhållanden, som ekonomi, arbetslöshet, alkoholkonsumtion, 

förändringar i tillfälles-strukturen (t.ex. tillgång till stöldbegärliga varor), 

polis och kontroll. En strategi är att utgå från en regressionsmodell med 

aggregerad brottslighet som beroendevariabel och populationens 

åldersdistribution och andra faktorer som prediktorer (se t.ex. Cohen & 

Land 1987).6 Det är dock inte okomplicerat att väga in andra faktorer, 

som även de kan antas förändras över tid. Självfallet är det också svårt att 

kontrollera för alla faktorer som kan antas ha betydelse för 

brottslighetens nivå. Därför nöjer sig också många prognoser med att 

enbart utgå från demografiska förändringar, och då framförallt antalet 

(eller andelen) 15-24 åringar i samhället. Det som skattas är alltså enbart 

effekten av demografisk förändring (se tex Britt 1995; Carrington 2001). 

Som prognos gäller den under antagande att allt annat är lika.7  

 
Vi har ovan kunnat se att ingången till 1990-talet innebar ett trendbrott i 

den generella brottsutvecklingen (som domineras av tillgreppsbrotten). 

Detta trendbrott är inget unikt för Sverige utan återfinns i flertalet 

 
 
                                                                                                                                        
6 För en introduktion till kvantitativa prognosmodeller se Andersson m.fl. 1994. 
7 Antagandet om allt annat lika gäller även för de studier som tar hänsyn till flera 

faktorer. En prognos för egendomsbrottslighetens utveckling med olika indikatorer 

på faktorer av betydelse för tillfällesstrukturen som prediktorer avslutas med följande 

förbehåll:  

”…our forecasts obviously assume that there will be no major technological advances 

in domestic security systems during the next decade, no major reorganizations of 

police or citizen behavior patterns vis-á-vis guardianship or exposure to risk of 

property crime, no major increase in the effectiveness of the criminal justice system 

in controlling property crime, etc. They also assume no major alterations in social 

organization or individual behavior patterns in the reaction to the forecasts 

themselves!” (Cohen m.fl. 1980:115-116) 
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västländer. Det är t.o.m. så att brottsligheten i flera fall har minskat. 

Enligt den europeiska brottsofferunderökningen har brottsligheten 

generellt minskat sedan 1990-talets mitt i hela EU (van Dijk m.fl. 2007). 

Ett annat, och tydligare, exempel är USA. Under 1990-talet minskade 

brottsligheten kraftigt, en minskning som gäller olika typer av brott, 

såväl vålds- som egendomsbrott. Den amerikanske ekonomen Steven D 

Levitt (2004) konstaterar att denna minskning inträffade utan 

förvarning; ”leading experts were predicting an explosion in crime in the 

early and mid 1990s, precisely the point when crime rates began to 

plunge.” (ibid. 163). Som ett exempel på det senare tas en dramatisk 

prognos av antalet tonårsmord gjord av kriminologen James Alan Fox 

(1996). Denne spådde, tvärtemot vad som kom att ske, en ökning. Figur 4 

visar de prognoser han gjorde jämte den faktiska utvecklingen (en tydlig 

minskning).  
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Figur 4. Antal mord begångna av 14-17 åringar i USA 1976-2005. 
Prognos av Fox 1995 och faktisk utveckling. Efter Levitt (2004). 
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I USA var ur demografisk synvinkel perioden 1980-1995 gynnsam, sett 

till dess förmodade påverkan på den aggregerade brottsligheten. Ändå 

ökade brottsligheten kraftigt. Det var denna trend jämte det faktum att 

antalet 15-24 åringar efter denna period skulle öka i antal som ledde till 

prognoserna om en ökad brottslighet (Fox var här inte ensam). Men 

dessa slog alltså fel. Även om det, enligt Levitt (2004), inte var någon 

som förutspådde den minskning som kom att ske (se dock Cohen & Land 

1987) så har en rad förklaringar till den föreslagits när den väl var ett 

faktum.8 Det tog också tid att övertyga om att en minskning hade skett, 

länge avfärdades den som en felaktig iakttagelse eller något temporärt 

(Levitt 2004). När det gäller brottslighet förefaller ofta en pessimistisk 

bild av den framtida utvecklingen vara förhärskande. Detta även om de 

uppgifter som finns, genom polisanmälningar och självrapportstudier, 

pekar mot en annan utveckling.9 

 

  

 
 
                                                                                                                                        
8 Förklaringarna till den kraftigt minskade brottsligheten i USA, har varit 

omdebatterade. Se exempelvis Levitt (2004) som i sin analys av den minskade 

brottsligheten framhåller betydelsen av fler poliser, fler fångar, crack-epidemins 

avmattning samt legala aborter. Se även Blumstein (2006). För Europa har bl.a. 

framförts demografiska förändringar (minskad andel unga) och bättre säkerhet och 

egendomsskydd. Det senare stöds av att det framförallt är egendomsbrott som 

minskat. Man finner i den europeiska kontexten inget samband mellan 

fångpopulation/strafflängd och brottstrend (van Dijk m.fl. 2007:23).   
9 I en ny svensk riksrepresentativ offerundersökning svarar exempelvis 40 procent av 

de intervjuade att brottsligheten ökat kraftigt de senaste tre åren och 39 procent att 

den ökat något (Brå 2007:89). Liknande observationer har gjorts i andra länder. Ett 

exempel är Tyskland, där den registrerade brottsligheten minskade mellan åren 1993 

och 2003. På en enkätfråga till ett representativt urval av den tyska befolkningen 

svarar dock en klar majoritet att de tvärtom tror att den registrerade brottsligheten 

ökat under samma period. Samma undersökning visade att upplevelsen av 

brottsligheten som ökande drev på en önskan om strängare kriminalpolitik (Pfeiffer 

m.fl. 2005).   
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Prognoser av antal fångar  

Inte bara brottslighetens volym utan även antal fångar har varit föremål 

för prognoser. I början 1970 talet lanserade de amerikanska 

kriminologerna Alfred Blumstein och Jacqueline Cohen en teori om 

stabilitet i användningen av fängelsestraffet (A theory of the stability of 

punishment). De menade att straffnivån i ett samhälle tenderar att vara 

konstant, definitionen av vad som är brottsligt och straffvärdet på 

brottsliga handlingar anpassas efter brottslighetens nivå så att 

variationer i antalet fångar minimeras. Då brottsligheten ökar finns en 

tendens till mildare bedömning och avkriminalisering av lindrigare 

brottstyper, och omvänt vid en minskad brottslighet.10 En viktig 

utgångspunkt för att formulera denna teori var att antalet fångar, med 

USA och Norge som exempel, under en lång period var slående stabilt. 

Utvecklingen av antalet fångar efter det att teorin lanserades gjorde dock 

att den snabbt fick revideras. Vid mitten av 1970-talet uppgick antalet 

fångar i USA till under 500 000, år 2002 passerades 

tvåmiljonersgränsen. Fångtalet, dvs. antalet fångar per 100 000 invånare 

ökade från 150 till dagens 750 (Bureau of Justice Statistics11).   

 
Hur ser det då ut i Sverige? I jämförelse med USA, som har högst fångtal 

i världen, har Sverige en betydligt mindre andel fångar. Fångtalet, som 

även inkluderar häktade, var år 2006  79. Vi har dock kunnat se ökningar 

sedan 1990-talets slut fram till idag.  

 

 
 
                                                                                                                                        
10 Ett argument för mindre stränga påföljder vi en ökad brottslighet är ekonomiskt: 

Fler i fängelse innebär en stor samhällelig kostnad. Ett annat argument rör 

samhällets stabilitet, en stor fångpopulation skulle enligt författarna stämpla och 

riskera utestänga och alienera stora grupper i samhället. 
11 www.ojp.usdoj.gov/bjs/ 
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Figur 6. Medelbeläggning i svenska fängelser 1965-2006. (Källa: 

Kriminalvården.) 

 
 

Vad förklarar dessa variationer?  Studier har visat att varken demografisk 

förändring eller brottslighetens nivå ger någon bra förklaring till antalet 

fångar, vare sig i variationer över tid eller mellan länder (Lappi-Seppälä 

2007). I stor utsträckning är antalet dömda till fängelse och fång-

populationens storlek istället resultat av kriminalpolitiska beslut. Kurvan 

över antalet fångar har kriminalpolitiskt ”reglerats” med bl.a. införande 

och borttagande av halvtidsfrigivning, ändringar i strafftid och införande 

av alternativa påföljder till fängelse (von Hofer 2003). Häri ligger också 

en svårighet för de studier som syftar till att predicera antalet fångar. I en 

amerikansk studie (Surette m.fl. 2006), där man prövar olika 

kvantitativa prognosmodeller, konstateras att den ultimata utmaningen 

för långsiktiga prognoser av antalet fångar är att finna en metod för att 

predicera kriminalpolitikens inriktning. Detta eftersom det snarare är 

kriminalpolitik än brottslighetens utveckling och demografiska 

förändringar som spelar in. Men, konstaterar författarna, eftersom en 

sådan modell är föga trolig så bör man inrikta sig på relativt kortsiktiga 
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prognoser (ett till två år). Ju längre prognoser desto mer osäkra, och då 

inte heller till hjälp för planering. Långsiktiga prognoser menar de dock 

har ett värde i det att de kan stimulera till debatt om möjliga framtider 

och dess konsekvenser.12  

 

 

Scenarier 

Det förekommer även studier där man använder sig av mer kvalitativt 

inriktade metoder. Exempel på sådana är delphistudier, 

omvärldsanalyser och scenarier (Cole 1995). Dessa kan ha olika 

inriktning och bygger delvis på olika tekniker, gemensamt är dock att det 

handlar om att identifiera trender och skeenden som kan ha betydelse för 

den verksamhet man fokuserar. För att urskilja nyckelfaktorer och 

trender är det vanligt att man bjuder in en grupp av experter. Utifrån det 

man gemensamt kommer fram till konstruerar man sedan beskrivningar 

av framtiden. Scenariotekniken är en metod som på senare tid kommit 

att bli allt vanligare. Inriktningen ligger i huvudsak på företags, 

myndigheters och organisationers planering och handlingsberedskap. 

Det handlar alltså om att förutsäga förändringar i omvärlden som kan 

vara av betydelse för verksamheten (för en översikt se Chermack m.fl. 

2001). Utifrån hur olika nyckelfaktorer hänger samman och antas kunna 

utveckla sig ges olika beskrivningar av möjliga framtider. Ofta redovisas 

dessa som framtidsberättelser.  

 

Ett exempel är den studie som Riksåklagaren tillsammans med 

Rikspolisstyrelsen gav konsultfirman Kairos Future AB i uppdrag att göra 

 
 
                                                                                                                                        
12 I Kriminalvårdens budgetunderlag för år 2008 görs en prognos av antalet fångar 

åren 2007 till 2011. Denna förutspår en kontinuerlig ökning (Kriminalvården 2007). 

Under år 2007 kan man dock istället notera en minskning (www.kriminalvarden.se). 

Vad denna beror på är i nuläget oklart. 

http://www.kriminalvarden.se/
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år 2000 (Bandhold m.fl. 2001). Ett scenario beskrivs här som ett 

kvalificerat svar på frågan ”vad kan tänkas inträffa”? Den frågeställning 

man arbetat med är hur brottsligheten och arenan för brottsbekämpning 

kommer att se ut år 2007. Studien beskrivs som en fördjupad strategisk 

omvärldsanalys. Man urskiljer 18 trender som ses som särskilt 

betydelsefulla för utvecklingen, som internationalisering, mer 

individcentrerade värderingar, ökat riskmedvetande och ökad 

segregation. Resultaten sammanfattas i fyra scenarier: Al Capone, Nätets 

Fantomer, Fria Fransson och Trygga Svensson. Scenerierna är byggda 

utifrån de trender som urskiljts och två ”grundläggande osäkerheter” för 

den framtida brottsligheten och brottsbekämpningen. Den ena är vart 

fokus i media, samhälle och politik riktas, dvs. om fokus ligger på 

vardagsbrott eller organiserad brottlighet. Den andra vilket intrång i den 

personliga integriteten samhället accepterar för att underlätta 

brottsbekämpningen. (Varför just dessa osäkerheter är centrala och på 

vilket sätt samhällets fokus och brottskontroll spelar roll är dock oklart.) 

”Al Capone” innebär en framtid där fokus ligger på organiserad 

brottslighet och kontrollen över medborgarna är stor. Det är den grova 

internationella brottsligheten som dominerar, en typ av brottslighet som 

närts av den ökade internationaliseringen. Brottslingarna tycks här hela 

tiden ligga steget före polis och åklagare. ”Nätets fantomer” tecknar en 

bild där den personliga integriteten värdesätts högt, där den traditionella 

brottsligheten hanteras väl men där små, men mycket hängivna och 

intelligenta, grupper av unga hotar samhällsordningen. Deras 

brottslighet handlar om avancerade databrott och aktioner mot 

samhällets nyckelfunktioner. ”Trygga Svensson” ger en bild där 

vardagsbrotten dominerar och kontrollen och övervakningen över 

medborgarna är stor. Även i ”Fria Fransson” dominerar vardagsbrotten, 

men där ser medborgarna den personliga integriteten som viktigare än 

övervakning och kontroll. Men man vill samtidigt se en hög polis- och 

åklagarnärvaro. För att kunna följa upp och utvärdera de olika 
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scenarierna har man i rapporten inkluderat en tabell över 12 indikatorer 

som hjälp till att göra sannolikhetsbedömningar.13 För indikatorn ”Unga 

aktivister med omfattande kunskaper genomför omfattande aktioner” 

gäller att om så sker så ökar sannolikheten för scenariet ”Nätets 

fantomer”. Om man i omvärlden märker av ”Ökade krav på 

övervakningskameror i samhället” så ökar sannolikheten för ”Trygga 

Svensson”. 

 

Sju år senare fick Kairos Futures ånyo uppdraget att göra en 

scenarioanalys av brottsligheten i framtiden. Denna gång var beställaren 

Polisförbundet. Startpunkten var att spåra förändringar och trender i 

omvärlden: ”Blicka bakåt, inåt, utåt och framåt. Vidga sinnet!” (Kraft & 

Florén 2007:4). I rapporten ligger fokus på vad man valt att kalla 

”brottslingens ekosystem”, med vilket avses miljön runt potentiella 

brottslingar. Detta antas påverkas av omvärldstrender samt omvärlds-

faktorer. Bland de förra märks bl.a. ökat teknikberoende och 

informationstillgång, ökad sårbarhet i samhället, ökad organiserad 

brottslighet, ett allt starkare ifrågasättande av auktoriteter, ökat 

utanförskap och ökad drogliberalism. Bland de senare finner vi bl.a. Al 

Qaida propaganda, teknikutveckling och sänkt etik och moral (se även 

figur 7 nedan). I en bilaga listas de viktigaste historiska händelser och 

förlopp som man menar ”har format brottsligheten och brottslingen i 

Sverige och Europa”. Här återfinns en rad händelser, allt från terror-

dåden i London 2005 och EU kravallerna i Göteborg 2001 till den första 

dokusåpan på svensk television år 1997 och filmen Scarface premiär 

 
 
                                                                                                                                        
13 ”Tabellen används på följande sätt: Sammanställ regelbundet utvecklingen i 

omvärlden, med tonvikt på hur omvärlden speglas i medierna. Summera vilka 

scenarier som får flest plus: sannolikheten för förverkligande har ökat mest för det 

eller de scenarier som får flest plus” (ibid:46). 
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1983. Tyngdpunkten ligger på hot och risker, det kan sedan gälla allt från 

terrorism till sådant som antas bidra till förändrade värderingar.  

 

 

Figur 7. Omvärldskrafter som bidrar till att forma brottslingens 
ekosystem. Från Kraft & Florén 2007:10.  
 

Gemensamt för dessa scenariostudier är en avsaknad av teorianknytning 

och en svag redovisning av antagna samband och trender. De har heller 

inga anspråk på vetenskaplighet. Ändå bör de tillmätas betydelse.  De 

representerar en typ av framtidsstudier som ser ut att bli allt vanligare 

och det rör sig också om studier som hänvisas till i debatten.14  

 
 
                                                                                                                                        
14 Den senare rapporten presenterades exempelvis på DN debatt (29 maj 2007):  

”Den organiserade brottsligheten ökar, allt fler i samhället upplever utanförskap 

vilket i sin tur ökar risken för kriminalitet, trösklarna mot droganvändning sänks 

samtidigt som brottsligheten bedrivs över gränserna… de trender vi ser redan idag – 

minskad respekt för auktoriteter, ökade klyftor etc. – kan få stor påverkan på hela 

samhällsbygget… I tre av fyra scenarier försvåras polisens arbete av misstro mot polis 

och samhälle i kombination med solidaritet mot den egna gruppen. Det leder till att 
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Även Brottsförebyggande rådet har arbetat med scenarier, detta inom 

ramen för ett europeiskt projekt om organiserad brottslighet (Korsell 

m.fl. 2006).15  Uppgiften var att identifiera viktiga trender i framtiden 

som kan ha betydelse för den organiserade brottsligheten år 2015. För att 

konstruera scenarier konsulterades 32 personer med olika 

expertkompetens, det rör sig bl.a. om anställda inom polis och tull, 

jurister, ekonomer, statsvetare och kriminologer. 16 Konsultationen har 

gjorts genom ”brainstorm seminars” och intervjuer. Det som där kom 

fram har sedan kompletterats med en litteraturstudie och sökningar i 

dagspress och på Internet.  Två huvudtrender urskiljs. Den första 

benämns ”globalisering och pessismism”. Här uttrycks oro inför 

konsekvenserna av politisk, ekonomisk och teknisk globalisering. Jobb, 

välfärd och det politiska systemets legitimitet ses som hotade. Den andra 

– ”uppkomsten av parallella samhällen” – ser hotande konsekvenser av 

en fördjupad segregering:  

“They describe a future rise of parallel communities with their own 
set of laws, and where the people with the worst criminal records are 
hailed as heroes. In these communities our traditional methods of 
crime control have lost their effect… there are also beliefs that the 
income disparities will widen, that the Swedish welfare system will be 
dismantled, that the unemployment level will be continually high, and 
that there will be a dissolution of traditional norms and values.” (138)     

 

Utifrån fyra scenariomatriser presenteras 16 scenarier. Författarna är 

noga med att påtala att det inte rör sig om strikt vetenskaplighet: ”…the 

                                                                                                                                        
utredning av brott försvåras eller i värsta fall omöjliggörs”. De alarmistiska 

framtidsbilderna används av beställaren som argument för utbildningssatsningar på 

polisen. Även i den studie som gjordes på uppdrag av Riksåklagaren och 

Rikspolisstyrelsen argumenteras för resursförstärkningar hos uppdragsgivarna 

(Bandhold m.fl. 2001:80ff).  
15 Brottsförebyggande rådet deltog även i arbetet med den scenariostudie som Kairos 
Futures gjorde på uppdrag av Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen (Bandhold m.fl. 
2001, se även Apropå 2001).  
16 Notera dock att experterna är anonyma i resultatredovisningarna, det går alltså inte 

att veta ifall det rådde konsensus om vissa trender eller om det t.ex. är statsvetaren 

eller polisen som ser en globaliseringstrend som hotar det politiska systemets 

legitimitet. 
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scientific value of the scenarios is low, whereas the imaginary value is 

high” (ibid: 140).  

 

En utredning om den framtida polisutbildningen (SOU 2007:39) delar 

såväl fokus (polisen) som tidsperspektiv (2020) med den ovan 

presenterade rapporten som Polisförbundet beställde. När det gäller den 

framtida brottsligheten har man i utredningen valt att dels skriva fram 

rådande trender, dels diskutera utvecklingen utifrån de bakomliggande 

faktorer som påverkar brottsligheten. Utifrån det görs bedömningen att 

det under den närmaste framtiden knappast kommer att ske några stora 

förändringar. Den traditionella brottsligheten menar man t.o.m. kan 

minska något medan den organiserade brottsligheten sannolikt kommer 

att internationaliseras ytterligare. Man konstaterar vidare att en större 

del av brottsligheten kommer att relateras till Internet och andra 

elektroniska kommunikationssystem. När det gäller vålds- och 

sexualbrott görs bedömningen att dessa kommer att öka. Ökningen ses 

som en konsekvens av en minskad tolerans snarare än fler faktiska 

händelser. I jämförelse med scenariostudierna så kan man konstatera att 

flera av de trender som urskiljs är desamma, men den framtidsbild som 

tonar fram i utredningen är inte på samma sätt alarmistisk.  

 

Scenariestudierna verkar ha en tendens att teckna mörka framtidsbilder 

som fokuserar på det hotfulla. Att de bättre än prognoser förmår 

tydliggöra risker har också framhållits som en styrka (Bandhold m.fl. 

2001:28). Med fokus på hot och risk är de närliggande den på senare tid 

expanderande marknaden av olika hotbildsrapporter. Syftet med dessa är 

att skaffa underlag för beredskap, dels för att förhindra att framtida hot 

realiseras, dels för att minimera skadorna ifall de ändå skulle bli 

verklighet. Hotbilderna ger även legitimitet åt olika kontrollåtgärder 

(Flyghed 2006). Utredningen om framtidens polis menade att de 



 19 

ständiga hotbilder som målas upp i olika sammanhang kan ses som ett 

hot i sig:  

”Om man med hotbild menar en identifiering av någon om något 
samhällsfarligt, som ännu inte inträffat, men som beskrivs som 
överhängande och som kräver motåtgärder ganska omgående, så 
handlar det om ett i det närmaste oändligt antal bilder som vi har att 
förhålla oss till idag. Detta gäller även om bildspelet avgränsas till 
hoten inom det kriminalpolitiska fältet.” (SOU 2007:39, s. 83-84).  

 
Som exempel nämns den organiserade brottsligheten, cyberkriminalitet, 

terrorism, systemhotande brottslighet och bilden av en kraftigt ökande 

brottslighet. Man ser en utveckling där olika intressegrupper och 

policyentrepenörer driver sina frågor med syfte att få dem högst upp på 

den politiska agendan. Detta, menar man i utredningen, gynnar sådan 

brottslighet som är enkel att beskriva, som kännetecknas av dramatiska 

förtecken och som fungerar att beskrivas i medierna:  

”Med detta följer en risk att beslutsfattare i viss mån försöker leva 
upp till de krav som hotbilderna reser och att det sker på ett okritiskt 
sätt genom snabba utspel och symbolmässiga åtgärder. 
Resursallokeringen riskerar då bestämmas av styrkan hos 
hotbildsleverantören och mindre av vad som egentligen är de kritiska 
hoten. Det blir då ett hot i sig att resurserna inte styrs mot de hot som 
är mest sannolika eller leder till störst skada” (ibid:84-85). 

 
Kriminologen Janne Flyghed menar att dagens oro och rädsla till stor del 

bygger på bristfälliga analyser av framtida dramatiska hot. En 

granskning han gjort av hotbildsrapporter framtagna av polisen visar att 

de påståenden som görs mycket sällan baseras på empiriska belägg och 

kontrollerbara källor.17  

 

 
 
                                                                                                                                        
17 Ett av Flygheds exempel är dokument rörande östatsrelaterad brottslighet, en 

genomgång av dessa visade att samtliga påståenden pläderade för en invasion av 

sådan brottslighet och så gott som uteslutande baserades de på generella antaganden 

och svepande formuleringar. En aktuell och internationell hotbild är den om 

”cyberterrorism” och varningar om ”electronic Pearl Harbor”, ”digital Chernobyl” och 

”digital armageddon”. För en kritisk diskussion, se Stohl 2007. 
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De exempel som här getts på kvalitativt inriktade studier har samtliga 

varit svenska. Självfallet finns även andra. Metoderna för dessa har 

varierat från mer teoretiskt resonerande (t.ex. Sykes 1980) till 

delphistudier och omvärldsanalyser (t.ex. Albanese 1988; Coutorie 1995). 

Gemensamt är dock att fokus oftast ligger på förändringar i 

tillfällesstrukturen, och då i synnerhet vad ny teknik och globalisering 

kan innebära för brottsligheten och dess kontroll. För brottslighetens 

utveckling rör det sig mestadels om de nya brottstillfällen som möjliggörs 

med datorer och ett ökat Internetanvändande. Detta är också något som 

tas upp i scenariostudierna och utredningen ovan. 

 

 

Avslutande diskussion  

Historiska trender visar på brottslighetens variation och svårigheter i att 

förutsäga brottslighetens art och nivå. Vi har ovan sett exempel på 

prognoser och förutsägelser, av vilka flera med tiden visat sig vara 

mindre träffsäkra. Vi har även sett aktuella exempel på mer kvalitativt 

inriktade framtidsscenarier, som med huvudsakligt fokus på hot och risk 

målar upp en ganska mörk framtidsbild.  

 

Prognosverksamheten bygger på att observerade regelbundenheter 

består i framtiden, vilket inte är givet. Ett problem är också att det 

utifrån teori och fastställda samband är många faktorer som kan antas 

spela in, mer än demografi är av betydelse, och en trend är inte för alltid 

given. Ett alternativ är att teckna alternativa utvecklingar, exempelvis vid 

hög respektive låg arbetslöshet, ökad respektive minskad 

alkoholkonsumtion eller ändringar i påföljdssystemet. På så vis kan 

prognoser peka på effekter av påverkbara samhällsfaktorer.  

 

Ett annat problem med prognoser över den framtida brottsligheten och 

antalet straffade, särskilt i längre perspektiv, är att vår uppfattning av 
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vad som är ett brott och vår reaktion på brottslighet förändras. I de mer 

kvantitativt inriktade prognoserna är utfallsvariabeln oftast registrerade 

brott. En aspekt som dessa studier förbigår är att synen på brottslighet 

och avvikande beteende inte är given. Brottsstatistiken kan 

karaktäriseras som en ”social produkt”. En handling som inte uppfattas 

som brott och därefter också anmäls, kan aldrig hamna i statistiken.  Om 

det sker förändringar i vad som uppfattas som brott och i anmälnings-

benägenheten så har det betydelse för såväl offerundersökningar som 

statistik över anmälningar. Flera kriminologer har pekat på att det under 

de senaste decennierna skett en vidgning av vad som definieras som 

våldsbrott (von Hofer 2006). Studier har exempelvis visat att de ökade 

anmälningarna av våld inom skola på 1990-talet kan tillskrivas lindrigare 

former av våldshändelser, händelser som tidigare inte anmäldes (Estrada 

1999). Vi kan även se tendenser till vidgade definitioner inom andra 

områden, som våld i arbetslivet (Estrada m.fl. 2006). De brittiska 

kriminologerna Jayne Mooney & Jock Young (2006) tar upp dagens 

något paradoxala utveckling där vi i kölvattnet av en minskad 

brottslighet i många västländer kan se en minskad tolerans gentemot 

sociala avvikelser. Då brottsligheten minskat har definitionen av vad som 

är brott i vissa fall vidgats. 

 

Vi har också kunnat se en minskad tolerans gentemot brottslingar. I 

Sverige kan förändringar inom kriminalpolitiken ses som ett uttryck för 

detta. Behandlingstänkandet har gett vika för ett påföljdstänkande mer 

baserat på avskräckning och straffvärde. Synen på gärningsmannen har 

förändrats, från någon som måste reintegreras till någon samhället måste 

skydda sig mot (Tham 1995). Frågor om behandling och resocialisering 

har också fått lämna utrymme åt risk- och farlighetsbedömningar 

(Hörnqvist 2003).  
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En fråga som bör ställas är om den typ av prognoser och scenarier som 

här getts exempel på har betydelse i sammanhanget. Det vi kan se är att 

dessa tenderar att teckna en alarmistisk bild av den framtida 

utvecklingen. Självfallet är det viktigt att vara vaksam på en sådan 

utveckling och verka för att förhindra den. Men man bör heller inte agera 

efter falska profetior. Brottslighet är något som oroar och engagerar.  

Inte sällan tas i debatten enstaka spektakulära och dramatiska händelser, 

framförallt våldsdåd, som indikatorer på en negativ och hotfull 

samhällsutveckling. Att avgöra om dessa står för en ny trend eller om det 

rör sig om enstaka och tillfälliga händelser låter sig inte enkelt avgöras. 

Ahlberg och Knutsson (1992), som svarade för en dramatisk prognos av 

brottsligheten fram till år 2050, konstaterar att ”En förutsättning för att 

kunna bedriva en ändamålsenlig kriminalpolitik är givetvis att den 

verklighetsbild som den grundas på är så korrekt som möjligt” (ibid:80). 

I detta är bara att instämma. Utsagor och prognoser om framtiden gjorda 

utifrån en bristande teoretisk och empirisk bas finns alla anledning att 

förhålla sig kritisk till.  

 

Att med säkerhet bedöma hur det kommer att se ut i framtiden är en 

omöjlig uppgift, men det går att inom vissa områden relativt säkert 

bedöma samhällsutvecklingen. Utifrån fastställda samband är det också 

möjligt att peka på alternativ. Om vi vet konsekvenser för brottslighet av 

alkoholpolitik, kriminalpolitik, ojämlikhet och segregering så har det 

relevans för diskussionen om framtidens samhälle. Diskussionen om 

olika trender i samhället, hur de utvecklas vilken betydelse de har, kräver 

analys och en förståelse av vad de står för. På vilket sätt hänger de 

samman med varandra och med brottslighet? Med det uttalade syftet att 

”ge bilder som kan ligga till grund för strategiska prioriteringar” 

(Bandhold m.fl. 2001:9) är detta inte minst viktigt. Även om framtiden är 

osäker så kan de trender och de samband man antar vara föremål för en 

mer vetenskaplig studie. Vid institutet för framtidsstudier så har de 
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relativt fåtaliga studier om brottslighet som gjorts oftast handlat om just 

detta – tolkning av trender och analyser av samband (se exempelvis von 

Hofer 1998; Nilsson & Estrada 2006; Estrada 2007; Nilsson & Estrada 

2007). De vi bl.a. visat är att brottsutvecklingen trots allt inte är så mörk. 

Ungdomsbrottsligheten ökar inte, och de ungas inställning till brottsligt 

beteende visar inte på någon hotande moraluppluckring. Folkflertalet i 

Sverige rapporterar en stabil eller till och med minskande utsatthet för 

brott under de senaste tio–femton åren Mer problematisk i ett 

framtidsperspektiv är i stället en ökad segregering och tendensen att 

brottsligheten i ännu större utsträckning än tidigare koncentreras till 

socialt och ekonomiskt svagare grupper.  

 

 

I detta kapitel har jag gett en översiktlig bild av och exempel på 

framtidsstudier med fokus på brottslighet. Framtidsstudier menar jag 

har en viktig roll att spela då det gäller att stimulera debatt och peka på 

alternativ. För dessa syften krävs dock en systematik i studierna och en 

kunskapsinhämtning där man inte enbart fokuserar på det hotfulla. Med 

det stora intresse som idag finns för frågor om hot och risk följer också 

ett ökat intresse för framtidsstudier om brottslighet. Samtidigt är det 

viktigt att granska de påståenden om trender och samband som görs i 

dessa. På vad grundas de antaganden som görs? Vad säger teori och 

empiri? På vems uppdrag har studierna gjorts? Dramatiska prognoser 

och scenarier för den framtida brottsligheten reser krav på åtgärder. Om 

dessa är svar på falska profetior riskerar de att leda fel, i värsta fall till en 

framtid som ingen önskat.  
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