
 

 

 

 

 
JURIDISKA FAKULTETEN 

Vid Stockholms Universitet 

 
 

Mikael Ljungman 
 
 

Straffverkställighet 
En analys utifrån det kriminalpolitiska målet 

 
 

Examensarbete 
30 poäng 

 
 

Handledare: Kerstin Berglund 
 

Ämnesområde: Straffprocessrätt 
 

Vårterminen 2012  



 

 

2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING   
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 

FÖRORD 3 

FÖRKORTNINGAR 4 

1 INLEDNING 5 

1.1 BAKGRUND 5 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR 7 
1.4 METOD, MATERIAL OCH DISPOSITION 8 

2 TEORETISK BAKGRUND 10 

2.1 DEN TREDELADE LEGITIMERINGEN 10 
2.1.1 Straff- och preventionsideologier 11 
2.1.2 Straffvärde som ideologi 12 
2.1.3 Straffverkställighet och straffideologier 14 
2.1.4 Straffverkställighet och preventionsideologier 15 

2.2 DEN NORDISKA MODELLEN 17 
2.3 INTERNATIONELLA ÅTAGANDEN 21 

2.3.1 FN och de mänskliga rättigheterna 22 
2.3.2 Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna 24 

2.3.2.1 Europakonventionen och straffverkställigheten 24 
2.3.3 Överförande av straffverkställighet 27 

3 FÄNGELSELAGEN 29 

4 DET POLITISKA MÅLET 36 

4.1 KRIMINALPOLITIKENS POLITISERING 37 
4.2 DET POLITISKA UNDERLAGET 39 

4.2.1 Straffvärde 40 
4.2.2 Det tudelade brottsproblemet 41 
4.2.3 Det allmänna rättsmedvetandet 44 

4.2.3.1 Brottsoffret 48 
4.2.3.2 Rädsla för brott 48 

4.3 DET POLITISKA MÅLET 51 
4.3.1 Minskad brottslighet 51 

4.3.1.1 Samhällsskydd 52 
4.3.2 Organisatorisk effektivitet 55 

5 STRAFFVERKSTÄLLIGHET - EN ANALYS 59 

5.1 POLARITET OCH KOMPROMISSER 59 
5.1.1 Verkställighetsplanen 61 
5.1.2 Prediktionism och preventionism 66 
5.1.3 Proportionalitetsvågen 71 

5.2 AVSLUTNING 74 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 76 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 82 



 

 

3 

  

FÖRORD 
 

Humanitet bör inte vara konjunkturbestämt 

HANS GAMMELTOFT-HANSEN 
 
 
”Framgång och lycka kan inte nås genom att jagas. Det är en följd av per-
sonlig hängivenhet mot ett högre syfte” 
 
Människor fungerar bättre om de upplever lycka. Positiva känslor som kär-
lek, hopp, lycka, välmående, glädje, humor, tacksamhet, stolthet och inspi-
ration förstärker dessutom människans upplevelse av att ha en nyttofunk-
tion. Positiva känslor får dig att växa som människa och prestera bättre i 
såväl det dagliga livet som i familjelivet. De hjälper dig att hantera utma-
ningar och lösa svåra problem. Positivitet är inget som bara är, det kräver 
positionering och prioritering. 
 

Livet har en mening tro mig jag vet, och det är inte att ”ätas eller 
äta”. Nej, det är det som alla pratar om, det som alltid finns där, 
det som ligger och vilar i ditt hjärta. Det varma och glada. Det 
som lyser upp din dag med sitt milda, glada och vackra ljus. Jag 
tänker inte säga det men det behövs inte heller för ni vet.  
Sanna 10 år. 

 
Detta är en dikt av den bortgångna Sanna Zetterberg. Jag har velat dela 
med mig den till er läsare. Inte bara för att den är tankeväckande utan för 
att det finns en tragik i Sannas livsöde som lett fram till något större och 
något djupare, nästan omänskligt, i hoppet om människans förmåga att 
förlåta och göra gott. 
 
Dikten är publicerad i en dikt och prosabok, Evighetssekund, utgiven av San-
na Zetterbergs minnesfond, 2010. Minnesfonden har som specifikt ändamål 
att motverka uppkomsten av våldshandlingar till följd av socialt utanför-
skap genom bidrag till enskilda och organisationer som verkar för barn i 
utsatta områden i Paris med omnejd erbjuds en trygg och positiv uppväxt 
med meningsfulla sysselsättningar.   www.sannazetterberg.se 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 
 
Med straffverkställighet avses den delen av rättskipningen varigenom de 
utdömda straffen realiseras. Straffverkställighet utgör därmed en del av 
straffprocessrätten.  
 
Straffverkställighet och den straffideologiska1 diskussionen har intagit en 
särställning inom kriminalpolitiken. Kriminalpolitiken har till avsikt att 
styra och påverka samhället varför den inte kan avgränsas från andra poli-
tikområden. Även om kriminalpolitikens syfte vanligtvis beskrivs i termer 
av att minska brottsligheten och att öka samhällsskyddet så är det krimi-
nalpolitikiska syftet gränsöverskridande. Utfallet från varje kriminalpoli-
tisk åtgärd påverkar alla andra välfärdsposter, positivt som negativt. 
 
Lagstiftarens mål med straffverkställighet, innehållande bl.a. trygghetsska-
pande åtgärder och åtgärder för rehabilitering av brottslingar måste således 
för att uppnå effektivitet i förvaltningen, vara ekologisk, dvs. vara i balans 
med alla andra välfärdsmål. Målet och kostnaden för att t.ex. kriminalvår-
den skall synkroniseras med mål och kostnad för rättstryggheten, sociala 
tryggheten, ökad utbildning och höjd utbildningsnivå samt mål och kost-
nad för innovation, forskning och utveckling i allmänhet.2 En effektiv för-
valtning med hög grad av samverkan är tillsynes avgörande för att uppnå 
bl.a. resocialiseringsmålet 3 och välfärdsmålen.4 
 
Kriminalpolitiken har kommit att bli till ett allt viktigare politiskt verktyg, 
varför denna framstår som ett strategiskt viktigt område. Genom att poli-
tiskt måla upp hotbilder och dystra framtidsprognoser, där media också 
har kommit att spela en allt viktigare roll för vad som kan uppfattas som de 
största kriminalpolitiska problemen, så har vi kommit att få något som kan 
beskrivas som en kriminalpolitisk hyperverklighet.5 Ofta har media också tagit 
på sig och dessutom legitimerats i rollen som kravställare för ny och mer 
ingripande lagstiftning. 
 
Den kvantitativa beskrivningen av brottsligheten som kriminologer tar 
fram, stöter därför emot den kvalitativa, moraliska och emotionella fram-
ställningen av brottsproblemet som dominerar inom kriminalpolitiken och 

                                                 
1 Se kap. 2.1.1. 
2 Synkronisering med det som utgör grunden för allmän brottsprevention. 
3 Att den dömde inte skall återfalla i ny brottslighet samt återgå in i samhällets norm-
struktur. 
4 Ökad trygghet, ökad tillit, ökat välmående och ökat välstånd. 
5 Andersson & Nilsson s. 183. 
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media. Oberoende forskning eller data som skall stödja riktigheten i de 
uppmålade hotbilderna är en bristvara och endast en mindre del av påstå-
endena har varit av karaktären att de på något vetenskapligt sätt gått att 
pröva empiriskt. Det allmänna rättsmedvetandet, moralbildning och beho-
vet av en situationell brottsprevention6 har givit legitimitet till den nu förda 
kriminalpolitiken. Tankegångar som får allt större utrymme är att brott 
begås om kontrollåtgärderna inte är tillräckligt omfattande. Det gäller att 
genom hot och sanktioner prioritera samhällsskyddet. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna framställning är dels att klargöra hur straffverkställig-
hetens nuvarande utformning i Fängelselagen (FäL) påverkats av kriminal-
politiken och dels ifall utformningen är rationell i förhållande till de uttala-
de politiska målen och det politiska underlaget. 
 
Det är även viktigt att utröna ifall straffsystemets tredje nivå, straffverk-
ställigheten, har givits tillräckliga förutsättningar av lagstiftaren, att frigöra 
sig från straffsystemets andra nivås straffvärdeideologiska rättviselogik för 
att kunna uppnå straffverkställighetens syftemål med individualpreventiv 
effekt. 
 
Det är också viktigt att utröna om den nya FäL bejakar och prioriterar flera 
olika och till viss del polariserade kriminalpolitiska rationaliteter och ifall 
lagens utformning då är rationell i förhållande till syftemålet att genom 
individualpreventiv effekt minska risken för återfall i brott och öka den 
upplevda och faktiska tryggheten i samhället. 
 
Frågeställningarna som kommer att behandlas är: 
 

• Om straffvärdeideologiska och reparativa rättviseargument kan le-
gitimera straffsystemets första och andra nivå, vilken rättviselogik 
legitimerar då straffsystemets tredje nivå? 

• Är kravet på prioritet av samhällsskydd rationellt om straffverkstäl-
lighet skall inriktas på åtgärder som är ägnade att förebygga återfall 
i brott? 

• Kan det allmänna rättsmedvetandet legitimera en kriminalpolitik 
som är i polaritet med proportionalitetsprincipen? 

• Kan valet av prediktions- och preventionsmetod komma i konflikt 
med proportionalitetsprincipen? 

• Är det rationellt att ge legitimitet till subjektiva värdegrunder,7 det 
allmänna rättsmedvetandet8 och subjektiva riskbedömningar9 som 

                                                 
6 Med ”situationell” brottsprevention menas att antalet brott skall förhindras (begränsas) 
genom att antalet brottstillfällen minskas. Orsaken till att brott begås blir därför principiellt 
sett ointressant. Se Andersson & Nilsson s. 142f, Sarnecki s. 390. 
7 Se kap. 2.1 samt not. 29. 
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komponenter vid proportionalitetsprövningen när Fängelselagens 
ena syftemål är att minska godtycklighet på straffverkställighetsni-
vån? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Fokus för denna uppsats är främst frågan om hur de kriminalpolitiska må-
len påverkat straffsystemets tredje nivå och svensk straffverkställighet. 
Denna frågeställning innefattar i sig flera naturliga avgränsningar. Fokus 
ligger på straffverkställighet och i huvudsak på verkställighet av fängelse-
straff som kräver särskild villkorsprövning.10 Straffrättsliga ideologier och 
övriga straffrättsliga problem berörs översiktligt i syfte att belysa grun-
derna för straffverkställighet. Frihetsberövanden som inte grundar sig på 
fällande dom av behörig domstol,11 t.ex. häktning, andra straffrättsliga 
sanktioner som böter12 (25:1, 25:8 BrB), villkorlig dom13 (27:1 BrB), skydds-
tillsyn14 (28:1 BrB), överlämnande till särskild vård15 (32:1, 32:2,3 BrB), och 
särskilda rättsverkningar av brott16 (36 kap. BrB) kommer inte behandlas i 
denna uppsats. Jag kommer heller inte att behandla frågor om påföljdsbe-
stämning,17 straffmätning, påföljdsval18 (29, 30 kap. BrB), unga lagöverträ-
dare19 (26 kap. BrB), frågor om brottskonkurrens20 (34 kap. BrB), eller verk-

                                                                                                                            
8 Se kap. 4.2.3. 
9 Se kap. 5.1.2. 
10 Det är främst i verkställighet av fängelsestraff som styrs av de särskilda villkoren, 1 kap 
7, 8 §§ FäL, som de politiska motiven framträder och där de kriminalpolitiska motiven 
ställs på sin spets.  
11 Den nya fängelselagen omfattar enbart kriminalvårdspåföljder. 
12 Bötesverkställighetslagen (1979:189), bötesverkställighetsförordningen (1979:197), se 
även 34:11 BrB. 
13 Förordningen (1988:642) om verkställighet av frivårdspåföljder, se även 27:2, 30:8, 27:5, 
27:2, 27:6 BrB. 
14 Förordningen (1998:642) se även 28:2, 28:5, 30:9, 28:10 och 34 kap BrB. 
15 Socialtjänstlagen (2001:453)(SoL), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU), lagen (1998:63) om verkställighet av sluten ungdomsvård, lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare (LVM), se här prop. 2004/05:123, lagen (1991:1129) 
om rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, Psykansvarskom-
mittén har föreslagit omfattande förändringar av påföljden och verkställigheten i betänkan-
det SOU 2002:3. 
16 Förverkande enligt BrB, förverkande enligt annan lagstiftning, företagsbot och sank-
tionsavgifter. 
17 Se Fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande, SOU 1986:13–15. En grundtanke bakom 
regleringen är att den ska främja förutsebarhet och enhetlighet i straffrättsskipningen, och 
Se prop. 1987/88:120 ang. rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen och proportionalitet. 
18 Se bl.a. presumtion mot fängelse 30:1 BrB. 
19 Se 26:3 och 29:7 BrB, Ungdomsbrottutredningen har i sitt SOU 2004:122 föreslagit att 
överlämnande till socialtjänsten benämns socialtjänstpåföljd med särskilda bestämmelser i 
32 kap. BrB. 
20 Se NJA 1993 s. 143 och lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och 
Norge, lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom, (IVL). Angående frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av vissa 
bestämmelser i 34 kap. BrB, se NJA 2009 s. 485. 
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ställighet av fängelsestraff genom intensivövervakning med elektronisk 
kontroll.21  
 

1.4 Metod, material och disposition 
 
Uppsatsen innehåller såväl deskriptiva som analytiska delar. I de deskrip-
tiva delarna så förs även problematiserande resonemang, dels för att öka 
förståelsen för fokusfrågorna och dels för att öka möjligheten till flerdimen-
sionell betraktelse av problemställningarna. När det gäller konsekvenser 
och utvecklingen av straffverkställighetsfrågor så har doktrinen kring 
straffrättens konsekvenser och utveckling i Sverige analogt analyserats ur 
det straffverkställighetsrättsliga perspektivet. Huvudorsaken till metod-
valet är att doktrinen ännu är begränsad vad gäller straffverkställighetsfrå-
gorna. Eftersom det är den svenska straffverkställigheten som är i fokus så 
har framförallt den svenska doktrinen studerats. 
 
Det är på straffsystemets tredje nivå, dvs. först i tredje hand, det utdömda 
straffet skall realiseras. Det är således först på straffsystemets tredje nivå 
som straffet går från att vara en ideologisk, teoretisk och symbolisk pro-
dukt till att bli det reella straffet. Påförandet av straffet på straffsystemets 
andra nivå har gjorts utifrån en straffvärdeprincip varmed domen uppnått 
det symbolvärde och allmänpreventiva effekt som lagstiftaren haft för av-
sikt på straffsystemets första nivå. Det är först därefter, på straffverkställig-
hetsnivån, straffet kan planeras och genomföras för att uppnå en individu-
alpreventiv effekt. Det är först på den tredje nivån som det är legitimt att 
fullt ut göra individualpreventiva hänsynstaganden.  
 
För att kunna analysera ifall straffverkställighetsnivån givits möjlighet att 
uppnå den tredje nivåns syftemål, dvs. att uppnå individualpreventiv ef-
fekt, för att minska risken för återfall i brott och möjliggöra en lyckad reso-
cialisering, inleds uppsatsen med en teoretisk och ideologisk bakgrund. 
Detta görs för att dels öka förståelsen för straffverkställighetens plats i 
straffsystemet, dels för att såväl straff- och preventionsideologiska an-
taganden återfinns implicita i kriminalpolitiken, avsnitt 2.1. Avsnittet följs 
upp med att beskriva den nordiska modellens betydelse för svensk straff-
verkställighet historiskt och vilket kriminalpolitiskt syftemål den nordiska 
modellen har, avsnitt 2.2. Därefter följer huvudsakligen en redogörelse för 
de internationella konventionerna som bildar det yttre ramverket eller den 
s.k. minimistandard för de grundläggande rättigheterna, vilka även kan 
utgöra tolkningsunderlag vid en proportionalitetsprövning under straff-
verkställigheten, avsnitt 2.3. 
 

                                                 
21 Lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Lagen är tillämpbar 
vid verkställighet av dom på fängelse, dock inte fängelse som ådömts enl. 28 kap. 3 § BrB, 
om den dömde skall avtjäna fängelse i högts sex månader. 
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I avsnitt 3 redogörs för de mål och principer som skall styra straffverkstäl-
ligheten såsom de kommit i uttryck i den nya Fängelselagen (FäL). 
 
För att kunna analysera straffsystemets tredje nivås möjligheter att uppnå 
en individualpreventiv effekt, är det viktigt att förstå vilka förutsättningar 
den förda kriminalpolitiken har givit för att möjliggöra denna. I avsnitt 4 
redogörs för det kriminalpolitiska underlaget, däribland den straffvärde-
ideologiska argumentationen, avsnitt 4.2.1, det allmänna rättsmedvetandet 
som legitimeringskomponent, avsnitt 4.2.3 och det prioriterade behovet av 
samhällsskydd och dess påverkan på straffverkställighet och det huvud-
sakliga målet med att uppnå individualpreventiv effekt, avsnitt 4.2.1.1. Ett 
av Kriminalvårdens mål är att uppnå organisatorisk effektivitet. Organisa-
torisk effektivitet är avgörande för att uppnå individualpreventiv effekt 
varför detta redogörs för i avsnitt 4.3.2. 
 
I avsnitt 5 analyseras straffverkställighet, dess planering och genomfö-
rande, utifrån de teoretiska och ideologiska förutsättningarna, (avsnitt 2) 
och de kriminalpolitiska förutsättningarna (avsnitt 4). Det avgörande verk-
tyget för straffverkställighetens planering och genomförande är verk-
ställighetsplaneringen (VSP). Det är i VSP:n det kriminalpolitiska underlaget 
och det utdömda straffet skall konkretiseras i syftet att uppnå en individu-
alpreventiv effekt genom att den dömde inte återfaller i brott utan blir re-
socialiserad. Det är i VSP:n riskbedömningarna  - prediktionismen - och han-
teringen av de bedömda riskerna - preventionismen - möts och skall konkre-
tiseras till en strategi och vägas mot den intagnes intressen. Propor-
tionalitetsprincipen skall styra utfallet av denna vägning för att uppnå in-
dividualpreventiv effekt, varför VSP:ns betydelse för straffverkställigheten 
analyseras i avsnitt 5.1.1. 
 
Prediktionismens och preventionismens betydelse för att konkretisera det 
utdömda straffet, framförallt möjligheterna att vidta individualpreventiva 
resocialiseringsmöjligheter, samt prediktionsmodellernas tillämpning ge-
nom kriminalpolitiska prioriteringar analyseras i avsnitt 5.1.2. 
 
Därefter följer en analys av den i Fängelselagen kodifierade proportionali-
tetsprincipens betydelse för att uppnå individualpreventiv effekt, eftersom 
varje tvångs- eller diskvalificeringsåtgärd som riktar sig mot den dömde 
skall stå i rimlig proportion till vad som skall uppnås. Proportionalitets-
principen skall ytterst utgöra ett skydd för den dömde, för  dels så att straf-
fet inte blir till något annat än ett frihetsberövande, och dels utgöra ett 
verktyg för att minimera skadeverkningarna av fängelsestraffet. Proportio-
nalitetsprincipen analyseras i avsnitt 5.1.3, därefter följer en kort avslut-
ning, avsnitt 5.2. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
 
Straffrätten utgör en etisk kodex22 som skall bidra till att höja välfärden ge-
nom att människorna som omfattas av den skall uppleva ökad livskvalitet 
genom trygghet. Straffrätt som rättsområde följer i huvudsak den tre de-
lade legitimeringen.23 Brottspåföljderna och straffverkställighet förverkligar 
den materiella rätten.24 Straffverkställighet som rättsområde har därför en 
tydlig processuell förankring varför den hänförs till disciplinen straffpro-
cessrätt. 
 
Eftersom såväl straffideologiska och preventionsideologiska antaganden,25 
återfinns mer eller mindre uttalade i, eller ligger implicita i kriminalpoliti-
ken,26 är det viktigt för att förstå denna att redogöra för huvuddragen i des-
sa ideologiska antaganden. Det är också viktigt för en diskussion av straff-
verkställighetsfrågor att känna till grunderna, eftersom straffverkställighet 
i huvudsak legitimeras genom dessa ideologiska antaganden. I detta av-
snitt presenteras därför övergripande den teoretiska bakgrunden till straf-
fets existens och de ideologier som har särskild relevans för straff-
verkställighet, det nordiska samarbetet på straffrättens område, den så kal-
lade nordiska modellen och de internationella konventionerna för de 
mänskliga rättigheterna. 
 

2.1 Den tredelade legitimeringen 
 
Det svenska rättssystemet följer den tredelade legitimeringen. Man skiljer mel-
lan (också i rättssäkerhetssynpunkt) den lagstiftande-, den dömande- och 
den verkställande makten. Lagstiftningsnivån handlar om kriminalise-
ringar och nykriminaliseringar, där tillförandet eller utökandet av straffhot 
skall förmå människor att avstå från brott endera genom straffhot eller ge-

                                                 
22 En stats straffrättsliga lagar utgör oftast ett värde på till vilken demokratisk höjd en stat 
har nått, jmf t.ex. talionprincipen (Hammurabis lag, öga för öga osv., 1792-1750 f.kr) och 
principen om de mänskliga rättigheterna. Lagarna utgör ett etiskt gränssnitt (kodex) för vad 
som är demokratiskt accepterat. Detta etiska gränssnitt genomsyrar hela straffrätten där 
samtliga skyddsobjekt proportionerligt och rättvist skall omfattas av gränssnittet. Den ena 
skyddsobjektet skall inte oproportionerligt åtnjuta det som skall vara demokratiskt accepte-
rat, eller oproportionerligt bli utsatt för det som inte är demokratiskt accepterat. När det 
råder en upplevd proportionalitet och upplevd rättvisa mellan skyddsobjekten kan man ge 
ett mått på upplevd trygghet. En stats skyddsobjekt utgörs inom straffrätten av statens med-
borgare (staten i sig själv), och brottslingen. Den etiska kodexen omfattar således tiden 
innan ett brott blivit begått (bekräftande av eller skapande av etisk balans), när brott begåtts 
(upprätthållande av etisk balans), hur brottet skall sonas och när brottet skall anses vara 
sonat (återställande av etisk balans). Upprätthållande av etisk balans får inte ske på opro-
portionerlig bekostnad av återställande av etisk balans osv. 
23 Se nedan under 2.1. 
24 Se även Gröning s. 11. 
25 Denna framställning är inriktad på normativa ställningstaganden varför ideologi används 
framför teori. 
26 Se t.ex. SOU 2005:54 s.141. 
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nom moralbildning. På lagstiftningsnivån används idag huvudsakligen en 
allmänpreventiv grund som legitimering. Dömandenivån handlar fram-
förallt om straffmätnings- och påföljdsprocessen dvs. om tillämpandet av 
en normativ proportionerlig vedergällning27 med vissa preventiva inslag. Det 
är brottets straffvärde som skall avgöra straffmätning och påföljdsval. 
Verkställighetsnivån handlar om hur straffet utformas, påföljdens innehåll 
och dess genomförande. Denna nivå har framförallt legitimerats av indivi-
dualpreventiva resonemang. Från lagstiftarens sida är det legitimt att göra 
individualpreventiva hänsynstaganden vid straffverkställighetens utform-
ning och påverkan så länge dömandenivån inte påverkas.28  
 
Lagstiftaren kan genom preciserade regler ge domstolarna vägledning om 
påföljdsvalet och genom lagstiftning statuera vilka preventiva effekter som 
skall uppnås på straffverkställighetsstadiet. Det måste här sägas finnas na-
turliga risker för, i de fall straffideologiska ställningstaganden får opro-
portionerlig genomslagskraft i de två översta legitimeringsnivåerna, att det 
kan påverka verkställighetsnivån på så sätt att individualpreventiva åtgär-
der inte kan få önskade effekter, bl.a. beroende på att sociala och strukturella 
orsaker förskjuts ur problembilden och därför inte beaktas. 
 
Synen på straff på ett kriminalpolitiskt plan påverkar direkt de subjektiva 
värdegrunderna29 som t.ex. upplevd trygghet, urholkning av straffet och den 
allmänna önskan om strängare straff, vilka i sig vägleder Kriminalvårdens 
tolkning och tillämpning av verkställighetsreglerna. Individualpreventiva 
åtgärder skall t.ex. proportionalitetsprövas mot behov av samhällsskydd, 
och om åtgärderna kan vara sådana att de strider mot det allmänna rätts-
medvetandet eller riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för 
straffsystemet som helhet.30 
 

2.1.1 Straff- och preventionsideologier 
 
Straffideologier brukar normalt sett delas upp i absoluta och relativa ideo-
logier. Absoluta straffideologier är vedergällning och försoning och de re-
lativa straffideologierna är allmänprevention och individualprevention. 
Man brukar skilja mellan straffideologier och preventionsideologier, på så 
                                                 
27 En vedergällning som är legitimerad av en viss etisk normstruktur och som omfattas av 
en proportionalitetsprövning mellan gärningens klandervärde och straffets längd, jmf. Ta-
lonprincipen. Viss grad av generell normativ och proportionell vedergällning synes implicit 
accepteras när det avser de längre straffen, särskilt i beaktande av att straff som överstiger 
tre år synes sakna någon nämnvärd allmänpreventiv effekt, Jareborg & Zila s. 78. Sannolikt 
är en hög repressionsnivå dessutom kontraproduktiv. 
28 Prop. 1987/88:120. 
29 Med subjektiva värdegrunder menas övertygelser (jag tycker, jag tror) om sakers tillstånd 
som bygger på ett känslomässigt (subjektivt) förhållande till problemet. Övertygelser skall 
därför inte förväxlas med objektiv sanning (jag vet). 
30 Jmf. falska negativa prediktioner, där den verkställande myndigheten kritiseras för att 
inte ha förhindrat ett brott med påföljande krav om mer repressiva åtgärder och ökad inka-
pacitering, se kap. 4.2.2 och 5.1.2. 
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sätt att straffideologi handlar om legitimerandet av själva straffet31 och i 
vissa fall även verkningarna av detta, medan preventionsideologi däremot 
avser olika ideologier avseende hur brottsligheten skall minskas. Man inser 
ganska snart att det finns en viss symbios mellan dem, eftersom vi återfin-
ner straffideologiska ställningstaganden under preventionsideologierna. 
Preventionsideologier handlar således om en framåtblickande logik där det 
är framtida skeenden som legitimerar rätten att utdöma och verkställa 
straff. Vedergällning, den normativa hämnden, bygger istället på en hand-
lingsgrund, där ansvarsförmåga, avsikt och skuld är det centrala, dvs. en 
tillbakablickande logik.32 Det är enbart den begångna handlingen som skall 
sonas till samhället. Normativ vedergällning som bärande straffideologi 
har, oavsett att den är proportionell och har fått ett större utrymme inom 
straffsystemet, inte fullt ut accepterats i svensk rättstillämpning eller som 
ett avgörande moment vid straffverkställighet, bara avskräckning har ac-
cepterats.  
 

2.1.2 Straffvärde som ideologi 
 
Varje konkret brott förutsätts ha ett viss straffvärde.33 Vad ett brott förtjänar 
av straff kan bestämmas på många sätt. Modern straffrätt genomsyras av 
att straffet och verkställighet av straffet skall ske mot bakgrund av vikten 
hos de värden och intressen som kränks eller hotas av brottet. Straff skall, 
med beaktande av intresset för enhetlig tillämpning bestämmas inom ra-
men för den tillämpliga straffskalan efter brottets samlade straffvärde.34 Ju 
mer klandervärd en handling är ju större och mer ingripande blir samhäl-
lets intervention.35 Genom att straffa människor sänder makthavarna ut ett 
budskap, ett budskap som kan hjälpa oss att avläsa reaktionen mellan sta-
ten och medborgaren.36 Ett utdömt straff innebär att det allmänna hotet 
förverkligas och att straffet kan verkställas.37  
 

                                                 
31 I Sverige gör vi en tydlig distinktion mellan straff och andra påföljder av brott. 
32 Jareborg & Zila (s. 64) vill helst inte använda vedergällning som term i detta samman-
hang eftersom vedergällning historiskt sett är förknippat med bestraffning utanför rättssy-
stemet, främst i ett religiöst normsystem. Jag har valt att använda begreppet i denna fram-
ställning eftersom det begreppsmässigt är lättanvänt och tydligt i frågor som rör straffets 
negativa konsekvens som reaktion på den negativa gärningen och dels i frågor om det all-
männa rättsmedvetandet i förhållande till straffverkställighet, framförallt då graden av in-
kapacitering och straffets upplevda stränghet. 
33 Vid bedömningen av straffvärdet ska enligt 29 kap. 1 § andra stycket BrB särskilt beaktas 
den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde 
ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft. Se även NJA 2000 s. 612 och 
NJA 2009 s. 485. Straffvärde kan också ge uttryck för hur allvarligt samhället ser på brot-
tet, i det fallet har syftet med straffvärdeideologin inte något krav på någon egentlig preven-
tionseffekt. 
34 Träskman (2008) s. 500. 
35 Prop. 2009/10:147 s. 9. 
36 Andersson & Nilsson s.8 
37 Jareborg & Zila s. 64. 
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I och med straffvärdereformen 1989 kom kvalitativa och möjligen även käns-
lomässiga förhållningssätt till brottsproblemet att förstärkas.38 Efter refor-
men så har straffrätten på alla tre nivåer kommit att genomsyras av att 
straffet och verkställighet av straff synes vara till för att tillfoga individer 
kontrollerat lidande som en konsekvens av deras felaktiga och antinorma-
tiva beteende, vilket gör den straffrättsliga maktutövningen sammantaget 
repressiv till sin karaktär.39 Det rättsliga påförandet av straff har därmed 
fått normativ proportionell vedergällning som legitimering. Bestraffning av en 
person på ett sätt som innebär att hennes människovärde respekteras förut-
sätter att skuldprincipen40 tillåts gälla. I annat fall behandlas inte den dömde 
som ansvarig för sina gärningar utan som ett farligt djur eller som ett offer, 
som man tillfogar obehag eller lidande enbart för att påverka andra.41 Det 
viktigaste särdraget är därmed straffets syfte att förmedla klander.42 Krimi-
naliserade gärningar är förkastliga och personer som begår brott är klan-
dervärda.43 Straffsystemets syfte synes delvis vara att genom straffet för-
medla klander för att uppnå ett moraliskt fördömande av en individs bete-
ende, och dels utgöra en symbolfunktion.44 Straffsystemet skulle därmed 
försvagas om man inte tog hänsyn till allmänhetens rättviseföreställning 
eller önskan om vedergällningsgrad.  
 
Själva dömandet har kommit att handla om att påföra brottslingen en pro-
portionell vedergällning utifrån skada och ansvar. Vi har med detta synsätt 
rört oss från straffrättsliga regler som fokuserar på gärningen mot regler 
som fokuserar på brottslingen.45 Straffvärde kan därmed utgöra en självständig 
straffideologi i de fall straffvärdebaserad argumentation för ökad repression 
och ökad inkapacitering inte längre vilar på en preventionsideologisk 
grund, eller på svag preventionsideologisk grund.46 Straffvärdeideologin är 
därmed baserad på kritik av för långtgående prevention på påföljdsom-
rådet.47 En straffvärdeideologi kan beroende på vilket proportionellt värde 
den erhåller inom den tredelade legitimiteten få en avgörande betydelse på 
straffverkställighetsnivån. För det fall straffvärdeideologin får en propor-
tionell avgörande betydelse framför någon preventionsideologi, framförallt 
den individualpreventiva, påverkar den såväl funktioner för normbekräf-
telse och straffberäkning som verkställighet. Straffvärdeideologiska ställ-
ningstaganden kommer därmed att styra såväl det politiska underlaget 
kring problemfrågor som moralbildning och det allmänna rättsmedvetan-

                                                 
38 Andersson & Nilsson s. 160. Lagstiftning som antas utan att det finns skäl att tro att den 
har någon reell betydelse. 
39 Gröning, s. 8 och Jareborg (2001), s.47  
40 Jareborg & Zila s. 66 
41 Ibid. s. 93 
42 Gröning, s. 8. 
43 Jareborg & Zila s. 67. Jfr BrB 29:1. 
44 Se även skuldprincipen, Jareborg & Zila, s. 66 ff. 
45 Träskman (2008) s. 500. 
46 Dvs. där preventionsinslagen i straffvärdedrivna regelkonstruktioner och eller åtgärder är 
av underordnad betydelse. 
47 Asp, s. 78. 
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det som samhällsskydd och proportionalitet. Dömandeprocessen kommer 
då heller inte legitimeras genom prevention utan genom normativ propor-
tionell vedergällning. Det är då brottslingen och dennes handling och inte 
den framtida välfärdsnyttan eller den individuella nyttan som avgör valet 
av påföljd eller straffets utformning.  
 
Effekten på straffverkställighetsnivå blir då att straffet även skall verkstäl-
las utan eller med ett underordnat preventivt syfte eftersom varje preven-
tionsåtgärd skulle ses som en oförtjänt förmån och något som urholkar 
straffet framför en nödvändig åtgärd, varför varje preventionsåtgärd skulle 
strida mot det allmänna rättsmedvetandet48 och troligen riskera att under-
gräva allmänhetens förtroende för hela rättssystemet. 
 
Det har gjorts gällande att bestämmelserna om straffmätning och påföljds-
val i allt väsentlighet bygger på en nyklassisk uppfattning som betonar kra-
vet på rättvis proportionalitet mellan brott och påföljd. Ideologiskt och teo-
retiskt står de gällande bestämmelserna i linje med det som gällde på 1800 
talet.49 
 

2.1.3 Straffverkställighet och straffideologier  
 
Straffverkställighet kan till skillnad från straffhot tillämpas såväl med en 
allmänpreventiv som med en individualpreventiv funktion. För att straff-
verkställighet skall få en självständig allmänpreventiv effekt, eller en mo-
ralpåverkande effekt, krävs att verkställigheten inte utformas så att trovär-
digheten av det utdömda straffet undergrävs.50 Verkställighet skall då ut-
formas så strängt som möjligt utan att kontraproduktiva verkningar upp-
kommer såsom t.ex. krigstillstånd51 på anstalter eller en allmän sympati för 
fångar. Om verkningarna uteblir av åtgärderna eller att verkställigheten 
blir för inhuman så att allmänhetens sympati väcks eller att oproportioner-
ligt avkall måste göras från de grundläggande rättigheterna, så blir åtgär-
den eller åtgärderna irrationella.  
 
En straffverkställighet som bygger på en ren straffvärdeideologi har inte 
som syftemål att förhindra återfall i brott efter verkställighet eller på annat 
sätt återintegrera den intagne. Den intagne verkställer sitt straff som en re-
aktion på en förkastlig gärning. Den verkställande myndighetens främsta 
uppgift blir här att etablera en syn på straffets stränghet, upprätthålla om-
fattande kontrollfunktioner för att förhindra möjligheten att begå nya brott 
under verkställighet. Samhällsskydd, det allmänna rättsmedvetandet och 
vad som utgör allmänhetens förtroende för rättssystemet skall då vid en 

                                                 
48 Se kap. 4.2.3. 
49 Träskman (2008) s. 499 
50 Det som i kriminalpolitiskt sammanhang kallas för ”urholkning av straffet”. 
51 Eller andra likande negativa effekter som t.ex. myndighetsförakt där vilja till brottsbenä-
genhet ökar och kan ha ”smittoeffekter” på andra individer. 
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proportionalitetsprövning väga tyngre än den individuella nyttan och de 
begränsningar som i så fall måste göras i grundläggande fri- och rättighe-
ter.  Det är av avgörande betydelse för att kunna bedriva en human och 
meningsfull kriminalvård att man på straffverkställighetsnivån tar indivi-
dualpreventiv hänsyn framför vedergällning.52 
 

2.1.4 Straffverkställighet och preventionsideologie r 
 
Det svenska straffsystemet har i modern tid syftat till att uppnå en preven-
tionseffekt. Allmänprevention torde i huvudsak verka genom lagens straff-
hot och i anslutning därtill genom att upprätthålla fast och konsekvent 
praxis som visar att straffhotet inte är tomt. Det torde sällan vara enskilda 
domar som har betydelse för att uppnå allmänpreventionseffekt.53 Utdö-
mandet av ett straff eller kriminaliserandet av en gärning är således legi-
timt om, och endast om, åtgärderna leder fram till minskad brottslighet. 
Kriminaliseringen av gärningen, dvs. straffhotet, det faktiskt utdömda 
straffet och straffverkställigheten skall därmed ha en preventiv effekt ge-
nom hela den s.k. tredelade legitimeringen. Straffets funktion är att avskräcka 
andra från att begå nya brott (allmänprevention), och genom avskräckning, 
inkapacitering och resocialisering förhindra den dömde från att begå brott 
igen (individualprevention).54 Straffhot och utdömande av straff kan inte 
ha annat än en allmänpreventiv effekt om hotet och domen inte leder till 
straffverkställighet, eftersom det är först på verkställighetsstadiet som full 
individualpreventiv effekt kan uppnås. Det är viktigt här att inte samman-
blanda individualprevention med human socialterapeutiska åtgärder på 
det sättet som görs i den allmänna debatten.55  
 
Preventionsideologier och dess modeller kan också förstås bättre om man 
förstår på vilken nivå det är tänkt att modellen skall fungera, varför man 
bör skilja mellan mikro- individnivå, meso- gruppnivå och makronivå. In-
dividualprevention är tänkt att verka på mikronivå och allmän prevention 
på makronivå. Mesonivån är sällan en nivå som de ideologiska modellerna 
riktar sig emot, men den kan ändå vara intressant när det gäller predik-
tionsverktyg,56 och utformning av inkapaciteringsregler på verkställighets-
nivå.57 
                                                 
52 Prop. 1987/88:120 s. 34. 
53 Prop. 1987/88:120 s. 23. 
54 Jareborg & Zila s. 83 
55 Se Jareborg & Zila s.83, där dödsstraff anges som det ”bästa” individualpreventivt moti-
verande straffet, liksom kastrering och förtidspension. Kastrering skulle kunna legitimeras 
utifrån ett reparativt straffvärdeideologiskt perspektiv medan förtidspension skulle kunna 
legitimeras ur en humanistisk resocialiserings perspektiv.  
56 Se även beskrivningen av selektiv inkapacitering i kommande resonemang och kap. 
5.1.2. 
57 Ang mesonivå, se danska straffeloven 88 §, st. 1, p. 2, där lagstiftaren valt att öka repres-
sionsnivån om gärningsmannen tillhör en grupp eller sammanslutning som lagstiftaren 
uppfattar som kriminell. Straffeloven möjliggör för domstolen att öka ett straff med hälften 
av vad max påföljden är för brottet. I brott som har max straff om 8 år kan domstolen, om 
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Tidsperspektivet har heller inte en obetydlig roll när det gäller att förstå de 
olika preventionsideologiska modellerna. När det gäller t.ex. avskräckning 
förväntar man sig en relativt omedelbar effekt av åtgärden. Med avskräck-
ning avses graden av repression i allmänpreventionsmodellen, eftersom 
allmänprevention är olösligt förbunden med allvarligt menad kriminalise-
ring58 och graden av inkapacitering när det gäller individualprevention. 
När det gäller moralbildning, rehabilitering och där modellen förutsätter 
någon typ av ekologisk balans med andra sociala- och ekonomiska struktu-
rer, förutsätts långsiktighet ända upp till generationsskiftesnivå.  
 
Den traditionella behandlingsideologin har kritiserats för att inte syn-
liggöra individens eget ansvar för det begångna brottet.59 Om individens 
ansvar är i fokus kan man hävda att man för en individualiserad straffverk-
ställighetsideologi. I centrum för en individualiserad kriminalvård står en 
person med individuellt ansvar för sina tidigare och kommande hand-
lingar. I linje med dessa individualiseringstankar, är det den enskilde som 
måste förändra sitt tänkande och förhållningssätt, för att individualpre-
vention och resocialisering skall förverkligas. Resocialisering uppnås också 
bäst på individnivå. En individualiserad straffverkställighetsideologi kan 
även sägas ligga i linje med ökad allmänprevention, då individens eget 
ansvar betonas. Samhället kan då inte genom denna ansvarsförskjutning 
klandras för att ha misslyckats med det allmänna brottspreventiva arbetet 
som t.ex. social trygghet, utbildning, arbetsmarknad, innovationsstöd och 
andra välfärdshöjande mål. 
 
För att en individualpreventiv effekt skall uppnås så skall den dömde inte 
återfalla i brott. En individualpreventiv åtgärd är misslyckad, om den som 
utsätts för den återfaller i brott. Om syftet med en individualpreventiv åt-
gärd inte är allvarligt menad, eller då man kan på goda grunder kan utgå 
ifrån att den inte kommer att ha önskad effekt så är kopplingen till indivi-
dualprevention bruten, varför åtgärden blir irrationell.60 
 
För att full individualpreventiv effekt ska uppnås krävs, förutom att den döm-
de inte skall återfalla i brott, att verkställighetsåtgärderna verkligen leder 
fram till en återintegration i samhället, samt att frihetsberövandets skadliga 
verkan neutraliserats. Med detta menas att resocialiseringssyftet för den 
dömde inte bara är att denne skall upphöra med sin brottsliga verksamhet, 
den dömde skall också i likhet med alla andra medborgare ha som mål att 

                                                                                                                            
man tillhör en sådan grupp eller sammanslutning, därmed döma ut 12 år. Se även rådets 
rambeslut den 24 februari 2005 om bekämpandet av organiserad brottslighet gällande att 
kriminalisera deltagandet i en sådan organisation. Jmf även SOU 2000:88 s.273 och SOU 
2008:85 s.135 samt 1 kap. 7 § FäL ang. kopplingar till grov organiserad brottslighet. Se 
även kap. 4.2.2. 
58 Troligen är behovet av allmänprevention störst när det gäller vardagsbrottslighet, (dvs. 
massbrotten eller de s.k. miljonbrotten). Det är också intressant att fråga sig varför man 
kriminaliserar, se Jareborg & Zila s. 76.  
59 SOU 2005:54 s. 141 
60 När t.ex. vård, hjälp eller stöd föreskrivs utan hänsyn till individualpreventiv effekt. 
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bli till nyttobärare för välfärdsmålen. Den dömde skall efter verkställighet, 
för att straffverkställighetsmålet skall anses vara nått, följa och beivra sam-
hällets normer. 
 

2.2 Den nordiska modellen 
 
Det nordiska samarbetet på straffrättens område har haft stor betydelse för 
svensk straffverkställighet. Inom Norden finns en stark tradition av rätts-
ligt samarbete.61 Det nutida nordiska samarbetet grundas på Helsingforsav-
talet från 1962. I Sverige har denna överenskommelse kommit till uttryck i 
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge 
angående verkställighet av straff m.m. Det finns även en rad komplette-
rande författningar på området.62 Det nordiska samarbetet omfattar verk-
ställighet av böter, förverkande och fängelsestraff samt anordnande av 
övervakning för villkorligt dömda, skyddstillsynsdömda och villkorligt 
frigivna.63 Den geografiska, historiska, kulturella och språkliga närheten 
mellan de nordiska länderna samt de nordiska gemensamma politiska och 
ekonomiska intressena ligger till grund för detta samarbete.64 
 
Den nordiska kriminalpolitikens syftemål har beskrivits som; att minimera de 
kostnader och lidanden som framkallats av brottsligheten och av samhäl-
lets kontrollåtgärder, samt att fördela dessa kostnader och detta lidande 
rättvist mellan de tre huvudparterna, brottslingen, brottsoffret och samhäl-
let.65 
 
Straff har i de nordiska systemen traditionellt betraktats som ett nödvän-
digt medel för upprätthållandet av respekt för vissa sociala värden. Detta 
är en straffrättslig utgångspunkt som bygger på den s.k. ultima ratioprinci-
pen, innebärande att kriminalisering bör utgöra den sista lösningen på ett 
samhälleligt problem.66 Straffet uppfattas med detta synsätt som en primi-
tiv och repressiv samhällsreaktion, i kontrast till andra former av social 
kontroll.67 För svensk lagstiftning gäller sedan länge som en allmän princip 
att kriminalisering som metod för att söka hindra överträdelse av olika 
normer bör användas med återhållsamhet. Lagstiftningens normerade och 

                                                 
61 Konventionen av den 8 mars 1948 om erkännande av verkställighet av domar i brottmål i 
Sverige, Norge och Danmark. 
62 Se förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge 
angående verkställighet av straff m.m., lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Fin-
land, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling och kungörel-
sen (1970:710) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av 
beslut om vård eller behandling.  
63 Prop. 1983/84:197 s. 31f. 
64 KOM (2004), s. 39 
65 Anttila & Törnudd, s 140 och Träskman (2008) s.497 
66 Nuotio, s. 157ff . 
67 Jareborg (2001), s. 46. 
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informerande syfte bör i många fall kunna tillgodoses även utan kriminali-
sering.68 
 
De nordiska länderna har eftersträvat enhetliga regler i Norden i så många 
avseenden som möjligt. Enhetliga bestämmelser om brott och brottspåfölj-
der eftersträvas, eftersom det underlättar för de nordiska länderna vid t.ex. 
utlämning.69 Det nordiska straffrättsliga samarbetet omfattar såväl lagstift-
ningsfrågor som utredningsfrågor och verkställighetsfrågor. Vidare samar-
betas det även i kriminalvårdsfrågor och i frågor med anknytning till EU.70 
Överförande av intagna mellan de nordiska länderna bygger på humanitä-
ra och kriminalpolitiska överväganden. Syftet har varit att främja den 
dömdes rehabilitering och dennes återanpassning.  Det är lättare att förbe-
reda en intagen för insteg i samhället om verkställighet äger rum i den stat 
där denne avser att bo och verka. Detta tillvägagångssätt skall underlätta 
kontakterna med eventuella arbetsgivare och andra organisationer, vilket 
skall bidra till att minska återfall i brott.71 
 
Internationellt sett har den nordiska modellen utmärkts av en låg repres-
sionsnivå, med resocialisering och återanpassning som primära mål. Synen 
på brott som ett socialt fenomen har bidragit till ett brett kriminalpolitiskt 
grepp, där kriminalisering endast betraktats som ett av många medel för att 
lösa samhälleliga problem. Resultatet av denna straffrättsliga linje får i EU 
perspektiv anses lyckat.72 De nordiska länderna har förhållandevis låg all-
varlig brottslighet. Internationellt sett kan hävdas att de nordiska länderna 
har visat att låg repressionsnivå inte per automatik motsvarar en svag kri-
minalpolitik.73  
 
Likheten mellan de nordiska länderna i fråga om samhälleliga värderingar 
och politisk kultur brukar sammanfattas med begreppet den nordiska model-
len. Detta är ett uttryck för att den nordiska rätten i ett internationellt per-
spektiv kan och bör klassificeras som ett eget rättsområde.74 Även om sam-
arbetet syftar till en harmoniserad och i princip enhetlig lagstiftning, bör 
det emellertid i detta sammanhang poängteras att det idag finns viktiga 
skillnader p.g.a. att länderna tagit olika vägval när det bl.a. gäller utform-
ning av och syftemål med straffverkställigheten. Straffrättsligt sett kan man 
tala om en östnordisk och en västnordisk straffrättstradition, med Sverige 
och Finland på den östnordiska sidan och Norge och Danmark på den 

                                                 
68 Prop. 1994/95:23 s. 53f., betänkande 1994/95:JuU2 s. 6f., 2006/07:JuU 2 y. 
69 Prop. 1962:203, s. 12. Den dömdes samtycke behövs inte för överföring av straff. Straffet 
verkställs som om det ådömts genom svensk laga kraftvunnen dom. Prop. 1999/00:45 s. 
20f. 
70 KOM (2004), s. 39f. 
71 KOM (2004), s. 39f. Detta utgör också grunden i EU:s motiv för att verkställighet skall 
göras i det land man bor och eller verkar. 
72 Vilket kan avläsas i Fångstatistik i Europeiska Unionen. Eurostat- statistics in focus 
58/2010. Se även andelen trygga i Sverige, kap 4.2.3.2. 
73 Nuotio, s. 159ff   
74 Träskman (2005), s. 869 
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västnordiska sidan. Den östnordiska traditionen bygger på teori och be-
grepp medan den västnordiska är mer pragmatiskt orienterad.  Sverige 
skiljer sig tydligt från de övriga nordiska länderna genom att tro på och 
betona att straffrätten ska användas som ett medel för att uppnå vissa re-
sultat inom andra politiska områden än det rättsliga.75 När det gäller verk-
ställighetsfrågor så har länderna tagit olika vägar på flera viktiga punkter, 
t.ex. gällande halvtidsfrigivning, repressions- och kriminaliseringsnivåer 
samt utslussningsåtgärdernas utformning.76 
 
Skillnaderna mellan dansk och svensk resocialisering och återfallspolitik 
innebär att den danske medborgaren i praktiken kan erhålla resocialise-
ringsåtgärder närmare två år längre än den svenske medborgaren om bäg-
ge avtjänar ett sju årigt fängelsestraff för samma gärning. Dessutom har 
den danske medborgarens möjlighet till halvtidsfrigivning. 
 
Ifall en svensk medborgare dömts till straff i Danmark, men verkställer 
straffet i Sverige, kan det inte uteslutas att de svenska reglerna är så pass 
mindre generösa än de danska att de innebär ett avsteg ifrån artikel 5 i Eu-
ropakonventionen och därmed ger grund för ett ansvar för den dömande 
staten.77 
 
Norge tillämpar som Danmark, till skillnad mot Sverige, avkortningsdagar 
för verkställighetstid som får anses avtjänade i häkte, vilket påverkar möj-
ligheten att begränsa skadeverkningar av långa häktestider och fängelse-
straffets skadeverkningar.78 I Norge har det framförts att en effektiv verk-
ställighet är avgörande för att bekämpa kriminalitet och för att skapa ett 
tryggare samhälle. Verkställigheten skall därför ge förutsättningar för att 
minska återfall i brott. Den norska regeringen har uttalat att det finns ett 
behov för en mer kunskaps- och evidensbaserad kriminalvård där enskilda 
händelser inte får vara grundstenarna i kriminalpolitiken,79 vilket då skiljer 
sig från Sveriges kriminalpolitik som mer baseras på subjektiva värde-
grunder och där regelkonstruktionen har styrts av enskilda händelser.80 
Norge anför att skadeverkningarna av frihetsberövandet blir större om 

                                                 
75 Niemi-Kiesiläinen, s. 89-108. 
76 Sverige har numera som en konsekvens av den kriminalpolitik som förts de högsta 
fångantalen i Norden. För 25 år sedan hade Finland dubbelt så höga fångantal. Finland har 
lyckats mycket väl med sin kriminalpolitik i såväl nordiskt som Europeiskt jämförelse. 
Jareborg & Zila s. 38. 
77 Se Dirk van Zyl Smit och Sonja Snacken, Principles of European Prison Law and Policy. 
Penology and Human Rights, OUP, 2009, kapitel 8. 
78 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment. Kommittén har kritiserat Sverige för förhållandena på säkerhetsavdelning 
och behandling av isolerade fångar. Kommittén framförde också vissa synpunkter beträf-
fande handläggning och överklagande av disciplinära påföljder. 
79 St. meld. Nr. 37 (2007-2008) s. 7 f. 
80 Se not 93. 
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verkställighet inte sker utan anpassad utslussning.81 Här kan man se en 
tydlig pragmatisk skillnad mellan Sveriges och Norges prioriteringar och 
inställningen att med anpassad resocialiseringsåtgärd lösa återfallsproble-
matiken. Istället för att i första hand prioritera det kortsiktiga brottspreven-
tiva samhällsskyddet i enlighet med den svenska modellen, så prioriterar 
Norge en modell där verkställighet skall ske ute i samhället för en mer ef-
fektiv rehabilitering som i sig leder fram till en ökad trygghet.82 Det norska 
verkställighetsmålet synes därför ha ett betydligt längre syftemål än det 
svenska. Det konkreta målet för den norska kriminalpolitiken är att den 
som avtjänat sitt straff skall vara fri från missbruk, ha ökat sin självkänsla 
och upplevt nyttovärde genom att ha någonstans att bo, att kunna läsa, 
skriva och räkna samt att ha en chans på arbetsmarknaden och fungera i 
det familjära och sociala samspelet, ha modet och motivationen att söka 
hjälp efter villkorlig frigivning och framförallt kunna klara sig själv. Den 
intagne skall med andra ord ha förutsättningarna för att uppleva sig ha en 
nyttofunktion i samhället, bidraga till välfärden samt beivra samhällets 
normer. Detta synsätt skulle kunna utgöra den konkretiserade bilden av 
den svenska kriminalvårdens målvision Bättre ut.83 För att uppnå detta mål 
skall kriminalomsorgen i Norge arbeta efter en s.k. tilbakeføringsgaranti.84 
Den norska regeringen har därmed konkretiserat det övergripande målet 
att minska återfall i brott till en viljestyrd strategi. Strategin visar också vik-
ten av ett kausalsamband mellan de åtgärder som vidtas för påverkan85 till 
att omsätta denna påverkan till praktiska färdigheter86 i den miljö där den 
intagne skall integreras till,87 där krav också finns på en uppföljningsbar 
målbild.88 
 
I Finland har man till skillnad mot framförallt Sverige valt en strategi att 
hålla fångantalet nere, varför Finland går mot ett minskat antal fångar.89 
Finland hade också 2010 lägst fångantal per capita i Europa. Denna med-
vetna strategi kan också vara förklaringen till varför man fann den minsta 
andelen i Norden av dem som tyckte att fängelsestraffen var för milda just i 
Finland.90 
 

                                                 
81 Jmf. Sveriges utslussningsmål om 60 % av de intagna med straff över 2 år, och 40 % av 
de intagna med straff över 6 månader men ej över 2 år, Kriminalvårdens verksamhetsplan 
2012, s. 38. 
82 St. meld. Nr. 37 (2007-2008) s. 94 f. 
83 Kriminalvårdens verksamhetsplan 2012, 51-2011-6966. 
84 St. meld. Nr. 37 (2007-2008) s. 173 ff. 
85 Väglednings och påverkansprogram. 
86 Sociala, utbildnings och yrkesmässiga färdigheter. 
87 Verkställighet skall ske i större grad ute i samhället. 
88 Att målet måste vara entydigt, väldefinierat och tidsbestämt så att det blir mätbart och 
kan ligga till grund för framtida evidensbaserade åtgärder. 
89 Finland hade 2008 lägst antal fångar per capita i Norden om man bortser från Island. 
Kriminalomsorgens stattistik s. 18. Vissa unga lagöverträdare kan bli villkorligt frigivna 
vid en tredjedel av straffet. 
90 Se kap. 4.2.3. 
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Om Sverige och Norge skiljer sig från de övriga nordiska länderna när det 
gäller antalet fängelsedömda för narkotikabrott utmärker sig Finland gäl-
lande antalet fängelsedömda för mord, dråp och våldsbrott,91 vilket står i 
polaritet till att Sverige är det land i Norden som tycker att straffen är för 
milda och där våldsbrotten problematiserats särskilt och bl.a. legitimerat 
ökat krav på samhällsskydd.92 
 
Rymning och försök till rymning är straffbart i Finland, vilket kan leda till 
fängelse i upp till ett år. Rymning är även straffbart i Danmark och Norge, 
vilket i Norge inneburit en minskning av antalet avvikelser. Sverige har 
istället för att kriminalisera rymningar valt att hantera rymningar genom 
att prioritera samhällsskyddet och möjliggörandet av ökade kontrollåtgär-
der framför den klientnära och dynamiska säkerheten, med långtgående 
inskränkningar i grundläggande rättigheter till följd.93  
 
Den svenska modellen skiljer sig därmed från de övriga nordiska ländernas 
sätt att prioritera frigivningsförberedande åtgärder och möjliggöra upp-
rätthållandet av kontakter på utsidan, varför det torde behövas att en har-
moniseringprocess kommer till stånd även inom Norden, ifall Sverige vill 
säga sig tillhöra den kriminalpolitiska kulturen som tillämpar den nordiska 
modellen. Detta kan även vara avgörande för att underlätta och eller väg-
leda den pågående harmoniseringsprocessen inom EU. 
 

2.3 Internationella åtaganden 
 
Sverige har tillträtt flera internationella konventioner som är av betydelse 
för straffsystemets tredje nivå.94 Konventionerna utgör det yttre ramverket 
eller en s.k. minimistandard för vad som kan anses vara människans 
grundläggande rättigheter. Begränsningar av fri- och rättigheter måste där-
för ha stöd i lag,95 och får endast göras för att tillgodose ändamål som är 
godtagbara i ett demokratiskt samhälle.  
 
Liksom straffrätten utgör en nationell etisk kodex96 mellan staten och indi-
viden så utgör konventionerna en mer universell och internationell etisk 
kodex mellan staten och andra stater i förhållanden mellan staten och indi-
viden, där individen i en stat i princip kan förlita sig på att den universella 
och internationella kodexen upprätthålls med stöd från de andra staterna. 

                                                 
91 40 % högre än de andra nordiska länderna. 
92 Se kap. 4.3.1.1. 
93 SOU 2005:6, s. 121 f. 
94 Rekommendationer och liknande dokument som utarbetats av mellanfolkliga organisa-
tioner, som FN, ILO och Europarådet, är också av intresse och betydelse för straffverkstäl-
lighetens yttre ramar och mål. 
95 I såväl FN:s och Europarådets regler används lag (law). Detta begrepp kan även omfatta 
förordningar och föreskrifter som regeringen respektive Kriminalvårdsstyrelsen meddelat. 
Även en klar och tydlig rättspraxis kan innefatta begreppet. 
96 Se not 22. 



 

 

22 

När konventionerna erkänns som grundläggande etiska normer så kan 
individen också ta dessa till hjälp när det på nationell nivå skall till en pro-
portionalitetsprövning av en enskild åtgärd. De etiska normerna kommer 
då att dels fungera som tolkningsunderlag för individen vid en sådan pro-
portionalitetsprövning och dels som underlag då individen vill anmäla en 
kränkning av dessa normer till t.ex. Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna.  
 
De grundläggande rättigheterna har också förstärkts efter Lissabonfördra-
gets ikraftträdande. Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna är numer rättsligt bindande eftersom EU anslutit sig till Eu-
ropakonventionen.97 Europaparlamentet och Europeiska rådet prioriterar 
de grundläggande rättigheterna inom EU när de arbetar kring frågor om 
frihet och säkerhet.98 Genom att följa och tillämpa etiska och humanistiska 
värderingar så förväntar sig därmed EU att det skall förstärka det nödvän-
diga och ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna men också all-
mänhetens förtroende för EU: s politiska insatser. Det är viktigt att det inte 
uppkommer tvivel om att staten inte skulle värdesätta och sätta de grund-
läggande rättigheterna högt på dagordningen eftersom det allvarligt skulle 
kunna försvåra ett fungerande samarbete inom området frihet, säkerhet 
och rättvisa.99  
 
Europarådet har även utarbetat ett stort antal resolutioner och rekommen-
dationer som påverkar straffverkställighet. Här kan särskilt nämnas minis-
terrådets rekommendation Rec(2006)2, som antogs av Ministerkommittén 
den 11 januari 2006, avseende de europeiska fängelsereglerna. Innehållet i 
fängelsereglerna motsvarar till viss del FN:s Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners. Syftet med rekommendationerna är att skapa en mi-
nimistandard för behandlingen av frihetsberövade respektive för bl.a. fri-
vårdspåföljder. Medlemsstaternas regeringar rekommenderas att bl.a. låta 
sig vägledas av de principer som finns i reglerna vid lagstiftning och i prax-
is.100  
 

2.3.1 FN och de mänskliga rättigheterna 
 
I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, som antogs av gene-
ralförsamlingen den 10 december 1948, finns det några bestämmelser som 
är av särskilt intresse för Kriminalvården. I artikel 5 anges att ingen får ut-

                                                 
97 Se Artikel 6.1. I artikel 6.3 erinras om de grundläggande rättigheterna, såsom de garante-
ras i Europa konventionen och de grundläggande friheter som följer av medlemsstaternas 
gemensamma och konstitutionella traditioner, skall ingå i unionsrättens allmänna principer. 
Se även artikel 6.2 i EU fördraget.  
98 Europaparlamentets resolution per den 25 november 2009 om kommissionens meddelan-
de till Europaparlamentet och rådet om ett område med friheten säkerhet och rättvisa i all-
mänhetens tjänst. Se även Stockholmsprogrammet EUT C 115 4.5.2010. 
99 KOM (2010)573 s. 4 
100 KOM(2011) 327 s. 13. 
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sättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. Av artikel 29 framgår bl.a. att envar, vid utövandet av sina fri- 
och rättigheter, får underkastas endast sådana inskränkningar som blivit 
fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och re-
spekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska 
samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 
De rättigheter som anges i deklarationen har sedermera utvidgats och pre-
ciserats i en rad konventioner och deklarationer som antagits av FN:s gene-
ralförsamling och andra organ.101 
 
På FN:s första kongress angående förhindrande av brott och behandlingen 
av brottslingar antogs år 1955 resolutionen Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners. Enligt reglerna bör anstaltsledningen (läs här Krimi-
nalvården) försöka minimera varje skillnad mellan ett liv i anstalt och ett 
liv i frihet. Skillnaden tenderar att minska de intagnas ansvar och respekten 
för deras mänskliga värdighet. Före verkställighetens slut är det önskvärt 
att erforderliga åtgärder vidtas för att se till att den intagne gradvis anpas-
sar sig till ett liv i frihet. Från verkställighetens början skall hänsyn tas till 
den intagnes framtid efter frigivningen. Den intagne skall uppmuntras och 
stödjas att ha kvar och skapa nya kontakter med personer och organisatio-
ner utanför anstalten som kan främja hans familjs intressen och hans egen 
sociala rehabilitering. 
 
FN:s generalförsamling har vidare antagit bl.a. följande dokument: 
 

• Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (29 
november 1995), de s.k. Beijingreglerna 

• Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of De-
tention or Imprisonment (9 december 1988) 

• Basic Principles for the Treatment of Prisoners (14 december 1990)102 
• Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (14 decem-

ber 1990) 
• Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures 
• de s.k. Tokyoreglerna103 

                                                 
101 Specifika regler som rör Kriminalvården finns även i Barnkonventionen (1990). Barn-
konventionen ställer både juridiska och politiska krav på beslutsfattarna.  Särskilda krav på 
Kriminalvården kan gälla bl.a. när det gäller placering och verkställighetsinnehåll för unga 
som avtjänar fängelse i anstalt. Kriminalvården skall vidta åtgärder som är ägnade att aktivt 
motverka att den unge utvecklar eller befäster en kriminell identitet, Artikel 37 c och  2 
kap. 3 § FäL. Barnets rättigheter inte får samma utrymme i vare sig lagkonstruktionen eller 
i den offentliga debatten som t.ex. de subjektiva värdegrunderna får. 
102 Enligt punkten 10 i reglerna skall med samhällets och sociala institutioners medverkan 
och stöd gynnsamma villkor skapas för att den frigivne skall kunna återanpassas till sam-
hället under så goda förhållanden som möjligt. Därvid skall erforderlig hänsyn tas 
till brottoffrens intressen. 
103 Reglerna antogs av generalförsamlingen den 14 december 1990 genom resolution 
45/110, Den berörda myndigheten bör efter domen ha möjlighet att använda olika alternativ 
för att undvika institutionalisering och för att hjälpa lagöverträdare att på ett tidigt stadie 
återanpassas till samhället. Sådana alternativ kan vara: permission (furlough) eller halv-
vägshus (half-way houses), frigivning för arbete eller utbildning (work or education 
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Enligt se s.k. Tokyoreglerna är syftet med bl.a. övervakning att minska åter-
fall i brott och att stödja lagöverträdarens återanpassning i samhället på ett 
sätt som minskar sannolikheten för ny brottslighet. Övervakning och be-
handling bör vara individuellt utformad och ta sikte på att stödja lagöver-
trädaren att motverka återfall i brott. Lagöverträdaren bör, när det är nöd-
vändigt, erhålla psykologisk, social och materiell hjälp samt ges möjlighet 
att förbättra sina band till samhället och underlätta återanpassningen.104 
 

2.3.2 Europakonventionen för de mänskliga rättighet erna 
 
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (EKMR),105 gäller sedan den 1 januari 1995 
som svensk lag.106 Norge har gått ett steg längre och tillerkänner Europa-
konventionen tolkningsföreträde framför nationell lag.107 
 
Europakonventionen är avsedd för att etablera en europeisk minimistan-
dard, dvs. en skyddsnivå som i princip är enhetlig i alla konventionsstater, 
i den meningen att de ej får underskridas. Åtgärder, oavsett om de avser 
förbud eller om de avser positiva förpliktelser108, som till sin typ kan vara 
konventionsenliga, skall alltid proportionalitetsprövas. Proportionalitets-
principen tillämpas därmed av Europadomstolen. 
 

2.3.2.1 Europakonventionen och straffverkställighet en 
 
Europakonventionen tillförsäkrar brottslingen ett skydd mot staten under 
den tid denne verkställer. Konventionen garanterar brottslingen ett skydd 
från vedergällning, andra straff än frihetsberövande, från godtycke och 
olika behandling. Det är framförallt brottslingen som rättskyddsgarantier-
na riktar sig mot av de skyddsobjekt som det nationella straffsystemet syf-
tar till att värna om. 
 
Det är en grundläggande princip inom straffprocessrätten och en rättsstat-
lig princip att en person inte får lagföras eller straffas för samma brott mer 

                                                                                                                            
release), olika former av villkorlig frigivning (parole), efterskänkande/minskning av straff-
tid (remission), nåd (pardon). 
104 Jmf Normaliseringsprincipen. 
105 Europakonventionen innehåller 14 artiklar som kompletterats med 14 protokoll där 6 av 
dem innehåller materiella rättigheter, övriga protokoll gäller i huvudsak processuella eller 
organisatoriska frågor 
106 SFS 1994:1219, enligt 2 kap. 23 § regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte 
meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen.  
107 Danelius s. 34. 
108 Ibid. s. 50 
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än en gång.109 Frågan är då om ärenden om disciplinära åtgärder om av-
skildhet,110 nekande av permissioner111 och utslussning,112 uppskjuten vill-
korlig frigivning113 kan anses som en sådan straffprocess? Om det skulle 
vara fallet skulle disciplinära åtgärder kunna komma i konflikt med de 
grundläggande rättigheterna om samma händelse lett fram till åtal. Norges 
högsta domstol, Hoyesterett, har i flera domar funnit att det inte förelegat 
hinder att åtala och döma den intagne för gärningar på grund av att den 
intagne nekats villkorlig frigivning, men att man i stället vid straffmätning-
en tagit hänsyn till att den villkorliga frigivningen senarelagts.114 Det skulle 
därmed i princip vara möjligt att överträda grundläggande fri- och rättig-
heter genom att bestraffa en intagens misskötsamhet både genom att döma 
ut en påföljd i ett brottmål och genom att dela ut en disciplinpåföljd under 
verkställigheten av straff. Detta är också något som Europadomstolen, 115 
HD116 och RÅ117 funnit vara möjligt. Det framgår däremot av de europeiska 
fängelsereglerna118 att de intagna inte får straffas dubbelt för samma hand-
ling och samma beteende119 och att en disciplinär åtgärd endast skall till-
gripas som sista utväg.120  
 
Det förhållandet att det skall råda proportion mellan förseelsens svårhets-
grad och påföljden talar för att man skall undvika dubbelbestraffning som 
leder till andra negativa och inhumana följder för den intagne. Även om 
disciplinär bestraffning beaktas vid straffmätningen,121 skall man också i 
proportionalitetsprövningen, gällande den disciplinära bestraffningen, ta 
hänsyn till den samlade påföljden ifall den dömde har dömts till ett mer 
kännbart bötes- eller fängelsestraff för samma gärning,122  eller om konse-
kvensen innebär bortfallande av frigivningsförberedande åtgärder som 
skall underlätta för den intagne att återintegreras i samhället.123 
 

                                                 
109 Jmf. 30 kap. 9 § BrB, artikel 14 punkt 7 i FN konventionen om medborgerliga och poli-
tiska rättigheter och i artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Sist-
nämnda bestämmelse gäller endast straffprocesser (criminal proceedings). 
110 6 kap. 7, 8 §§ FäL. 
111 Allmänna råd till 10 kap. 1 § FäL vid förnyad riskbedömning p.g.a. disciplinära åtgär-
der. 
112 Allmänna råd till 11 kap 8 § p. 2 FäL. 
113 Allmänna råd till 12 kap. 2 § FäL. 
114 HR-2004-00997-A, sak nr 2003/1640, HR-2004-00998-A, sak nr 2004/102, 
HR-2004-00999-A, sak nr. 2004/44, HR-2004-0100-A, sak 2004/395. 
115 Ponsetti och Chesnel mot Frankrike, beslut den 14 September 2004, Rosenquist mot 
Sverige, beslut den 14 September, 2004 och Synnelius mot Sverige, beslut den 17 juni 
2008. 
116 NJA 2000 s. 622, NJA 2005 s. 856. 
117 RÅ 2002 ref. 79 och RÅ: s dom i mål 8133-08, beslut den 17 september 2009. 
118 REC(2006)2. 
119 REC(2006)2, Artikel 63, Dubbelbestraffning 
120 REC(2006)2, Artikel 56.1, Disciplin och bestraffning. 
121 29 kap. 5 § BrB. 
122 Jmf. försummelse som skattskyldig gjort sig skyldig till, prop. 2002/03:106 s. 154 
123 Jmf. RÅ: s dom i mål 8133-08, beslut den 17 september 2009 s. 5 
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Europadomstolen har meddelat två nya domar124 som talar för en praxis-
ändring med en ny, striktare tolkning av förbudet mot dubbelbestraffning, 
där myndigheterna i princip måste välja mellan att utdela en disciplinär 
åtgärd eller åtala för samma gärning. En sådan ny tolkning av dubbelbe-
straffningsförbudet skulle i princip kunna innebära att disciplinåtgärder 
som avskildhet, nekande eller indragande av permissioner och utsluss-
ningsåtgärder för samma handling inte får medföra att även villkorlig fri-
givning senareläggs utöver själva disciplinbestraffningen. En sådan snäva-
re tolkning skulle kunna påverka en proportionalitetsprövning till fördel 
för den intagne. 
 
Rätten till respekt till privatliv och korrespondens är grundlagsskyddat125 
och skyddat genom konventionen.126 Inskränkningar får göras i denna rät-
tighet med stöd av lag om inskränkningen är proportionell i förhållande till 
individens behov av kontakt med omvärlden och till den skada kontakten 
med omvärlden kan ha på samhället utifrån vad som kan anses vara accep-
terat i ett demokratiskt samhälle.127 Kriminalvårdens nuvarande telefonisy-
stem, INTIK,128 skall som i en del av samhällsskyddet förhindra att samtal 
vidarekopplas till andra fasta telefoner. Samtal godkänns inte om en mot-
tagare har ett IP- eller mobilteknikbaserat system, vilket då kan komma i 
konflikt med artikel 8 i konventionen, eftersom systemet inte är teknikobe-
roende. Dessutom skulle ett nekande av telefonsamtal p.g.a. teknikbe-
gränsning kunna att komma i konflikt med proportionalitetsprincipen.  
Begränsningen av de grundläggande friheterna är då generell och inte in-
dividuell varför restriktionerna är ytterst ingripande, även utifrån resociali-
seringssyftet. Begränsningarna är beslutade enligt lag för att uppnå ett 
samhällsskydd som staten prioriterar framför den enskildes rättigheter och 
behov, vilket dessutom kan påverka möjligheten till att uppnå en individu-
alpreventiv effekt. Det är samhällets resurser som är bristande för att möj-
liggöra ett teknikoberoende system, varför det kan ifrågasättas om de lag-
regler och de beslut, som förhindrar kontakt med omvärlden och därmed 
inte kan tillgodose rättigheterna, kan strida mot konventionen. Samma frå-
geställning torde gälla annan elektronisk utrustning som är avsedd för 
kommunikation och informationssökande som t.ex. datorer, särskilt ifall 
det begränsar den intagnes möjligheter till återanpassning i samhället.129  
 
Inskränkning av grundläggande rättigheter får endast ske om det i ett de-
mokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den 
allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande 
av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra 

                                                 
124 Sergey Zolutukhin mot Ryssland, dom den 10 februari 2009 samt Routsalainen mot 
Finland, dom den 16 juni 2009. 
125 2 kap. 6 § RF. 
126 Artikel 8, Jmf artikel 12 i 1948 års deklaration. 
127 7 kap. 4, 5 §§ FäL. 
128 SOU 2005:54 s. 528. 
129 REC(2006)2, Grundläggande principer. 
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personers fri- och rättigheter. Det är ett högt ställt krav som inte kan åsido-
sättas p.g.a. bristande resurser. Lagen måste ge skydd mot godtycke, vara 
tillgänglig för allmänheten och så utformad att inskränkningen i rimlig 
utsträckning är förutsebar.130 En avvägning skall göras mellan å ena sidan 
den enskildes intressen och å andra sidan det allmänna intresse som skall 
motivera ingreppet. Om ingreppet vid en sådan avvägning framstår som 
rimlig, är kravet på proportionalitet uppfyllt, och ingreppet kan anses legi-
timerat. 
 

2.3.3 Överförande av straffverkställighet 
 
De regler som idag gäller för överföring av straffverkställighet i Sverige 
regleras genom lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande 
verkställighet av brottmålsdom (internationella verkställighetslagen, 
IVL).131 En frihetsberövande påföljd som ådömts någon i en annan stat kan 
under vissa förutsättningar verkställas i Sverige. En frihetsberövande på-
följd som ådömts någon i Sverige kan också komma att verkställas utom-
lands.132  
 
Lagen kräver inte en direkt överenskommelse med den främmande staten 
för att straffverkställigheten ska kunna överföras, men tar i första hand 
sikte på samarbete med de stater som har tillträtt någon av de två konven-
tionerna eller har bilaterala avtal.133 Denna lag har antagits som ett resultat 
av framför allt brottsmålsdomskonventionen134 och överförandekonventio-
nen.135  
 
Brottmålsdoms- och överförandekonventionen skiljer sig från varandra i 
flera väsentliga avseenden. Samtliga EU-medlemsstater har tillträtt överfö-
randekonventionen. Den ställer emellertid inga krav på de anslutande sta-
terna att vare sig överföra eller överta straffverkställighet. Ett överförande 
enligt denna konvention förutsätter således såväl den utfärdande statens 
som den verkställande statens samtycke.136 Den dömdes samtycke krävs i 
                                                 
130 Det gäller bl.a. straffprocessuella tvångsåtgärder. 
131 I vissa fall kan regeringen besluta att överförande skall ske i enlighet med IVL utan stöd 
i en överenskommelse och därmed utan krav på ömsesidighet. I dessa fall krävs synnerliga 
skäl, med främst starka humanitära skäl. Se prop. 1972:98 s. 86 och beslutsordningen dir. 
2011:28, Internationell straffverkställighet. 
132 Sverige kan också komma att verkställa straff som dömts ut av Internationella brott-
målsdomstolen samt FN-tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt, lagen 
(2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen och förordningen 
(2003:69) med samma namn samt i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de inter-
nationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt. 
133 Avtal med Kuba och Thailand om samarbete rörande verkställighet av straffrättsliga 
påföljder. Sverige har inte någon annan möjlighet än att överta verkställigheten. Påföljds-
omvandling är således inte möjlig. Regeringen måste förordna om fortsatt verkställighet. 
134 European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, CETS 070, 
antigen den 26 juli 1974. Stockholm den 26 september 1989 (SÖ 1990:35) 
135 Convention on the Transfer of Sentenced Persons, CETS 112, antagen den 1 juli 1985. 
136 Prop. 1972:98, s. 21 f.  
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regel inte för överföring. För ett antal brott har även kravet på dubbel 
straffbarhet slopats.137 När det gäller överföring mellan de nordiska länder-
na finns inte heller något krav på dubbel straffbarhet eller den dömdes 
samtycke.138 
 
Brottmålsdomskonventionen ställer högre krav på de anslutande staterna, 
och en anmodad stat är enligt denna i stort sett förpliktad att överta verk-
ställighet efter en framställning från domslandet oberoende den dömdes 
samtycke.139 Ett överförande enligt denna konvention förutsätter således 
såväl den utfärdande statens som den verkställande statens samtycke.140 
Endast tio medlemsstater inom EU har emellertid tillträtt brottmålsdoms-
konventionen, och överföranden enligt konventionen är mycket sällsyn-
ta.141 Dagens regelverk kring överföring av straffverkställighet medger ett 
stort utrymme för medlemsstaterna att neka straffverkställighetsöverfö-
ring. 
 
 

OO - - oo - - OO 
 
 
 
 
 

                                                 
137 Artikel 10 Rådets rambeslut 2008/947/RIF. 
138 Prop. 2007/08:84, s. 16 f. 
139 Prop. 1999/2000:45, s. 1 f. 
140 Överförande i enlighet med IVL utan stöd i en överenskommelse och därmed utan krav 
på ömsesidighet, krävs synnerliga skäl, främst starka humanitära skäl. Se Prop. 1972:98 s. 
86 och beslutsordningen dir. 2011:28, Internationell straffverkställighet. 
141 Prop. 2007/08:84, s. 15 ff. Det krävs bl.a. ett domstolsbeslut i den verkställande staten 
för att överförande ska kunna ske. 
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3 Fängelselagen 
 
Moderniseringen av den nya verkställighetslagstiftningen har skett med 
utgångspunkt i de förslag som Kriminalvårdskommitténs lämnade i betän-
kandet Framtidens kriminalvård.142 Kommittén skulle enligt direktivet143 sär-
skilt uppmärksamma frågor om hur verkställigheten kan anpassas så att 
den förebygger återfall i brott utan att kravet på samhällsskydd eftersätts. 
Kriminalvården reformerades därefter genom att 1974 års lag om kriminal-
vård år 2011 ersattes av en ny verkställighetslag, Fängelselag (FäL).144 Fäng-
elselagen innehåller endast bestämmelser om verkställighet av fängelse-
straff i kriminalvårdsanstalt 1 kap. 1 § FäL, varför FäL är en ren verkställig-
hetslag.145 
 
Målet med den nya Fängelselagen, som detta kommit till uttryck i lag, för-
ordningar, föreskrifter och förarbeten är att det med beaktande av humani-
tet, effektivitet och minskat godtycke skall gå att förena å ena sidan den 
intagnes individuella förutsättningar och behov med att minska skade-
verkningarna av frihetsberövandet och resocialiseringsarbetet med å andra 
sidan kravet på att uppnå hög säkerhet genom utökade kontrollåtgärder, 
att uppnå ett prioriterat samhällsskydd genom prediktioner och preventio-
ner146 samt att ta hänsyn till subjektiva värdegrunder147 och det allmänna 
rättsmedvetandets uppfattningar om straffverkställighet. Genom att beakta 
humanitet, mindre godtycklighet och ökad effektivitet samt genom att för-
ena de individuella och kollektiva intressena, skall lagen möjliggöra en 
välplanerad straffverkställighet, som dessutom skall kunna motivera den 
intagne att ta eget ansvar för resocialiseringsåtgärderna samt uppnå indi-
vidualpreventiv effekt. 

                                                 
142 SOU 2005:54, prop. 2005/06:123 
143 Dir. 2002:90 
144 Prop. 2009/10:135, Fängelselag (2010:610) 
145 Tillämpningen av fängelselagen påverkas även av regler i Brottsbalken, som t.ex. straff-
omvandling, annan speciallagstiftning, som t.ex. Förvaltningslagen och offentlighets- och 
sekretesslagen samt regler som styr Kriminalvårdens organisatoriska förhållande som t.ex. 
beslutsordningen. Bestämmelser ang. förvandlingsstraff, från böter till fängelse, samt när 
fängelsestraff får verkställas och hur tiden för verkställighet skall beräknas finns i lagen 
(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Frihetsberövande genom anhållande, häktning 
eller rättspsykiatrisk undersökning skall beaktas när tiden för straffverkställighet skall be-
räknas, se 33:5 BrB. Om frihetsberövande i annat land, 33:6 BrB, 2:6 BrB. Vad gäller av-
räkning från böter har HD i NJA 1989 s. 12 sagt att varje dygns frihetsberövande bör svara 
mot 10 dagsböter. 
146 Prop. 2009/10:135. s. 1, s. 62. Fängelselagens regelkonstruktion är uppbyggd kring 
Kriminalvårdens syftemål, som i sig avspeglar de kriminalpolitiska målen med straffsyste-
mets tredje nivå. Verkställighet regleras i Fängelselag (2010:610), anslutande Fängelseför-
ordning (2010:2010), Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 
2011:1, FARK Fängelse) återges oftast enbart som FARK. Se även föreskrifts ändringar för 
(KVFS 2011:1) i (KVFS 2011:7) 
147 Åtgärder som har bedömts ha en nyttoeffekt för att minska risken för att återfalla i brott 
eller underlätta för en lyckad resocialisering kan uppfattas som urholkande av straffet eller 
anses som stötande ifall de beviljas. 
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För att kunna väga dessa intressen mot varandra och för att skydda den 
intagne mot bl.a. godtycklighet och inhumanitet samt minska eller i möjli-
gaste mån neutralisera de skadeverkningar ett frihetsberövande för med 
sig har proportionalitetsprincipen kodifierats.148 
 
Anstaltsorganisationen skall utformas149 så att den tillgodoser de individu-
ella krav som uppkommit efter riskbedömningen.150 Anstalten skall inom 
riskbedömningens ram och verkställighetens preventionsplan hantera 
övervakning och kontroll, den intagnes behov av sysselsättning samt främ-
ja den ändamålsenliga planeringen av den intagnes frigivning, så att indi-
vidualpreventiv effekt kan uppnås.151 Antalet platser inom anstaltsorgani-
sationen skall fortlöpande och dynamiskt anpassas till behovet. Den intag-
ne får inte i enlighet med proportionalitetsprincipen placeras i för hög sä-
kerhetsklass. Vid beslut om placering skall i den mån det vara möjligt, hän-
syn tagas till den intagnes behov av sysselsättning,152 omvårdnad153 och 
lämplig frigivningsplanering.154  
 
Frihetsberövandet i sig, liksom de olika åtgärder som vidtas under detta, är 
kostnadskrävande. Säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att skydda 
samhället är också kostnadskrävande. Det måste också få kosta pengar att 
ha en human kriminalvård. Insatser som leder till att en person avbryter en 
kriminell bana är i ett välfärdsekonomiskt perspektiv alltid lönande. Kri-
minalpolitiken prioriterar därför mellan olika utgifter under verkställighe-
ten. Det är mot denna bakgrund viktigt att såväl Kriminalvårdens verk-
samhet som Kriminalvårdens samarbete med andra myndigheter effektivi-
seras så att tilldelade resurser får största möjliga effekt på de dömdas möj-
ligheter att anpassa sig i samhället.155 
 
En dom på fängelse är i princip en dom på frihetsberövande. Ett fängelsestraff 
innebär att man blir berövad sin frihet, och därigenom en del av de grund-
lagsskyddade rättigheterna. För att kunna genomföra frihetsberövandet 
under säkra former vidtar samhället olika inre säkerhetsåtgärder som ytter-

                                                 
148 1 kap. 6 §, st. 2 FäL. 
149 Förordning  (2007:1172) 3 § 3 st., samt Förordning (2011:1152). 
150 I 4 § regleras placering på säkerhetsavdelning där hänsyn såväl skall tas till den intagnes 
rymnings- som brottsbenägenhet. 
151 Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården, 1,2,3 §§. 
152 Med sysselsättning avses sådan sysselsättning som anvisas en intagen enligt 3 kap. 2 §. 
153 Med omvårdnad avses t.ex. den intagnes behov av att få del av viss somatisk eller psyki-
atrisk behandling, men också den intagnes behov av särskilt skydd vid hot mot hans eller 
hennes liv eller hälsa. 
154 Med en lämplig frigivningsplanering avses den intagnes behov av att allt eftersom verk-
ställigheten fortskrider slussas ut i samhället. Det kan t.ex. avse den intagnes behov av att 
placeras nära sin hemort. av att undvika olämpliga grupperingar mellan intagna och Krimi-
nalvårdens behov. 
155 SOU 2005:54, s. 217, prop 2009/10:135, s. 64. ”Normaliseringsprincipen”. Se även kap. 
4.3.2. 
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ligare begränsar den dömdes handlingsfrihet.156 Ett frihetsberövande inne-
bär alltid en integritetskränkning t.ex. restriktioner i kontakter med anhöri-
ga,157 samhället utanför, rätten att ha egna tillhörigheter med sig samt en 
påtvingad samvaro med personer som den intagne kanske inte själv skulle 
valt att umgås med. Verkställigheten får inte vara ett led i en vedergällning 
eller förvaring, det är just förlusten av den personliga friheten som är straf-
fet. Verkställigheten får inte innebära andra begränsningar i den intagnes 
frihet än vad som följer av Fängelselagen eller av andra konventioner och 
som är nödvändiga för att ordningen och säkerheten skall kunna upprätt-
hållas.158 För att uppnå en effektiv kriminalvård måste ordning och säkerhet 
säkerställas på anstalterna.159 Med säkerhet menas i detta avseende den inre 
säkerheten och inte samhällsskyddet.160 Till följd av ett uttalat behov av 
inre säkerhet måste de intagnas integritet komma i andra hand.161 Samhället 
påtar sig genom att frihetsberöva en individ ett ansvar för hur denne får 
det under frihetsberövandet och att förbereda den intagne inför frigivning-
en. 162  
 
Verkställigheten skall ha som mål att utformas så att varje intagen skall bemö-
tas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda 
svårigheter som är förenade med frihetsberövandet.163  
 
För att avgöra vad som är humant torde man, förutom att värna de struktu-
rella värdena, vara tvungen att ta hänsyn till hur samhället ser ut utanför 
anstalten. Eftersom förhållandena i fängelse så långt som möjligt skall efter-
likna de positiva sidorna av livet i samhället utanför,164 torde alla större 
inskränkningar som görs av det som normalt tillkommer de övriga sam-
hällsmedborgarna bli allt mer inhumana. Ju längre den intagne distanseras 
från samhället desto mer inhuman torde verkställigheten bli. Ju färre möj-
ligheter och rättigheter den intagne har efter villkorlig frigivning, och ju 
större de kvarvarande negativa effekterna av frihetsberövandet är desto 
mer inhumant torde straffet bli. Strukturella värden, frånvaro av tortyr och 
pennalism och generell rättsotrygghet torde därmed inte vara tillräckliga 

                                                 
156 Se 2 kap. 6 § RF. Mindre ingripande begränsningar i den intagnes frihet måste tillåtas 
för att Kriminalvården skall kunna upprätthålla ordning ock säkerhet i anstalt. Prop. 
2004/05:34, s. 37 f. 
157 Samtidigt medför såväl frihetsstraffets karaktär som behovet av säkerhetsåtgärder att 
möjligheterna att ta särskild hänsyn till barnens situation är begränsade.  
158 1 kap. 6 § 1 st. FäL. Prop. 2004/05:34, s. 37 f. 
159 Enligt lagstiftaren så är det av betydelse för tilltron till Kriminalvårdens insatser och till 
straffsystemet som helhet att ett frihetsberövande effektivt vidmakthålls och att verkställig-
heten sker med högt ställda krav på säkerhet. Det är därför angeläget att såväl rymningar 
som återfall i ny brottslighet under verkställighetstiden förhindras, prop. 2009/10:135, s. 65. 
160 Jmf. Att utsätta en fånge för onödiga risker genom att utan tillfredställande bevakning 
placera honom med våldsbenägna personer kan också utgöra ett brott mot artikel 3 Europa-
konventionen. Vistelse under verkställighet, 6 kap. FäL. 
161 Kontroll och tvångsåtgärder under verkställighet, 8 kap FäL  
162 Hälsa och sjukvård under verkställighet, 9 kap. FäL. Gällande bestämmelser om psykiat-
risk tvångsvård och rättspsykiatrisk tvångsvård så hänvisar till specialbestämmelser.  
163 1 kap. 4 § FäL 
164 Ministerkommitténs rekommendation Rec(2006)2, Del 1, Grundläggande principer p. 5. 
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för att anse verkställigheten som human. Att möjliggöra den intagnes för-
utsättningar att vinna självrespekt genom sitt upplevda nyttovärde och sin 
möjlighet att genom egen handling vinna andras respekt, i ett etiskt och 
humanistiskt perspektiv, är den kontext den intagnes rätt till respektfullt 
och människovärdigt bemötande skall förstås och vägas vid en proportio-
nalitetsprövning. 
 
Verkställigheten skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället 
underlättas och så att negativa följder165 av frihetsberövandet motverkas i 
den utsträckning det är möjligt utan att kravet på samhällsskydd eftersätts. 
Verkställigheten skall särskilt inriktas på åtgärder som är ägnade att före-
bygga återfall i brott. För varje intagen och i samråd med denne skall det 
upprättas en individuellt utformad verkställighetsplan.166 En sådan verk-
ställighetsplan är nödvändig för att Kriminalvården, såsom verkställande 
myndighet, ska kunna utforma verkställigheten på ett ändamålsenligt sätt 
och för att nå målet med minskad risk för återfall i brott och för att lyckas 
med resocialiseringen. Regleringen ställer därför krav på såväl den intag-
nes motivation till förändring samt att dennes behov och förutsättningar 
tas till vara på ett professionellt sätt. Det ställer i sin tur krav på att de åt-
gärder som vidtas grundas på väl underbyggd kunskap om vad som är 
verkningsfullt. Både av hänsyn till den dömde och till samhället måste 
verkställighetstiden utformas så att den som verkställer sitt straff att kunna 
anpassa sig till samhället efter frihetsberövandet och ha bättre förutsätt-
ningar att leva ett icke-kriminellt liv och ingå i samhällets normstruktur.  
 
En intagen skall ges möjlighet till sysselsättning i form av arbete, utbildning, 
brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet eller annan strukture-
rad verksamhet.167 Vägledande vid valet av sysselsättning bör vara att den-
na, så långt det är möjligt, är ägnad att motverka återfall i brott eller på 
annat sätt underlätta den intagnes anpassning i samhället,168 samt behovet 
av att utforma den intagnes straffverkställighet på ett ändamålsenligt 
sätt.169 En intagen får ta emot besök170 och stå i förbindelse genom elektronisk 
kommunikation171 med en annan person i den utsträckning det lämpligen kan ske. 
En intagens rätt till kontakt172 med omvärlden genom besök är av stor be-
tydelse för att minska skadorna av den isolering och dehumaniseringspro-
cess som följer av ett frihetsberövande och är en avgörande och dynamisk 
                                                 
165 Med uttrycket avses t.ex. de psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser som fri-
hetsberövandet kan ha för den intagne. 
166 1 kap. 5 § FäL, 1 kap 26-31 §§ FARK, 6,7 §§ Fängelsförordningen. 
167 3 kap. FäL, 3 kap. 2 § FäL. T.ex. KBT relaterade kurser och 12 stegs program. 
168 Jfr 1 kap. 5 § första och andra styckena. Norrtäljeprojektet, Kriminalvårdens Budgetun-
derlag 2012, s 31. 
169 Jfr JO:s beslut 2009–01–19, dnr 3311–2008. 
170 Besök och andra kontakter under verkställighet, 7 kap 1-3 §§ FäL. 
171 Kommunikation med omvärlden under verkställighet 7 kap. 4-9 §§ FäL. 
172 En intagen i en anstalt av säkerhetsklass 1, normalt de som omfattas av särskilda villkor, 
får inte ringa IP eller mobilnummer från det system Kriminalvården tillhandahåller. 7 kap. 
En intagen har rätt till information genom att möjlighet skall ges på lämpligt sätt att följa 
vad som händer i världen, 5 kap 3 § FäL.  
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faktor för en lyckad resocialisering. Tillämpningen av vägransgrunderna 
bör därmed vara restriktiv.173  
 
En intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället bevil-
jas tillstånd att vistas utanför anstalten en s.k. permission.174 Det kan, förutom 
regelbunden permission, t.ex. helgpermission, avse annan tillfällig vistelse 
utanför anstalt som syftar till att underlätta den intagnes successiva reso-
cialisering. Permission kan beviljas en intagen för frigivningsförberedande 
åtgärder.175 För att beviljas permission krävs också att riskbedömningen, 
prediktionen, påvisar att det inte finns en påtaglig risk för att den intagne 
kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat 
sätt missköta sig, inte längre föreligger. Det kan också vara möjligt att han-
tera en risk som bedöms föreligga genom t.ex. villkor eller bevakning.176 
Permission kan när som helst under verkställigheten p.g.a. särskilt öm-
mande skäl177 beviljas om det kan ske utan risk för samhällsskyddet.178 Med 
särskilt ömmande skäl avses t.ex. besök hos en närstående som är allvarligt 
sjuk eller närvaro vid en närståendes begravning eller en viktig angelägen-
het som rör en intagens barn. Det kan också avse en intagen som avtjänar 
ett långvarigt fängelsestraff och som till följd därav behöver vistas utanför 
anstalt för att minska skadeverkningarna av frihetsberövandet (s.k. luft-
hålspermission). En intagen får även, för att minska återfall i brott eller för 
att på annat sätt underlätta dennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd 
till vistelse utanför anstalt genom utslussningsåtgärder.179 En utslussningsåt-
gärd skall alltid baseras på den individuella risk- och behovsbedömning-
en.180 Riskbedömningen är en viktig del i prövningen, men samtidigt är det 
viktigt att prövningen inte görs så restriktiv att möjligheten till utslussning 
i praktiken utesluts. Riskbedömningen ska göras utifrån den utslussnings-
åtgärd som är aktuell och de villkor och den kontroll som åtgärden förenas 
med i syfte att uppnå en ändamålsenlig utslussning i samhället. Åtgärder 
får emellertid inte beslutas eller kombineras på ett sätt som innebär att 
verkställigheten kan uppfattas som att straffet urholkas. 
 

                                                 
173 Starka humanitära skäl talar mot att vägra en intagen att ta emot ett besök av en nära 
anhörig, t.ex. make, maka, sambo eller förälder. 
174 10 kap. FäL 
175 För att bevilja en intagen permission krävs, att den intagne har avtjänat minst en fjärde-
del av strafftiden, dock minst två månader, s.k. kvalifikationstid. I ett enskilt fall kan det 
vara motiverat att förlänga kvalifikationstiden. Enligt st. 2 ska kvalifikationstiden för den 
som verkställer ett livstidsstraff bestämmas som om strafftiden är arton år. Undantag från 
kravet på kvalifikationstid får, enligt st. 3, göras om det finns särskilda skäl. En intagen för 
vilken det gäller särskilda villkor enligt 1 kap. 7 § får inte beviljas permission i strid med 
villkoren. 
176 10 kap.  5 § FäL. 
177 10 kap.  2 § FäL. 
178 10 kap. 3 § FäL, kan permission beviljas om myndighet begär det. 
179 11 kap. FäL. Gemensamma bestämmelser ang. utslussning hanteras i §§ 6-12. 
180 11 kap. 2–5 §§. 
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För att upprätthålla kravet på samhällsskydd skall Särskilda villkor beslutas 
för de som har fått ett fängelsestraff på fyra år och uppåt.181 De särskilda 
villkoren sätter den yttre ramen för en intagens verkställighet vad gäller 
säkerhet, t.ex. under vilken grad av övervakning och kontroll som den in-
tagne ska placeras, vid vilken tidpunkt den intagne tidigast kan beviljas 
permission och när och i vilken form denne kan medges en särskild ut-
slussningsåtgärd.182 De särskilda villkoren är därmed normerande för verk-
ställigheten.183 Ett beslut om särskilda villkor ska föregås av en individuell 
riskbedömning, en prediktion, och bygga på en risk- och behovsprofil av 
den intagnes preventionsgrunder.184 
 
För att upprätthålla samhällsskyddet och effektivt kunna vidmakthålla ett 
frihetsberövande är det nödvändigt att vid ett beslut om placering beakta 
risken för såväl avvikande som risken för missbruk och fortsatt brottslig 
verksamhet. När det gäller att bedöma risken för fortsatt brottslig verk-
samhet är det främst strafftidens längd,185 brottslighetens karaktär och om-
fattning, eventuell tidigare brottslighet samt vissa bakgrundsfaktorer som 
våldsbenägenhet, förekomst av psykisk störning och pågående missbruk 
som är av betydelse.  
 
Med proportionalitetsprincipen menas att varje åtgärd som innebär att 
kontroll eller tvång riktas mot en intagen, endast får vidtas om åtgärden 
kan anses som nödvändig för att uppnå syftet med den och om åtgärden 
står i rimlig proportion till vikten av vad som skall uppnås. Det krävs även 
att den kontroll- och tvångsåtgärd som skall utövas utgör det lindrigaste 
ingreppet för den intagne. Det innebär att det vid prövning av varje enskild 
åtgärd, oavsett om det är positiv eller negativ för något av skyddsobjekten, 
skall göras en proportionalitetsprövning för att avgöra om åtgärden skall 
utföras, om en mindre ingripande åtgärd skall väljas186 eller om åtgärden 
inte skall beviljas eller kan senareläggas i de fall skadeverkningarna inte är 
rimliga i förhållande till nyttan.187 Proportionalitetsprincipens tillämpning 
på verkställighetsbeslut innebär med andra ord att varje kontroll- och 
tvångsåtgärd som vidtas ska föregås av en intresseavvägning, i syfte att 

                                                 
181 1 kap. 7 § FäL, Klient ärenden mm. (KVAF 2011:1)(Ao). Om det finns särskilda skäl 
skall särskilda villkor också beslutas för en intagen som har dömts till fängelse i lägst 2 år. 
182 Särskilda villkor omfattar placering 2 kap. FäL, permissioner enligt 10 kap. 1 och 2 §§ 
FäL, utslussningsåtgärder enligt 11 kap. FäL. 
183 Jfr. 1 kap. 8 § FäL. En intagen för vilken det gäller särskilda villkor enligt 1 kap. 7 § får 
inte placeras i strid med villkoren. 
184 Se kap. 5.1.3. Utredning för de särskilda villkoren görs på Riksmottagningen på Kumla 
för män och på riksmottagningen Hinseberg för kvinnor. Beslut om de särskilda villkoren 
fattas av Klient- och säkerhetsenheten på huvudkontoret i Norrköping. 
185 Strafftidens längd och dess betydelse för riskbedömningen torde vara relaterad till sam-
hällsskyddet, dvs. att risken skulle öka för rymning ju längre straffet är. Högre risk innebär 
mindre möjligheter för resocialisering och en högre säkerhetsklass varför en sådan statisk 
prediktionism skulle kunna i konflikt med proportionalitetsprincipen ifall det är individual-
preventiv effekt som är syftemålet med verkställigheten. 
186 1 kap. 6 § 2 st. FäL. 2 kap. 12 § RF 
187 2 kap. 12 § RF, se även kap. 2.3. 
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pröva om olägenheterna med åtgärden står i rimlig proportion till vad som 
står att vinna med den. En bedömning av åtgärdens art, styrka, räckvidd 
och varaktighet måste därför subjektivt göras i varje enskilt fall. Behovet av 
samhällsskydd skall vägas mot individens motivation, vilja och ”rättighet” 
att bli resocialiserad. 
 
En intagen som bryter mot föreskrifter och villkor som gäller för verkstäl-
ligheten, inklusive verkställighetsplanen, kan meddelas varning. 188 Varning 
kan medföra uppskjuten villkorlig frigivning, förändrad kvaltid, indragna 
permissioner och utslussningsåtgärder samt andra ingrepp i de grundläg-
gande rättigheterna.189 Ett sådant beslut ska grundas på en samlad bedöm-
ning av hela verkställighetstiden, varför beslutet inte meddelas i direkt 
anslutning till misskötsamheten, vilket kan medföra att positiva föränd-
ringar, som t.ex. utökad kunskapsbas genom grund-, gymnasie-, högskole- 
eller yrkesutbildning för ökad anställningsbarhet, deltagande i program-
verksamhet och känslan av en ökad självkänsla, kan få underordnad bety-
delse, ifall inte restriktivitet iakttas vid tillämpningen. I kravet som följer av 
proportionalitetsprincipen torde man vara tvungen att beakta verkställig-
hetens nedbrytande inverkan och att den sociala strukturen inom fängel-
semiljön är avvikande mot den normala sociala miljön utanför anstalten. 
 

 
 
 
 

OO - - oo - - OO 

                                                 
188 12 kap. FäL 
189 Bestämmelser om att den villkorliga frigivningen får skjutas upp finns i 26 kap. 6, 7 §§ 
BrB. Frågor om varning och uppskjutande av villkorlig frigivning skall handläggas skynd-
samt, 3§. Offentligt biträde kan förordnas vid beslut om villkorlig frigivning, 5 §. 
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4 DET POLITISKA MÅLET 
 
Kriminalpolitik kan ses som riktlinjer och utgångspunkter för olika slags 
interventioner i samhället på individ-, grupp- eller strukturnivå. Avsikten 
är att styra och påverka samhället på olika sätt. Mer konkret kan kriminal-
politik beskrivas som politiska åtgärder som har direkt eller indirekt berör-
ing med kriminaliteten i samhället, huvudsakligen via lagstiftning. Krimi-
nalisering är otänkbar utan ett allmänpreventivt syfte eftersom kriminalise-
ring är detsamma som att hota med ett straff. Poängen skulle ju gå förlorad 
om det inte förutsattes att hotet åtminstone har någon verkan.190 
 
Kriminalpolitik har också en moralisk dimension som handlar om såväl 
samhälleliga värdekonflikter som frågor om den enskildes integritet.191 Ett 
kriminalpolitiskt syfte förutsätter begreppsligt att det finns en viss utsikt att 
nå framgång. En kriminalpolitik för straffverkställighetsfrågor som anser 
sig sträva efter vissa individualpreventiva verkningar men där verkning-
arna uteblir eller blir till de motsatta är att betrakta som irrationell. En kri-
minalpolitik som drivs av kvalitativa, moraliska och subjektiva värdegrun-
der blir heller inte trovärdig om kostnaden för den192 inte leder fram till att 
de subjektiva värdemålen nås. 
 
Den uppmålade bilden av det kriminalpolitiska läget i Sverige är att brotts-
ligheten har ökat, framförallt våldsbrottsligheten. Den faktiska och upp-
levda tryggheten har som ett resultat av den ökande brottsligheten minskat 
varför ett prioriterat behov om utökat samhällsskydd är motiverat. På 
grund av det ökande antalet brottsoffer och ökad upplevd otrygghet så 
skall omfattande hänsynstaganden tas till det allmänna rättsmedvetandets 
vilja och även till brottsofferintressen. Särskilt det allmänna rättsmedve-
tandets vilja att öka straffens längd (ökad repression) och straffverkställig-
hetens uppfattade stränghet (ökad inkapaciteringsgrad). Det är i detta 
landskap som den förda kriminalpolitiken skall uppnå målet att minska 
brottsligheten och öka den allmänna tryggheten i samhället genom att på 
straffverkställighetsnivån uppnå individualpreventiv effekt.  
 
Det är därför nödvändigt att problematisera de inneboende motsättningar 
som finns i det politiska målet och som även avspeglas i reglerna för straff-
verkställighet. Humanism, effektivitet och individualism193 skall proportio-
nalitetsvägas194 mot det kollektiva intresset av samhällsskydd,195 hänsyns-
                                                 
190 Jareborg & Zila s. 75. 
191 Andersson & Nilsson s. 7. 
192 Det är viktigt att notera att begreppet kostnader inte bara avser ekonomiska kostnader 
utan ett begrepp för de sociala kostnaderna, den dömdes lidande som en följd av straffet, 
kostnaden för förlorade grundläggande rättigheter och allmänhetens lidande i form av 
minskad upplevd trygghet. 
193 1 kap. 4, 5 §§ FäL. 
194 Proportionalitetsprövas, 1 kap. 6 § FäL genom riskbedömning (prediktionism) 1 kap. 26, 
27, 32, 33 §§ FARK, se även kap. 4.1.1, 4.1.2. 
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taganden till subjektiva värdegrunder, brottsofferintresset196 samt det kol-
lektiva allmänna rättsmedvetandet. 
 
För att kunna avläsa det politiska målet med kriminalpolitiken och dess 
påverkan på straffverkställighetsfrågor blir det nödvändigt och dessutom 
intressant att först diskutera vilken roll kriminalpolitikens politisering har 
haft på utvecklingen. För att avgöra om de politiska målen är realistiska 
eller ens rationella, eller ifall de politiska målen innehåller polariserade 
rationaliteter i förhållande till att uppnå individualpreventiv effekt, är det 
viktigt att förstå det kriminalpolitiska underlaget. Kriminalpolitikens ratio-
nalitet, legitimitet och syfte kan sägas återfinnas i straffvärdeideologin, det 
tudelade brottsproblemet och i problematiken gällande det allmänna 
rättsmedvetandet. Straffvärde, det tudelade brottsproblematiken och pro-
blematiken avseende det allmänna rättsmedvetandet, brottsoffret och räds-
lan för brott kommer därför att i nästföljande avsnitt redovisas och proble-
matiseras särskilt. I avsnittet om det politiska målet, analyseras behovet av 
samhällsskydd i förhållande till det långsiktiga målet med att uppnå indi-
vidualpreventiv effekt. Avsnittet avslutas med en redogörelse och pro-
blemställningar kring effektivitet och målstyrning i förvaltningen, eftersom 
effektivitet och tydlig målstyrning är avgörande för att en verkställande 
myndighet skall uppnå såväl organisatorisk effektivitet som individualpre-
ventiv effekt.  
 

4.1 Kriminalpolitikens politisering 
 
Under inledningen av 1990 talet kom kriminalpolitiken starkt i fokus med 
en kriminalpolitisk vändning som följd. Individuella faktorer som förklar-
ing till kriminalitet eller riskbeteenden lyftes in i diskussionen. Med beto-
ning på att individuella faktorer var orsaken till brottsligheten och brotts-
lighetens tillväxt, ökade också betoningen av brottsofferintressen. Välfärds-
statens lösningar såsom ökat stöd till utsatta och sociala strukturer och ut-
bildningsinsatser, ersattes i stället av kontrollåtgärder. Den underliggande 
logiken i detta är risktänkandet, och genom risktänkandets logik kunde 
man nu legitimera den förda kriminalpolitiken. 197 
 
Kriminalpolitiska visioner fick allt mer utrymme, samtidigt som den kri-
minalvetenskapliga forskningen på olika sätt marginaliserades när det 
handlade om själva problemet.198 Konflikten mellan media och experter, 
som ter sig tydlig när den handlar om kriminalpolitik, kan kanske till en 
del få sin förklaring av att media förefaller ha tagit den roll som experterna 

                                                                                                                            
195 1 kap. 5 § st. 2 samt Allmänna råd till 1 kap. 26 §, 33 § p. 5 FARK, se även kap. 4.3.1.1. 
196 7 kap. 4 § p.3 och Allmänna råd till paragrafen, se FARK, 7 kap. 25, 26 §§ FARK, 10 
kap. 1 § p. 1 FARK. 
197 Jmf. tidsperspektiv i de olika preventionsideologiernas modeller, kap 2.1.3 och sam-
hällsskydd, kap. 4.3.1.1 och även kap, 5.1.2. 
198 Andersson & Nilsson s. 89. 
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tidigare haft och har dessutom till viss del legitimerats som det allmänna 
rättsmedvetandets röst. Det som kom att utspela sig var en kriminalpolitisk 
politisering. Kriminalpolitik har därefter kommit att bli en arena för politisk 
profilering, där framförallt hårdare tag, fler poliser och ökade inkapacite-
ringsåtgärder skall visa på politisk vilja och handlingskraft. Det handlar allt 
som oftast om symbolik199 framför empirisk kunskap och möjligheten att 
göra något åt brottsproblemet. Det viktigaste synes vara att man genom kri-
minalpolitisk responsivitet beslutar, att man beslutar snabbt och att beslu-
ten leder till något som kan uppfattas som något mer ingripande, mer kon-
trollerande och framförallt strängare än tidigare av allmänheten eller me-
dia. 
 
Kriminalpolitiken har därför kommit att röra sig från en idealistisk kriminal-
politik som byggde på och verkade utifrån långsiktiga målperspektiv till en 
realitetsstyrd kriminalpolitik med mycket kortsiktiga målperspektiv.200 Som 
en konsekvens av detta kom det brottsförebyggande arbetet att byta fokus 
från långsiktiga mål som resocialisering till kortsiktiga mål som att förhind-
ra uppkomsten av krimogena situationer.201 Följden av detta blev att brotts-
problemet omdefinierades. Från att ha varit ett samhälleligt misslyckande 
handlar brottsproblemet istället om att skydda de goda mot de onda. Det 
finns här ett tydligt kriminalpolitiskt dikotomt budskap mellan de ”goda 
och de onda”.202 På grund av denna atomisering är det möjligt att hävda att 
vi har lämnat en kriminalpolitik där fängelser skall reformeras, humanise-
ras och om möjligt ersättas med alternativa påföljder.203 Brottsligheten blir 
därför även till ett moraliskt problem som bara kan nå sin lösning om alla 
goda krafter jobbar åt samma håll.204 Brottsproblemet har då kommit att bli 
något man befinner sig i affekt av och måste motverka genom preaktiva 
riskbedömningar och preventionistisk brottskontroll.205  
 
Genom att uppmärksamheten riktades mot hur allvarlig brottsligheten upp-
levdes hamnade det moraliska fördömandet i fokus. Att problemformule-
ringsstriden gällande brottsproblemet i stor utsträckning har kommit att 
handla om abstrakta eller känslomässiga aspekter har öppnat upp det kri-
minalpolitiska fältet för åtgärder som inte skulle vara möjliga inom den 
vetenskapliga rationaliteten.206  
 
Genom att kampen mot brottsligheten blivit så tydligt polariserad har 
därmed brottslingen blivit till en funktionell fiende. Den allmänna debatten 

                                                 
199 Se not 44. 
200 Jmf. tidsperspektivet, kap. 2.1.4. 
201 Andersson & Nilsson s. 151, se även not 6. 
202 Träskman (2008) s. 505. 
203 Jmf. t.ex. den nordiska modellen, kap. 2.2 samt det allmänna rättsmedvetandets önskan 
om det tredelade straffet, kap. 4.2.3. 
204 Andersson & Nilsson s. 151. 
205 Jmf. Straffvärdeideologi kap. 2.1.2. Se även Asp, Går det att se en internationell trend? 
– om preventionismen i den moderna straffrätten, och kap. 5.1.2. 
206 Andersson & Nilsson. s. 159. 
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kan därför, med användandet av svepande formuleringar och tillspetsade 
påståenden ledas in på banor som gör alla kriminalpolitiska initiativ och 
åtgärder, oftast med krav på ökad repression och strängare straffverkstäl-
lighet, att framstå som både nödvändiga och attraktiva.207 Det finns här en 
uppenbar fara i att åtgärder för ökad repression och hårdare tag hamnar i 
konflikt med såväl proportionalitetsprincipens skyddsobjekt,208 som det långsik-
tiga brottspreventiva arbetet i sig och den faktiska möjligheten till att upp-
nå individualpreventiv effekt. 
 
Ett straff kan följa på ett brott. Vad som utgör ett brott beror på vad som är 
kriminaliserat. Kriminaliseringen, som logiskt sett skapar möjligheten för 
att överhuvudtaget föröva ett brott, innefattar ett allmänt hot om att för-
övandet av en viss typ av gärning kommer att leda till negativa sanktio-
ner.209 Det är därmed politikerna som ytterst avgör antalet fångar, inte 
brottsutvecklingen i sig.210 
 

4.2 Det politiska underlaget 
 
För att de kriminalpolitiska målen skall kunna uppnås krävs det, förutom 
att det skall finnas en faktisk vilja att uppnå dem, att de satta målen måste 
vara entydiga, väldefinierade och på något sätt tidsbestämda. Målen skall dess-
utom vara mätbara eftersom det är avgörande för att bedöma om målen 
uppnåtts.211 Det torde dessutom krävas att målen måste vara attraktiva för 
de samlade välfärdsmålen och för de parter212 som skall bära kostnader-
na,213 eftersom det är viktigt att alla parter drivs av en stark motivation att 
nå målen. Straffverkställighetsmålen måste därför vara ekologiska, det vill 
säga vara i balans med alla andra välfärdshöjande mål. Lagstiftaren skall 
kunna redovisa om de kriminalpolitiska åtgärderna medfört de önskade 
konsekvenserna eller ej och kunna tydliggöra detta, särskilt innan det sker 
ytterligare kriminalpolitiska åtgärder för bl.a. ökad repression och ökad 
inkapacitering.214 Lagstiftaren skall därför kunna redovisa vilka motiva-
tionshöjande åtgärder som vidtagits för att skapa ett bra kriminalpolitiskt 
klimat för resocialisering och för ökat stöd för dessa åtgärder.215  
 
 
 

                                                 
207 Träskman (2005) s. 870. 
208 Se not 22 och kap. 5.1.3. 
209 Jareborg & Zila s. 63. 
210 SOU 2009:13, p. 5.4.1. 
211 Jmf. kap. 2.2, den nordiska modellen och Norges viljestyrda strategi. 
212 Samhälle, brottslingen och brottsoffret. 
213 Se not 192, samt den nordiska kriminalpolitikens syftemål kap. 2.2. 
214 Jmf. kap 2.2, Norges konkreta mål. 
215 BRÅ rapport 2010:8, s. 8. 
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4.2.1 Straffvärde 
 
Straffvärde infördes på den straffrättsliga dagordningen, såsom beskrivits i 
tidigare kapitel, och har därefter vuxit sig starkare i sin legitimitet inom 
kriminalpolitiken och därmed även inom straffrättssystemet. Straffvärde-
ideologin var ett försök att skapa någon form av objektivt verktyg för att 
strukturera straffbedömningen. Målet var att man skulle kunna tillämpa en 
rättviselogik mellan straffvärde och straffets längd. För att kunna döma ut 
långa fängelsestraff var man sannolikt också tvungen att på straffsystemets 
andra nivå frigöra sig från behovet att uppnå individualpreventiv effekt.216  
Individualpreventiv effekt skulle därefter inte uppnås genom hela den tre-
delade legitimeringen. Straffvärdeideologiska rättviseargument utgjorde 
därefter en allt större del av det politiska underlaget för tolkning och till-
lämpning av straffverkställighetens regelsystem.  
 
Brottslingens tidigare farlighet, skadlighet och dennes möjlighet att öka 
farlighet och skadlighet genom att ingå en sammanslutning skall beaktas i 
tillämpningen av verkställighetsreglerna. Hänsynstagande skall tas till 
brottsoffret, det allmänna rättsmedvetandet och ifall resocialiseringsåtgär-
der kan uppfattas som stötande eller som något som urholkar straffet217 
framför att beakta åtgärdens samlade nyttoeffekt för brottslingen eller dess 
positiva effekt på välfärdsnyttan. När ett straffsystem skall upprätthållas 
genom hänsyn till vad som kan uppfattas som legitimt av allmänheten så 
har man öppnat upp för ett system som inte har ett omedelbart intresse av 
att uppnå några långsiktiga individualpreventionseffekter. Under arbetet 
med straffvärdereformen varnades det för att ha ett polariserat system där 
preventionsideologierna lyftes fram som grund för straffsystemet samtidigt 
som man nedtonade de allmän- och individualpreventiva hänsynstagan-
dena.218 Det var dock inte avsikten från juridiskt håll att preventionsaspek-
ternas betydelse för straffsystemet utformning och tillämpning på tredje 
nivån skulle ha ett annat syftemål än att motverka brott och att främja den 
dömdes återanpassning i samhället under verkställighetsstadiet.219  
 
Nyare reformarbeten gällande straffvärdefrågor för brott visar till skillnad 
vad som anfördes i straffvärdereformen, att det inte längre till synes är 
nödvändigt att göra hänsynstaganden till några allmän- eller individual-
preventionseffekter.220 I slutbetänkandet Straff i proportion till brottets all-
var221 så hade kommittén inte gjort några hänsynstaganden till preventions-
effekter, eftersom det erfarenhetsmässigt är svårt att åstadkomma några så-
dana genom att bara höja straffen.222 Syftet med reformen om straffmätning 

                                                 
216 Se t.ex. not. 27. 
217 Prop. 2005/06:123, s. 40. 
218 Prop. 1987/88:120, s. 33f. 
219 Prop. 1987/88:120, s. 35. 
220 Prop. 2009/10:147. 
221 SOU 2008:85. 
222 SOU 2008:85, s. 16. 
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har, trots att det inte finns underlag för att det faktiskt begås fler eller all-
varligare våldsbrott,223 varit att uppnå längre strafftider, vilket på straff-
verkställighetsnivån kommer att innebära ökad skadlighet och ökad passiv 
preventionism.224 Tillämpningen av en straffvärdeideologi på lagstiftnings- 
och dömande nivån kan komma att medföra en tillämpnings problematik 
på straffverkställighetsnivån om ideologin inte kan frigöras från straffet när 
det skall verkställas. 
 

4.2.2 Det tudelade brottsproblemet 
 
Med det tudelade brottsproblemet menas här kriminalpolitikens problemati-
sering av den grova brottsligheten, där denna prioriteras och lyfts fram 
som ett betydligt större välfärdsproblem än vad vardagsbrottsligheten, 
eller de s.k. miljonbrotten, utgör. Den minskade upplevda tryggheten skall 
i diskussionen helst förknippas med den grova brottsligheten. Det som nu 
sker inom kriminalpolitiken bygger på att dagens brottslighet framställs så 
hotande att inga straffsystemsåtgärder225 framstår som orimliga eller integ-
ritetskränkande. Det genererar i sig ett upplevt skyddsbehov som gör frå-
gor om integritet och rättssäkerhet till i bästa fall icke-frågor, och i värsta 
fall till ett hot mot säkerheten och därmed den upplevda tryggheten.226 Da-
gens kriminalpolitiska debatt kan ses som ett utslag av en straffixerad popu-
lism.227 
 
Med hänvisning till den förvärrade brottssituationen ingår ofta också ett 
antagande om att de som begår brott blivit mer hämningslösa och mer be-
räknande och mer målmedvetet kriminella. Vad man hänvisar till är att 
brottsligheten inte bara ökat i volym, utan också att den har fått en ändrad, 
mer elakartad karaktär.228 Oberoende forskning eller data för att stödja rik-
tigheten i de hotbilder som målas upp är obefintlig i debatten och det är 
bara källor som har ett eget intresse av att hotbilderna lever kvar som står 
som producent av information om denna brottslighet.229 När det avser 
straffvärdefrågor som direkt eller indirekt påverkar straffverkställighets-
frågor så verkar det inte heller på straffsystemets första nivå vara av avgö-
rande betydelse ifall brottsligheten verkligen ökat eller ej för att öka inka-
paciteringsgraden,230 varför det finns en inte obetydlig risk att så även sker 
på straffverkställighetsnivån. Förutom den uppmålade bilden av den för-
värrade brottssituationen finns också dagens diskussioner som kommit att 
handla om det svårhanterliga klientelet som kräver stärkt säkerhet på an-

                                                 
223 SOU 2008:85, s. 17. 
224 Se kap. 5.1.2. 
225 Ökad repression utan önskad preventionseffekt, ökad inkapaciteringsgrad som går mot 
förvaring och kanske t.o.m. fullständig (ren) inkapacitering. 
226 Andersson & Nilsson s. 173. 
227 Träskman (2008) s. 498. 
228 Träskman (2005) s. 867. 
229 Andersson & Nilsson s. 183. 
230 Se not 220. 
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stalterna.231 Individualiseringstendensen har hävdats innebära en förflytt-
ning från tron att fängelse i sig är negativt, till utgångspunkten att det är de 
individuella fångarna som måste förändras.232 Det är individens felaktiga 
tankemönster, inte fängelset i sig, som enligt denna individualiseringsideo-
logi är orsaken till att denne begår brott.233 Enligt denna uppfattning beror 
en ökad kriminalitetsnivå på att brottslingarna har förändrats och hårdnat, 
inte på att fängelset i sig medför negativa konsekvenser.234 Det tudelade 
brottsproblemet har därmed även kommit att avspeglas i straffverkställig-
heten där ett tydligare risktänkande och ett uttalat behov av samhällsskydd 
givit upphov till ökad inkapaciteringsgrad och minskad resocialiseringsvil-
ja, vilket skulle motverka individualpreventiv effekt. 
 
Det är dock inte hotet av högre straff eller strängare verkställighet genom 
ökad inkapaciteringsgrad, med långtgående begränsningar i de grundläg-
gande rättigheterna, som har en positiv påverkan på den grova brottslighe-
ten, eller på miljonbrotten.235 Positiv påverkan på brottsutvecklingen och 
den upplevda tryggheten har framförallt upptäcktsrisken och risken för 
effektiv lag- eller och regelbrottsföring236 samt socialstrukturella insatser237 
och en lyckad resocialisering. Höjd bestraffningsrisk kan också vara verk-
ningslös, därför att den inte förändrar något, vare sig för den som inte tänk-
te begå brott, eller dem som inte låter sig påverkas av risken för bestraff-
ning.238 Problematiken med att försöka lösa brottsutvecklingen med hjälp 
av inkapacitering är dessutom besvärlig. Försök att inkapacitera vissa 
grupper och förhindra dem att begå brott genom preventiva åtgärder för-
utsätter att vi kan identifiera de enskilda individerna med tillräcklig säker-
het samt att förhindra nya personer att ersätta dem som sina efterträdare.239 
Effekten av att denna grupp inte kan identifieras är att politikerna i allt 
större omfattning, för att visa politisk handlingskraft, tar till kollektiv inkapa-
citering som verktyg för att lösa det politiska problemet. Problemet med kol-
lektiv inkapacitering är, speciellt om den tillämpas generellt genom mins-
kad resocialiseringsvilja och prioriterat samhällsskydd, att den också för 
med sig en normativ inkapacitering240 samt att den inte heller förhindrar så 

                                                 
231 Andersson & Nilsson s. 198. 
232 Andersson & Nilsson, s. 198. 
233 Andersson & Nilsson, s. 193. 
234 Andersson & Nilsson, s. 201ff.   
235  Se not 219. 
236 Jareborg & Zila .s 77. 
237 Se kap. 4.2.3.2 
238 Ibid s. 78. 
239 Träskman (2008) s. 503. 
240 I den kriminalvetenskapliga diskussionen om inkapacitering skiljer man på kollektiv- 
och selektiv inkapacitering. En kollektiv inkapacitering innebär att man framförallt genom 
längre frihetsberövanden förhindrar alla som berövats friheten att begå nya brott. Genom 
selektiv inkapacitering väljer man ut vissa personer och förhindrar dem genom individuella 
ingrepp att de begår nya brott. Det måste därför tillföras en ytterligare kategori av inkapaci-
tering, dvs. en normativ inkapacitering, som skulle kunna förklaras som en utökad selektiv 
inkapacitering. Med normativ inkapacitering menas, att verkställighetsreglerna i sig och 
dess tillämpning medför en utökad inkapaciteringsgrad för de som framförallt har särskilda 
villkor eller placeras på en hög säkerhetsnivå, och att den utökade inkapaciteringsgraden 
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mycket av brottsligheten utan endast medför stora kontrollkostnader och 
ökat lidande. En normativ utökad inkapacitering är i och för sig en rationell 
åtgärd vid en mer straffvärdeideologisk tillämpning av straffverkställighet 
där samhällsskydd skall prioriteras.  En kollektiv inkapacitering förhindrar 
inte nya kriminella att komma in i kriminalitet, varför det finns risk för 
bildandet av subkulturer i fängelser som senare kommer att förflyttas ut i 
samhället,241 varmed den individualpreventiva effekten är bruten. 
 
Problemet med den selektiva inkapaciteringen är, att det inte går att göra 
en tillräckligt säker prognos (prediktion) om vem som kommer att återfalla 
i (allvarlig) brottslighet. Prediktionsverktygen,242 ger inte säkrare resultat 
än rena lekmannabedömningar och sådana är normalt sätt inte mer värd än 
lottdragningar, varför fel är oundvikliga. Det man talar om i den kriminal-
vetenskapliga diskussionen är falska positiva och falska negativa. De falska 
positiva är personer som på grund av en prediktion förutses återfalla i 
brott, utan att de i verkligheten kommer att göra det, och de falska negativa 
är de som förutses inte återfalla i brott trots att de i verkligheten gör det. De 
kriminalpolitiska problemen uppstår självklart i de fall då besluten visar 
sig vara felaktiga.243 Genom en överpredicering av risken ökar inkapacite-
ringsgraden vilket kan vara i polaritet med såväl humanitetsprincipen244 
och proportionalitetsprincipen245  och därmed de längre individualpreven-
tiva syftemålen.  
 
Genom att hänvisa till att den grova brottsligheten ökat och dessutom eska-
lerat i allvarlighet och att det är just den grova brottsligheten som påverkat 
den upplevda tryggheten negativt, så torde varje kriminalpolitisk åtgärd, 
vid åberopandet av detsamma, förutsätta att det verkligen förhåller sig så 
och att åtgärden eller nekande av åtgärd verkligen leder fram till att öka 
den upplevda tryggheten.246 Av tillgänglig statistik och andra forskningsre-
sultat går det inte att dra slutsatsen att den faktiska våldsbrottsligheten i 
samhället totalt sett har ökat i någon större omfattning. Det är i stället san-
nolikt så att medborgarna har blivit mer benägna att anmäla kränkningar, 
oavsett ifall det avser brott eller kränkningar av mänskliga rättigheter.247  
                                                                                                                            
dels begränsar de grundläggande rättigheterna (utan någon direkt individuell prövning), och 
dels att positiva resocialiseringsstödjande åtgärder inte kan komma ifråga. I de fallen finns 
det en uppenbar fara för att målet med det brottspreventiva arbetet motverkas till förmån för 
samhällsskyddet. Samhällsskydd upprätthålls i så fall enbart under verkställighetstiden 
varför vare sig de långsiktiga målen med det brottspreventiva arbetet eller åtgärder som 
skall ökade den upplevda tryggheten kan uppnås.  Det föreligger i de fallen en uppenbar 
risk för att regelkonstruktionen p.g.a. polariserade mål blir irrationellt. 
241 Träskman (2008) s. 503. 
242 Se vidare under kap. 5.1.2. 
243 Träskman (2008) s. 504, Jareborg & Zila s. 85. 
244 Jareborg & Zila s. 79, 92.  
245 Träskman (2008) s. 504. Jmf. rättviselogik i straffsystemets tredje nivå, kap. 4.1.3. 
246 Se bl.a. prop. 1988/89:100 s. 25. Antalet återfall är mellan 60 – 90 % beroende på vilken 
grupp intagna som avses. Kriminalstatistik 2010. 
247 SOU 2008:85 s. 149f, 154f, Brå-rapport 2006:7, Institutets för Framtidsstudier arbets-
rapport (2005:4) och  SOU 2007:90. Av redogörelsen framgår att det dödliga våldet har 
minskat något under de senaste 15-20 åren och att 2011 så hade siffran sjunkit till 81 fall, 



 

 

44 

Ifall ökad repression, ökad inkapacitering och minskad resocialiseringsvilja 
är en reaktion på att brottsligheten ökat, och blivit mer elakartad, och detta 
inte är en sann bild, så är ju syftet med varje repressiv åtgärd och varje in-
tegritetskränkande åtgärd irrationellt. Straffverkställighetsreglerna har då 
varken som syfte att minska förekomsten av grov brottslighet eller att för-
hindra återfall i brott, utan enbart till syfte att visa hur politikerna ser på 
brottet och tillsynes hur politikerna vill att allmänheten ser på brotten. I det 
fallet har inte straffverkställighetsnivån lyckat frigöra sig från straffvärde-
ideologin med risk för att individualpreventiv effekt inte uppnås. Det har 
istället blivit viktigare att kommunicera, övertyga och ge uttryck för värde-
ringar. Ett sådant expressivt allmänpreventionssyfte248 innebär att det finns ett 
känslomässigt behov av normbekräftelse. Det är en ideologi som är immun 
mot kritik på empiriska grunder,249 som öppnar upp för att varje ingrepp i 
de grundläggande rättigheterna på straffverkställighetsnivå får problem 
med såväl proportionalitetsprincipen som humanitetsprincipen.250 Målet 
med det individualpreventiva temat i reglerna för straffverkställighet är då 
tillsynes ett närvaromål251 framför ett effektmål. 
 

4.2.3 Det allmänna rättsmedvetandet 
 
Det allmänna rättsmedvetandet har alltmer lyfts fram i den kriminalpolitiska 
debatten och i straffrättsystemets regelkonstruktion. Utgångspunkten har 
tidigare varit att kriminalpolitiken är något som kan och bör utformas än-
damålsenligt och rationellt. Om syftemålet är att minska brottsligheten så 
bör de kriminalpolitiska frågorna och åtgärderna handla om hur väl de 
vidtagna åtgärderna svarar mot de problem som man strävar efter att lösa. 
Denna utgångspunkt genererar en ändamålsrationalitet som bärande krimi-
nalpolitisk grund.252 Den rationalitetsbaserade synen på kriminalpolitik har 
i allt högre grad fått stå tillbaka genom hänvisningar till vad folk tycker.253 
Det allmänna rättsmedvetandet har därmed nyttjats som en legitimerings-
komponent med vilken lagstiftaren kan försvara ökad repression och ökad 
inkapacitering framför behovet av ett långsiktigt återfallsförebyggande och 
resocialisering.254 Lagstiftarens tolerans gentemot kriminalitet får inte vara 
större eller mindre än folkets tolerans. 

                                                                                                                            
ECHR – Analysis of Statistics 2011 s. 55. Utav de 138 000 brott som lagfördes 2010 ut-
gjorde omkring 80 000 av de lagförda brotten brott mot andra författningar än brottsbalks-
brott, där ringa narkotika brott, stod för ¼ del av de lagförda brotten och trafikbrotten för ¼ 
del av brotten. 
248 Jareborg & Zila s. 80. 
249 Jareborg & Zila s. 80. 
250 Asp, s. 81. 
251 När reglerna inte syftar till att reellt uppnå individualpreventiv effekt utan närvaron av 
det individualpreventiva temat endast har ett symbolvärde eller t.o.m. enbart har lyfts in för 
att överensstämma med internationella konventionskrav och EU:s regelsystem. 
252 Andersson & Nilsson s. 20f. 
253 Beatrice Ask i Rapport 15/10 2008  till straffnivåutredningen, samt i DN 15/10 2008. 
254 Genom moraliskt fördömande av brott med ökat straffvärde som följd, Prop. 
2009/10:147 s. 9f, samt strängare verkställighetsregler under åberopande av ett behov av 
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När man i diskussionen normalt sett hänvisar till det allmänna rättsmedve-
tandet, så avses folkets åsikt om att brottslingar behandlas för milt och straf-
fen är alltför lindriga. Detta gäller inte bara Sverige utan verkar vara något 
som gäller universellt.255 Det allmänna rättsmedvetandet har därmed inom 
kriminalpolitiken lyfts fram som en privilegierad sanning om brottspro-
blemets konsekvenser, varför en legitimeringsprocess kan genomföras utan 
vetenskapligt stöd.256 Det är allmänhetens förväntan på straffsystemet och 
de beslut som tas inom systemet som skall leda fram till en ökad upplevd 
trygghet genom att friheter och rättigheter och den personliga integriteten 
inte blir kränkta. Eventuell kritik mot statens makt- och säkerhetsutövande 
är då av mindre intresse så länge begränsandet av friheter och rättigheter 
och den personliga integriteten bara drabbar dem som intagits i fängelse. 
Frågor om rättsäkerhet och integritet har därigenom fått lämna plats för 
frågor om rättstrygghet.257 Den faktiska trygghet som uppnås genom indi-
vidualpreventiv effekt med minskat antal återfall till följd, blir därigenom 
av underordnad i betydelse, varför åberopandet av det allmänna rättsmed-
vetandet som legitimitet för straffverkställighet kan få problem med pro-
portionalitetsprincipen. Dessutom blir då det individualpreventiva temat 
irrationellt. 
 
Det finns en tydlig och inneboende motsättning i lagstiftning som åberopas 
för moralbildningssyfte258 och lagstiftning som grundas på ett redan befint-
ligt allmänt rättsmedvetande. Särskilt om dessa två grunder åberopas som 
syfte vid samma tidpunkt. Moralbildning, om det sker via lagstiftning och 
inte genom en individuell resocialiseringsåtgärd, torde förutsätta att det 
inte finns ett allmänt rättsmedvetande. I det fallet skall moralbildning vara 
till för att skapa just det som samtidigt sägs existera. Det allmänna rätts-
medvetandet är då på normkunskapsnivå259 något som bara kan existera hos 
politikerna för att sedan därefter åberopas som något som gäller för oss 
alla. Genom denna makrofiering av ett kriminalpolitiskt påstående, skall 
allmänheten istället för att vara bärare av det allmänna rättsmedvetandet 
acceptera det politiska påståendet som sant, och därmed vara förväntade 
att ha samma grundinställning till det som problematiseras och till proble-
mets lösning. Folkets uttalade önskan om ökad repression och ökad inka-
pacitering blir därmed endast ett svar på den upplevda men irrationella 
otryggheten.260 
 

                                                                                                                            
ökat samhällsskydd samt att straffet inte får anses urholkat genom en återfallsförebyggan-
de- eller resocialiserings åtgärd. Prop. 2005/06:123 s. 27, 1 kap. 5 § FäL. 
255 Träskman (2008) s. 511. 
256 Andersson & Nilsson s. 127. 
257 Med rättsäkerhet avses att statens maktutövning skall begränsas utifrån legalitet och 
förutsägbarhet och upprätthållande av etisk kodex. Med rättstrygghet avses brottsförebyg-
gande arbete, brottsbeivrande arbete, där uppklarade brott har en avgörande betydelse, 
brottsofferstödjande arbete samt moralbildning. 
258 Genom att höja straffen för att få allmänheten att fördöma viss typ av brott. 
259 Kunskap om lagar och de straffhot som är kopplade därtill. 
260 Se not. 247 
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För att det allmänna rättsmedvetandet skall kunna användas som legitime-
ring torde det dels krävas att det finns en utbredd normkunskap hos med-
borgarna, dels att medborgarna har fått rätt information om brottsproble-
met och brottsutvecklingen261 och dessutom att medborgarnas känsla av 
upplevd otrygghet är rationell.262 Forskningen visar att det inte finns någon 
sådan reell normkunskap hos allmänheten,263 varför det i princip inte kan 
föreligga något generellt allmänt rättsmedvetande. En utvecklad normkun-
skap och kännedom om de materiella reglerna torde dessutom vara avgö-
rande för god rättssäkerhet ifall det skall legitimera straffverkställighetens 
utformning och tillämpning. Politikerna har därmed tillsynes tagit på sig 
den dubbla rollen av att dels vara de som bidrar till den ökande upplevda 
otryggheten och dels vara de som samtidigt skall reagera på den. Krimi-
nalpolitiken framstår i det avseendet som dysfunktionell eller som skapare 
av en dysfunktionell reaktionsbeteende.264  
 
När allmänheten säger sig önska strängare straff, betyder det verkligen 
detsamma som att man vill ha strängare straff än de som utdöms? Sanno-
likt inte! Det allmänna bygger sin uppfattning om brott och straff framför-
allt på det som de tror vara riktigt beträffande den aktuella brottsligheten. 
Människor tror oftast att straffen är mildare än vad dom i verkligheten 
är.265 Det finns många undersökningar som handlar om det allmänna 
rättsmedvetandet, och det allmännas generella uppfattning om hur strängt 
straffet skall vara. Dessa undersökningar visar genomgående på att det 
allmänna anser att brottslingen behandlas för milt och att man inte i till-
räckligt hög grad tar hänsyn till brottsoffret. Man önskar inte bara längre 
strafftider utan också strängare och mer kontrollerad verkställighet, t.ex. 
genom mindre friheter och rättigheter.266 Den största andelen i Norden som 
tycker att straffen är allt för milda finns i Sverige, som också har högst antal 
fångar i Norden, medan den minsta andelen som tycker att straffen är allt 
för milda finns i Finland, som 2008 jämförelsevis hade 55 procent lägre an-
tal fångar än Sverige.267 Det är inte färre som önskar strängare straff i de 
länder som generellt sett har relativt stränga straff, i förhållande till dem 
som i internationellt perspektiv, har lägre straffnivåer. Ett exempel är USA, 
vars kriminalpolitik är inkapaciteringsinriktad, vilket tillsammans med en 
stark tro på avskräckning, vedergällning och förvaring, lett fram till att 
fångantalet är elva gånger högre än det svenska per capita. Andelen som 
anser att domstolen utdömer för milda straff i USA har konstant legat på 
omkring 70 procent.268 En halvering av straffets längd genom sänkta straff-

                                                 
261 Se kap. 4.2.2. 
262 Se kap. 4.2.3.2. 
263 Andersson & Nilsson s. 158. 
264 Se kap 4.2.3.2. 
265 Se nedan. 
266 Träskman (2008) s. 511. 
267 Träskman (2008) s. 511 med däri referat till Ulla V. Bondesson, Perception of Criminal 
Policy in Scandinavia. Se även Kriminalomsorgen Norge, Nordisk Statistikk 2004-2008. 
Jmf. även fördelningen av våldsbrott. Jmf. andelen våldsbrott, kap. 2.2. 
268 Träskman (2008) s. 512. 
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tider, nyttjande av halvtidsfrigivning och en strukturerad framåtblickande 
verkställighet, har knappats någon betydelse för kriminalitetsnivån,269 men 
åtgärderna skulle kunna ha positiv betydelse för kostnadseffektiviteten 
inom Kriminalvården i enlighet med den kostnads- och nyttoproportionali-
tet som återfinns i den nordiska modellens syftemål,270 samt för målet med 
att uppnå individualpreventiv effekt. 
 
När det gjorts undersökningar av det allmänna rättsmedvetandet271 så har 
det visat sig att kunskapen om brottsutvecklingen och straffet som skall 
utgå inte baserats kriminologiska forskningsresultat utan snarare den bild 
som formats av den förda kriminalpolitiken och media vid rapportering av 
brottsutvecklingen och brottsproblemet.272  Ifall dessa företrädare beskriver 
brottsligheten som allvarligare än vad den faktiskt är, kan det vara ett skäl 
till allmänhetens krav på strängare straff. 
 
Det allmännas uppfattning utgår normalt från förutsättningen att domsto-
len dömer mycket mildare än den faktiskt gör.273 Undersökningar visar att 
deltagarna som ger uttryck för att de önskar höjda straff, sätter ett inte ovä-
sentligt lägre straff än vad domstolen skulle ha dömt ut. Den uttalade viljan 
att höja straffen skulle därför vid tillämpandet av det allmänna rättsmedve-
tandets verkliga vilja ha blivit till ett sänkt straff. När deltagarna fick mer 
information om brottet och det allmänna rättsmedvetandet gick från gene-
rellt till konkret, så var det allmänna benägna att sänka straffet ytterliga-
re.274 Deltagarna synes dessutom göra fler resocialiseringsöverväganden ju 
mer information de hade om själva brottet, brottsoffret och brottslingen.275 
Det allmänna ville dessutom utvidga fängelsestraffet så att det komplette-
rades med andra påföljder. Det allmänna rättsmedvetandet ger därmed 
uttryck för en önskan om det tredelade straffet. En del av straffet avser rättvi-
sa och proportionalitet, en del avser upprättelse av och hjälp till brottsoffret 
och den tredje delen avser åtgärder för återfallsförebyggande och resociali-
sering. Det allmännas önskan om det tredelade straffet överensstämmer 
därmed väl med den nordiska modellens kriminalpolitiska syftemål.276 Det 
måste därför utifrån resultaten ovan vara svårt att hänvisa till det allmänna 
rättsmedvetandet som legitimeringsgrund för skärpta straff och strängare 
verkställighetsregler, vilket borde få en väsentlig betydelse vid all propor-
tionalitetsprövning. 
 

                                                 
269 Jareborg & Zila s. 78, jmf. de övriga nordiska ländernas strategi, framförallt den finska 
med att hålla fångantalet nere. 
270 Se kap. 2.2. 
271 Thomas Mathiesen Professor emeritus i sociologi vid Oslo universitet, se Träskman 
(2008) s. 500f. 
272 Balviq, s. 23f. Danskernes syn på straf. 
273 Jerre & Tham s. 1f. Svenskarnas syn på straff. 
274 Balviq, s. 52f. 
275 Jerre & Tham s. 2. 
276 Se kap. 2.2. 
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4.2.3.1 Brottsoffret 
 
Våldskommissionen277 anförde att statens tolerans gentemot kriminalitet inte 
får vara större än det allmänna rättsmedvetandet och att kriminalpolitiken 
måste visa dem som utsätts för brott att de rättsvårdande myndigheterna, 
har kraft och vilja att gripa och straffa brottslingen. Det är således avgöran-
de för brottsoffer att lagföring sker av brottet med beaktande av den 
kränkning som skett samt att brottslingen sitter säkert inlåst och att verk-
ställigheten uppfattas som sträng.278 Det är vid skyddande av detta brotts-
offerintresse som en proportionalitetsprövning idag skall göras.279 
 
Brottsoffret har blivit en viktig del i fokuseringen kring brottslighetens ef-
fekter280 istället för orsaker, som redovisades genom den kvalitativa be-
skrivningen.281 Brottsoffrets uppfattning om kränkningsvärdet beaktas när 
det gäller fastställande av brottstypens abstrakta värde.282 Frågan är då hur 
brottsofferorienterad en kriminalpolitik får vara på straffsystemets tredje 
nivå? Här handlar det om att verkställa det straff som utdömts och där 
brottsoffrets lidande och framtida faktiska otrygghet varit avgörande för att 
bedöma brottets straffvärde och beslutet om straffets längd. Detta straff 
skall nu verkställas med beaktande av humanitet och brottslingens indivi-
duella värde och behov.283 Det blir därför svårt att se att det skulle kunna 
uppnås några ytterligare allmänpreventiva eller individualpreventiva ef-
fekter genom att beakta brottsoffrets intressen över verkställighetens ut-
formning eller inkapaciteringsgrad. Brottsoffrets ställning kan istället för-
bättras genom reformer utan att det sker på bekostnad av det återfallsföre-
byggande arbetet,284 eftersom detta arbete sträcker sig välfärdsmässigt 
längre än till brottsoffret och dennes intressen. 
 

4.2.3.2 Rädsla för brott 
 
I Sverige har rädsla för brott blivit till en politisk fråga.285 Otryggheten i 
Sverige är generellt lägre än i andra länder,286 vilket då skulle stå i direkt 

                                                 
277 SOU 1992:92. 
278 När det allmänna brottspreventiva arbetet misslyckats, borde brister i den kvalificerade 
utredningen av brott därmed utgöra en av de främsta otrygghetsskapande orsakerna, efter-
som det leder fram till färre lagföringar av brott. 
279 1 kap. 6 § Fä, jmf. även SOU 2012:17, s. 48. 
280 Den brottsofferorienterade forskningen går under beteckningen viktimologi där rädsla 
för brott ingår som ett moment. 
281 Andersson & Nilsson s. 187. 
282 Träskman (2008) s. 507. Brottsoffret skall beaktas om denne berörs av verkställigheten 
och verkställighetsplaneringen, Fängelseförordningen (2010:2010) 6 §, samt Allmänna råd 
till paragrafen i FARK. 
283 1 kap. 4-6 §§ FäL. 
284 Träskman (2008) s. 510. Se även upprätthållande av etisk balans not 22 och det tredela-
de straffet i kap. 4.2.3. 
285 Heber s. 18. 
286 Ibid. s. 29 f. 
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motsatsförhållande till ett ökat behov av repression och ökad inkapacite-
ring, vare sig det sker i moralbyggande syfte eller under åberopande av det 
allmänna rättsmedvetandet.287 
 
När man i diskussionen talar om trygghet, faktisk som upplevd, så hänvi-
sas det till ett kausalsamband mellan den ökande våldsbrottligheten och 
rädslan som denna ökade brottslighet fört med sig. Rädsla för brott kan 
föra med sig en minskad grad av generell tillit vilket i sig är ett direkt väl-
färdshot eftersom såväl straffsystemet som det finansiella systemet bygger 
på en hög grad av tillitsfaktor.288 Dessutom är tillit avgörande för den när-
liggande sociala tryggheten. Behovet av tillit till rättsväsendet och straffsy-
stemet som sådant är dessutom avgörande för allmänhetens ökade accept 
för resocialiseringsåtgärder.289 Det är därför viktigt att rädslan är rationell 
och att rädslan inte orsakas eller förstärks genom den förda kriminalpoliti-
ken.  
 
Människors rädsla för brott följer inte alltid av om de har blivit utsatta för 
brott eller om de riskerar att bli utsatta för brott, dvs. om rädslan är ratio-
nell eller inte. Allmänheten grundar många gånger sin riskbedömning på 
andra faktorer än de som experterna utgår ifrån.290 Utvecklingen av rädslan 
för brott följer kurvan för både anmälda brott totalt och anmälda våldsbrott 
bättre än den faktiska brottsutvecklingen.291 Det tyder på att det finns andra 
faktorer än den faktiska brottsutvecklingen som har betydelse för männi-
skors rädsla.292 Att såväl brottsutvecklingen och det allmännas rädsla för 
brott ökade markant efter straffvärdereformen 1989,293 väcker en del intres-
santa frågor. Kan den förda kriminalpolitiken påverka den upplevda 
tryggheten som rädslan för brott?  
 
Samspelet mellan politiska uttalanden och medier har visat sig ha en stor 
betydelse för människors oro för brott. Det finns ett klart samband mellan 
när medier och politiker uppmärksammar kriminaliteten och beskriver den 
som allvarlig och då människor anser att brottsligheten är landets största 
problem. Fenomenet är dessutom ömsesidigt förstärkande, ju mer brottslighe-
ten uppmärksammas i medier och av politiker, desto mer oroas männi-
skorna av kriminaliteten. Detta medför i sin tur att medier och politiker 
uppmärksammar brottsligheten ändå mer.294  

                                                 
287 Jmf. det allmänna rättsmedvetandets konkreta och verkliga vilja, kap. 4.2.3. 
288 Ett av rädslans huvudsakliga kännetecken är att det grundar sig på subjektiva upplevel-
ser och tolkningar. 
289 BRÅ rapport 2010:8, s. 8. 
290 Heber s. 11. 
291 Enligt NTU har nästan var fjärde person (23 %) i befolkningen blivit utsatt för brott 
under 2010, vilket är en minskning i jämförelse med tidigare år. Av de 23 % har 11,4 % 
utsatts för brott mot enskild person, (motsvarande 2,6 % av befolkningen). Brå rapport 
2012:2, s. 12. 
292 Heber. s. 31. 
293 Ibid. s. 33. 
294 Ibid. s. 67. 
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Rädsla hänger ofta ihop med individens känsla för utsatthet och sårbarhet, 
varför det finns ett lika med tecken mellan dåliga ekonomiska, utbildnings, 
integrations och sociala förhållanden och rädsla.295 Straffverkställighet kan 
därför inte frigöras från dessa socialstrukturella faktorer, eftersom samma 
rädsla och oro drabbar den intagne när han villkorligt friges vilket påver-
kar möjligheten att uppnå individualpreventiv effekt. Kompetenshöjning 
för ökad anställningsbarhet är därför inte bara en nödvändig resocialise-
ringsåtgärd.296 
 
Många länder började föra kamp mot terrorismen genom preventiva och 
reaktiva åtgärder efter den 11 september attacken. Upplevelsen av att värl-
den med ens blivit otryggare och farligare förstärktes genom budskapet om 
de goda och de onda.297 Okontrollerbara risker skapar en irrationell otrygg-
het om risken förstärks genom att individen ställs inför gränslösa valmöj-
ligheter med katastrofpotential framför att upplysas om sannolikhet för 
konkret risk.298 En irrationell fruktan eller otrygghet fick mänskligheten att 
vara mindre ifrågasättande vilket också skapade förutsättningar för rätts-
vidriga avsteg från konstitutionella principer som normalt gäller i stater 
som har en utvecklad demokrati. Otrygghet, misstroende och stereotypa 
hotbilder sänker individens motstånd att t.ex. värna om de mänskliga rät-
tigheterna. När ett dikotomt budskap fått fäste och individen känner ett 
starkt behov av att skyddas från dom, kan det göras inskränkningar i de 
mänskliga rättigheterna genom att tillåta tortyr. När staten gör avkall på 
demokratiska principer sänds dessutom ett budskap ut till det allmänna 
rättsmedvetandet att systemet inte är att lita på, vilket också ökar den upp-
levda otryggheten.299 
 
Sammantaget beror rädslan för brott på faktorer hos individen, gruppfak-
torer, situationella faktorer och samhällsfaktorer, varför det allmännas 
rädsla för brott inte kan sägas sig vara detsamma som en faktisk rädsla för 
brott.300 Det föreligger därför en överdriven eller irrationell oro för brott. 
Varför det allmännas oro för brott bör beaktas restriktivt vid en proportio-
nalitetsprövning.  
 
 
 
 

                                                 
295 Ibid. s. 49. 
296 Europeiska socialfonden stödjer både yrkesinriktad och social återintegrering av tidigare 
brottslingar. Det råder enligt fonden ett Europeiskt samförstånd att den enskilt viktigaste 
faktorn för att minska återfall i brott är att brottslingen har ett arbete efter frigivningen. 
297 Ang de goda mot de onda se kap. 4.1. 
298 Heber s. 69. 
299 Bring s. 552, se även kap. 4.1 och kampen mot brottsligheten. Jmf Asp, s. 76 om med-
borgarens mottaglighet för långtgående befogenheter. 
300 Heber s. 72. 
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 4.3 Det politiska målet 
 
Det övergripande målet för rättsväsendet är att minska brottsligheten och öka 
den allmänna tryggheten i samhället.301 Trygghetsmålet innefattar förutom 
den faktiska tryggheten även den upplevda tryggheten.302 En minskad 
trygghet innebär en minskad välfärd, inte minst genom minskad tillit och 
ökad oro, varför de åtgärder som måste vidtas på verkställighetsnivån mås-
te leda fram till minskat antal återfall. Kriminalvården utarbetade 2007 en 
vision, Bättre ut, som ett övergripande och långsiktigt dokument,303 för att 
uppnå individualpreventiv effekt, eftersom visionen skulle leda fram till 
mindre antal återfall och ökad upplevd trygghet. 
 
En utgångspunkt för att skapa rätt förutsättningar för att minska återfall i 
brott torde vara att det finns en realistisk möjlighet att uppnå målet genom 
de förutsättningar lagstiftaren givit Kriminalvården. Det torde inte vara 
rätt förutsättningar att ge Kriminalvården en blandning av olika styrdo-
kument (ideologier), där det i princip råder fritt val (godtycklighet), att 
välja vilket målstyrningsdokument som skall tillämpas, så länge tilltron till 
straffsystemet (subjektiva värdegrunder, det allmänna rättsmedvetandet 
och överreaktion på enskilda händelser), upprätthålls och verkställigheten 
sker med för högt ställda krav på säkerhet (samhällsskydd, bristande tillit 
och passiv preventionism). 
 

4.3.1 Minskad brottslighet 
 
Ett problem som kan ha skapat en bristande förutsättning för att omsätta en 
målvision till en effektiv strategi, där det skall uppnås individualpreventiv 
effekt, återfinns redan i förslaget till Framtiden kriminalvård.304 Med det be-
gränsade återfallsförebyggande målet i någon mån minska, inte minst under 
verkställighet prioriteras ett begränsat brottsförebyggande arbete (samhälls-
skydd) eftersom inte minst torde syfta till att åtgärderna proportionellt bör 
läggas på att förhindra brott i den redan isolerade och bevakade fängelse-
miljön. Den brottslighet som då försöks att förhindra kan knappast utgöra 
ett sådant stort problem när det gäller den samlade brottsutvecklingen eller 
brottsproblemet som sådant att det legitimerar ett prioriterat kollektivt 
samhällsskydd, varför det här uppstår en tydlig proportionalitetsproblema-
tik. Med ett sådant svagt brottsförebyggande mål blir det både rationellt 
och legitimt att ta hänsyn till straffvärdeideologiska rättviseargument och 
ta hänsyn till subjektiva värdegrunder och det allmänna rättsmedvetandet, 
varför varje åtgärd som diskvalificeras genom denna rationalitet och legi-
timitet istället kan komma i konflikt med proportionalitetsprincipen. Ifall 

                                                 
301  Heber, s. 62. 
302 Prop. 2000/01:22. 
303 Kriminalvårdens verksamhetsplan, 2012, s. 5. 
304 SOU 2005:54, s. 949. 



 

 

52 

man beaktar aspekten av att det strukturella säkerhetsarbetet generellt sätt 
får högre omdömen av kriminalvårdspersonalen än den dynamiska säker-
heten och att den strukturella säkerheten sätts framför arbetet som har med 
det långsiktiga målet att minska återfall i brott, så förklaras varför propor-
tionalitetsvågen305 vid alla nyttoåtgärdsprövningar kommer att ha en över-
vikt för samhällsskydd.306  
 

4.3.1.1 Samhällsskydd 
 
När man diskuterar samhällsskydd som motiv i förhållande till straffverk-
ställighetsrättsliga åtgärder är det avgörande att klargöra den egentliga 
grunden och målet med motivet. Samhällsskydd är enbart ett tidsbegränsat 
brottspreventivt verktyg för att genom preventionism förhindra nya brott 
och rymningar samt förhindra ovanliga och enskilda händelser med kata-
strofpotential som skulle kunna utföras under verkställigheten.307 Sam-
hällsskydd är därmed ett individrelaterat preventivt verktyg som kräver 
prediktioner.308 Upprätthållande av ett samhällsskydd kan i de fall de inte 
omgärdas av begränsningar komma i konflikt med den enskildes rättighe-
ter och sådana grundläggande straffrättsliga principer som proportionali-
tet,309 förutsägbarhet och frånvaro av godtycklighet. I botten ligger en up-
penbar polaritet mellan å ena sidan samhällets bristande möjligheter att 
förutse en individs framtida beteende och på denna bristfälliga grund vidta 
åtgärder, eller neka åtgärder för att förhindra eller förebygga återfall eller 
misskötsamhet under verkställighetstiden med å andra sidan den enskildes 
rätt att resocialiseras och samhällets värdeskapande mål med att den intag-
ne skall bli resocialiserad. Eftersom samhällsskyddet kan komma att in-
skränka fundamentala mänskliga rättigheter tillkommer rättsstatliga krav 
på hur rättighetsinskränkningarna får göras.310 I detta sammanhang är det 
fråga om tillämpandet av en konstitutionell proportionalitetsprincip som 
innebär att samhällsskyddet inte får vara mer ingripande än vad syftet krä-
ver. 
 
Samhällsskydd som brottspreventivt inkapaciteringsverktyg skall därför 
inte förväxlas med det långsiktiga brottspreventiva målet att uppnå indivi-
dualpreventiv effekt. Som en konsekvens av att samhällsskyddsaspekten 
skall vägas mot samhällets långsiktiga mål kommer samhället, medvetet 
eller omedvetet, att uppträda som skyddsobjekt i bägge vågskålarna samti-
digt, dvs. såväl i den skålen som skall skydda den intagne och dennes in-
tressen och rättigheter som i den som skall skydda samhället mot den in-
tagnes eventuella vilja eller kanske bara möjlighet till att bryta mot nor-

                                                 
305 Se kap. 5.1.3. 
306 SOU 2009:80, s. 211. Se även kap. 4.3.2. 
307 Se kap. 5.1.2. 
308 Se kap. 5.1.2 och prop. 2000/01:76, s. 21, SOU 2002:3, s. 268 ff. 
309 1 kap. 6 § FäL. 
310 Se not 257, kap. 2.3. 
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merna. Samhällets trygghet står därmed i polaritet till den enskildes rätt att 
resocialiseras och samhällets trygghetsskapande mål med att den intagne 
blir resocialiserad. Denna ekvation synes i det närmaste vara olöslig om 
målet är att uppnå individualpreventiv effekt, utom i vissa specifika fall av 
samhällsfarlighet. Det kan därför ifrågasättas ifall det begränsade preven-
tionistiska samhällsskyddsarbetet, när det tillämpas kollektivt i regelkon-
struktionen och dessutom skall väga tyngre än det långsiktiga målet, en-
dast har till syfte att upprätthålla det mediala förtroendet för rättssystemet 
och därmed bejaka de subjektiva värdegrunderna?311 Är det ens möjligt att 
uppnå en human fångvård och en mer successiv återanpassning i samhället 
med en sådan tillämpning? Det synes inte skapa rätt förutsättningar för 
straffsystemets tredje nivå att vare sig frigöra sig från straffvärdeideologis-
ka argument, minska godtycklighet eller att uppnå individualpreventiv 
effekt. Kravet på prioriterat samhällsskydd kan därför i det avseendet inte 
vara rationellt. 
 
Eftersom kravet på samhällsskydd i princip utgör ett kollektivt normativt 
krav, med följd av att varje frigivningsförberedande åtgärd överlag skall 
tillämpas med restriktivitet, där hänsynstaganden skall tas till sådant som 
inte direkt är förknippat med den intagnes återanpassning, kan det ifråga-
sättas ifall samhällsskydd verkligen är det individrelaterade verktyg som 
det kommer till uttryck i det politiska underlaget och i verkställighetsreg-
lerna? Samhällsskydd synes istället uppnås genom såväl kollektiv inkapaci-
tering, (majoritet av intagna), selektiv inkapacitering, (intagna med särskil-
da villkor), och som normativ inkapacitering genom att tillämpa riskbe-
dömningen som ett selektivt inkapaciteringsinstitut.312 Kravet på samhälls-
skydd är då inte längre förknippat med de intagna som betecknas som 
samhällsfarliga,313 utan riktar sig istället till någon allmän typ av farlighet 
som att de intagna har möjlighet till att begå brott, eller att missköta sig un-
der verkställighet,314 inte att denne faktisk kommer att göra det. Tankar om 
oskuldspresumtion och ren inkapacitering görs sig gällande här. Eftersom 
tillämpandet av samhällsskydd kan få långtgående effekter när det gäller 
inkapaciteringsgraden315 under hela verkställigheten kan en sådan be-
gränsning närmast få häktesliknande konsekvenser vilket kan leda fram till 
en alltmer ren inkapacitering, och då uppenbart komma i konflikt med så-
väl etiska grundprinciper som proportionalitetsprincipen. 
 
Behovet av samhällsskydd har främst legitimerats av att den svenska reger-
ingen har beskrivit rymningar som ett uttryck för att svensk kriminalvård 

                                                 
311 Prop. 2009/10:135, s. 65. 
312 Se kap. 5.1.2. 
313 SOU 2009:80, s. 249, där särskilda insatser istället är påkallade för att uppnå en resocia-
liserande effekt. 
314 Vilket följer kontroll och risktänkandets logik att ta bort möjlighet till att begå fel, fram-
för att påverka den intagne att inte begå fel genom individuella och självständiga val. 
315 2 kap. FäL, samt 1 kap. 7,8 §§ FäL. 
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befann sig i en ny situation.316 Att problematisera och prioritera rymnings-
risk framför resocialisering synes därmed endast vara en politisk målsätt-
ning.317 Denna typ av problematisering som skapar ett överdrivet risktän-
kande kan vara påverkad av massmedias rapportering och skuldbeläggan-
de av osignifikanta händelser med katastrofpotential.318 Risktänkandet som 
legitimerats av rymningar är därmed inte ett funktionellt verktyg för att 
uppnå individualpreventiv effekt, eftersom behovet av samhällsskydd har 
medfört större ingripanden i de grundläggande rättigheterna samt i de in-
tagnas möjligheter att få tillgång till frigivningsförberedande åtgärder som 
t.ex. permissioner.319 Kravet på samhällsskydd har dessutom tillsynes ökat 
och blivit mer ingripande på grund av tidigare kriminalpolitiska beslut och 
straffvärdeideologiska prioriteringar inom kriminalpolitiken.320 Kravet på 
ett kortsiktigt samhällsskydd har därmed inte legitimerats  av en individu-
ell riskbedömning utan framförallt p.g.a. tidigare kriminalpolitiska priori-
teringar, varför den ökade inkapaciteringsgraden inte kan stå i rimlig pro-
portion till det lidande den skapar, i allt fall inte ur ett etiskt eller humanis-
tiskt perspektiv.321 
 
Den kriminalpolitiska viljan att prioritera säkerheten innebär också en 
medveten strategi där det implicit måste till kompromisser som påverkar 
förutsättningarna för det återfallsförebyggande arbetet negativt.322 Detta 
tyder på att kravet på samhällsskydd medför ett svagt återfallsförebyggande 
regelsystem. Det kan därför vara svårt att se att straffverkställighet och dess 
regelsystem kan förena humanitet och effektivitet i verkställighetsplane-
ringen. Det synes dessutom vara svårt att förena påståendet om att verk-
ställigheten skall grundas på en väl underbyggd och evidensbaserad kun-
skap när det som fungerar323 inte får tillämpas.324 Prioritering av samhälls-
skydd kan därför inte uppfattas vara rationell när det sker på bekostnad av 
etiska och humanistiska principer och det återfallsförebyggande arbetet. 
Om utslussning kan bidra till att den intagne klarar övergången till ett fria-
re liv bättre och dessutom utgör ett incitament till skötsamhet och ökad 
motivation till delaktighet i planeringen, och detta tillsammans ökar möj-
ligheterna till att leva ett liv utan kriminalitet,325 motverkas detta om kravet 
på samhällsskydd skall prioriteras. Om fler återfaller i brott ökas antalet 

                                                 
316 SOU 2005:6, s. 64. Kriminalvårdens forskningskommitté, Bärsärkarna, 
Ju2004/7296/KRIM. 
317 SOU 2009:80, s. 215. 
318 SOU 2009:80, s. 230. 
319 SOU 2009:80 s. 245. Som t.ex. antalet bevakad särskilda permissioner eller extra per-
missioner för frigivningsförberedande ändamål. Permissioner har minskat med 29% mellan 
2005-2010. Kriminalstatistik 2010. 
320 Prop. 2009/10.135, s. 65, bl.a. genom att andelen med långa fängelsestraff ökat, inte 
minst andelen livstidsdömda, liksom andelen med narkotikamissbruk och intagna med olika 
former av psykisk ohälsa och en förändrad inställning till den psykiatriska vården. 
321 Jmf. med att det höga antalet återfall inte minskat, se not 246. 
322 SOU 2009:80, s. 245. 
323 Brå 2010:8, prop. 2005/06:123, s. 27, prop. 2009/10:135, s. 6 ff. 
324 Jmf. den nordiska modellen och dess utfall i jämförelse med Europeiskt resultat. 
325 Prop. 2005/06:123, s 26 f. 
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brottsoffer vilket leder till faktiskt ökad otrygghet. En kriminalpolitik som 
syftar till att nå ett mål men som samtidigt har uppenbara problem med 
förutsättningarna för måluppfyllelsen är irrationell. 
 
Samhällsskyddsaspekten innehåller en hel del svårigheter, inte minst etiska 
komplikationer, varför restriktivitet, varsamhet och hänsynstagande istället 
motiveras. Endast i de fall intresset av samhällsskydd väger mycket tungt 
bör utförande av åtgärder eller nekande av åtgärder som motiveras av det-
ta intresse bli aktuellt. Samhällsskydd kan, ifall den tillämpas utifrån att det 
är den fängelsedömde som skall ha bättre förutsättningar (framåtblickande 
logik) till ett socialt anpassat liv innan denne började verkställa sitt straff, få 
till följd att det istället är den intagne som har behov av ett samhällsskydd 
från de subjektiva värdegrunderna och samhällets behov av normativ ve-
dergällning. Den intagne borde i princip kunna åberopa behov av sam-
hällsskydd för att få tillgång till resocialiseringsåtgärder. Det är därför rim-
ligt, såsom det kriminalpolitiska underlaget ser ut, att säkerhetsarbetet fak-
tiskt koncentreras till intagna som betecknas som samhällsfarliga.326  
 

4.3.2 Organisatorisk effektivitet 
 
2006 omorganiserades Kriminalvården till en myndighet, efter den så kal-
lade Enmyndighetsreformen.327 Det övergripande syftet med reformen var 
att ge Kriminalvården rätt förutsättningar för att bedriva en mer effektiv 
verksamhet,328 vilket skulle leda fram till en individualpreventiv effekt. 
Kriminalvården skall för att kunna uppnå sina mål arbeta med hög grad av 
effektivitet och tydlig målstyrning. Målstyrningen skall förverkliga reger-
ingens kriminalpolitik329 i beaktande av gällande rätt och andra förpliktel-
ser som följer av EU-medlemskapet.330 
 
En väsentlig svårighet för kommittén331 var att det inte fanns någon ordent-
lig uppföljning rörande återfall eller effektiviteten av olika påverkanspro-
gram. Det synes anmärkningsvärt att en myndighet med ett syftemål att 
minska återfall i brott, inte har utvecklat metoder för att göra en bättre evi-
densbaserad uppföljning när det gäller forskning och beprövad och doku-
menterad erfarenhet.332 Eftersom målet för säkerhetsuppdateringen inte 
varit fullständigt så går det heller inte att ställa kostnaderna mot det resul-

                                                 
326 SOU 2009:80 s. 249. 
327 Prop. 2004/05:176. 
328 Prop. 2004/05:176, s. 52. 
329 SOU 2007:75 s. 39 f. 
330 Kriminalvårdens verksamhetsplan 2012. 
331 SOU 2005:54, Framtidens kriminalvård. 
332 Ett av syftena med den nya Fängelselagen var att effektivisera kriminalvårdsmyndighe-
tens arbete, vilket bl.a. skulle uppnås genom att lagstiftningen skulle vara tydligare och mer 
lättillgänglig, SOU 2009:80 s. 64. Arbete pågår för att rätta till de uppmärksammade bris-
terna, Kriminalvårdens verksamhetsplan 2012. 
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tat som uppnåtts.333 Kriminalvårdens målstyrning har därmed varit svag.334 
Kriminalvården har till synes utefter dessa förutsättningar svårt att skapa 
en effektiv målstyrning, varför myndigheten också har problem med att 
följa effekterna av insatserna av det brottsförebyggande arbetet och därför 
börjat ifrågasätta ifall målet med att minska återfall i brott överhuvudtaget 
är ett realistiskt mål för Kriminalvården.335 Ifall återfall i brott och resociali-
sering inte upplevs vara realistiska och påverkbara mål, dvs. att den indi-
vidualpreventiva legitimiteten helt har tagits bort ur straffsystemets tredje 
nivå, återstår bara vedergällning, förvaring, och kanske ren inkapacite-
ring.336 Ifall Kriminalvården inte upplever att det mer komplexa långsiktiga 
brottsförebyggande arbetet är ett påverkbart mål, kan man förstå varför det 
istället fokuseras på rymningar, ordning och säkerhet i anstalt, eftersom 
detta är en betydligt enklare effektivitet att mäta. Kopplingen till individu-
alprevention skulle i det fallet vara bruten. 
 
Kravet på organisatorisk effektivitet blir också till ett krav att Kriminalvårds-
resurserna används på rätt sätt och att resursanvändningen bygger på en 
kunskap om vad som är verkningsfullt.337 Kriminalvårdens arbete skall 
därför vara inriktat på åtgärder som ökar den dömdes förutsättningar att 
leva ett liv utan kriminalitet och under socialt accepterade former.338 En 
effektiv verkställighet är därmed avgörande för att bekämpa kriminalitet 
och för att skapa ett tryggt samhälle.339 Effektivitetsbegreppet är då knutet 
till uppfyllelse av Kriminalvårdens mål och måluppfyllelsen i förhållande 
till resursanvändningen. Kriminalvården skall således genom krav från alla 
andra välfärdsmyndigheter maximera nyttoeffekten av riksdagens och re-
geringens övergripande mål med kriminalpolitiken. Det åligger därmed ett 
motsvarande krav på riksdag och regering från medborgarnas sida att lag-
stiftaren beslutar om övergripande kriminalpolitiska mål som är samhälls-
nyttiga och realistiska.340 Kriminalvården skall med andra ord genom effek-
tiv resursanvändning minimera de kostnader och lidanden som framkallats 
av brottsligheten och av samhällets kontrollåtgärder, så att Kriminalvården 
genom dess resursanvändning uppnår maximal individualpreventiv effekt 
till så lite resurser som möjligt. Kriminalvården får då inte förskjuta ansva-
ret till andra myndigheter, eller underlåta sig ansvaret för att försöka upp-

                                                 
333 SOU 2009:80 s. 237 och SOU 2008:71. Rymningar har minskat med 33 fall sedan 2004 
från sluten anstalt, antalet avvikelser har minskat marginellt sedan 2001, medan antalet 
återfall är oförändrat hög. 
334 SOU 2009:80 s. 37. 
335 SOU 2009:80, Kriminalvårdens budgetunderlag 2012, s. 18. Antal återfall är 2010 fort-
farande oförändrat hög, 54 %. 
336 Vilket av vissa inom Kriminalvården ger uttryck för att vara det rådande läget, tillsam-
mans med att Kriminalvården styrs odemokratiskt, SOU 2009:80. 
337 Prop. 2005/06:123 s. 21, 25 f. 
338 Prop. 2005/06:123 s. 25 f. 
339 Prop 2005/06:123 s. 25, SOU 2005:54 s. 341. 
340 11 kap. 6 § RF. Ett av syftena med den nya Fängelselagen var att effektivisera kriminal-
vårdsmyndighetens arbete, vilket bl.a. skulle uppnås genom att lagstiftningen skulle vara 
tydligare och mer lättillgänglig. 
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nå individualpreventiv effekt under verkställighet.341 Maximerad nyttoef-
fekt möjliggör även förutsättning för att uppnå en nyttoproportionalitet 
mellan brottslingen, brottsoffret och samhället.342 När Kriminalvården har 
ett effektivitetskrav med ett tydligt individualpreventivt tema, är det prio-
riterade samhällsskyddet inte rationellt. Det ger heller inte något direkt 
utrymme för att på straffverkställighetsnivån ta hänsyn till vare sig subjek-
tiva värdegrunder, straffvärdeideologiska rättviseargument eller till passiv 
preventionism.  
 
Organisatorisk effektivitet är också en rättssäkerhetsfråga eftersom bristan-
de effektivitet bl.a. kan förlänga myndighetsbeslut så att den intagne inte 
kan få sin sak om verkställighetsåtgärd prövad i domstol.343 Risken ökar för 
att verksamheten inte bedrivs enligt gällande rätt och att rättstillämpningen 
inte är enhetlig då det förekommer brister i den systematiska strukturen för 
bl.a. uppföljning och kvalitetsarbetet, vilket kan påverka verkställighets-
planeringen negativt och därmed möjligheten att uppnå individualpreven-
tiv effekt. Dessutom kan det medföra att det går att decimera själva propor-
tionalitetsprincipen. 
 
Förvaltarna av de samhälleliga resurserna, det vill säga Kriminalvårdens 
personal, har svag tilltro till att Kriminalvården kan uppfylla målen med 
att minska återfall i brott.344 Endast 28 % av medarbetarna instämmer i att 
Kriminalvården lever upp till målet. Omkring 40 % säger uttryckligen att 
de inte anser att Kriminalvården lever upp till det målet. Detta är ett pro-
blem för måluppfyllelsen eftersom rätt åtgärder troligtvis inte sätts in, inte 
heller är det kostnadseffektivt. Risken uppstår att verkställigheten istället 
skapar passivitet framför motivation och utvecklas till att bli till ren förva-
ring.345 
 
Återkommande problem med kriminalpolitikiska prognostiseringar av den 
allmänna brottsutvecklingen är att de allt oftare ger uttryck för önskade 
förväntningar, och ibland t.o.m. otillbörliga subjektiva bedömningar, till 
stöd för den förda kriminalpolitiken. Olika omvärldsfaktorers påverkan på 
prognoser, t.ex. attityder till brott, lagändringar, reformer och kriminalpoli-
tiska prioriteringar beaktas inte i samma omfattning.346 Prognostiseringar 
som görs för att uppnå ett visst effektivitetssyfte synes vara förkastliga när 
det inte föreligger långsiktiga kriminalpolitiska strategier som möjliggör 

                                                 
341 Se kap. 3, även not. 155.  
342 Jmf den nordiska modellens syftemål med nyttoproportionalitet, kap. 2.2. 
343 JO, 4282-2011, beslut 12 april, 2012. 
344 SOU 2009:80. 
345 Se kap. 5.1.1. Förvaringseffekten och utvecklandet av ett starkare vi och dom klimat 
förstärks när den dynamiska klientnära säkerheten byts ut mot strukturell säkerhet. Den 
dynamiska säkerheten som kriminalvårdarna står för är en viktig del för ökad positiv påver-
kan och motivation vilket också är en nödvändighet för att uppnå positiv social interaktion 
och för möjligheten att skapa en tillitsprocess till Kriminalvårdens resocialiseringsvilja. 
346 Den framtida verksamhetsvolymen I rättskedjan, Kriminalvården, 2011 års rapport, s. 
58, SOU 2009:13. 
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desamma. Svårigheten att prognostisera platsbehov är ett sådant pro-
blem.347 Platsbehov är avgörande för att kunna placera den intagne så att 
största effektivitet i verkställighetsplaneringen kan uppnås.348  Det är vik-
tigt för planeringen att den intagnes behov av en individuellt anpassad 
sysselsättning kan möjliggöras och dennes behov av att få tillgång till lämp-
liga frigivningsförberedande åtgärder. Anstalterna skiljer sig åt vad gäller 
programverksamhetens innehåll, utbildningar och utbildningsnivåer, inte 
minst i anstalternas utbildningsprioriteringar.349 Platsbehovet har också 
betydelse för att den intagne inte skall placeras i för hög säkerhetsklass 
eller placeras i en miljö där dennes kriminella identitet riskeras att förstär-
kas.350  
 
Platsbehovet avgörs i så hög grad av kriminalpolitiska prioriteringar, som 
ofta är kortsiktiga, varför Kriminalvården inte kan ge några objektivt väl-
grundade prognostiseringar. Det har därför framförts från forskarhåll att 
det nästan är omöjligt att prognostisera platsbehov på ett det sätt som krävs 
av Kriminalvården med tanke på hur kriminalpolitiken förs. Det torde vara 
mer kostnadseffektivt att istället bestämma antalet platser kriminalpolitiskt 
och därefter anpassa beläggning med hjälp av administrativa åtgärder.351 
En sådan modell kan jämföras med den finska modellen med att hålla 
fångantalet nere och därigenom skapa ett bra kriminalpolitiskt klimat för 
minskad brottslighet och för resocialiseringsåtgärder. Dessutom är model-
len i linje med den nordiska modellens syftemål med ekologisk kostnads-
fördelning och nyttoproportionalitet mellan samhälle, brottsling och 
brottsoffer. 

 
 
 

OO - - oo - - OO 

                                                 
347 SOU 2009:13. 
348 Normalt bör en person som ådömts fängelse, efter lagakraftvunnen dom, inom sju dagar 
vara förflyttad från häkte till anstalt. Ifall den intagne får vänta för länge i häktet innan 
denne flyttas så kan detta generera ett skadestånd för staten. JK, 5051-08-40, beslut den 28 
februari 2011. 
349 1 kap. 4-6 §§ FäL. 
350 2 kap. 1 – 4 §§ FäL. 
351 Von Hofer, Långsiktiga prognoser av platsbehovet i fängelser, Nordisk tidskrift för 
kriminalvidenskap, augusti 2010, nr. 2. 
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5 STRAFFVERKSTÄLLIGHET - EN ANALYS  
 
De objektiva (mätbara) orsakerna till att det arbetades fram en ny fängelse-
lag var bl.a.; att sammansättningen av de intagna hade förändrats; att anta-
let intagna med långa fängelsestraff ökat markant; att antalet livstidsdömda 
ökat; att andelen intagna med psykiska problem ökat samt tidigare ineffek-
tivitet i förvaltningen. Samtliga av dessa objektiva orsaker var i huvudsak 
ett resultat av den kriminalpolitik som förts.  De subjektiva orsakerna som 
åberopades som grund för en ny fängelselag var framförallt allmänhetens 
upplevda otrygghet och deras vilja att öka graden av inkapacitering och 
dels att några kriminalpolitiskt historiskt osignifikanta händelser med kata-
strofpotential tillsynes övervärderats.352 De subjektiva orsakerna är i huvud-
sak ett resultat av hur det kriminalpolitiska underlaget eller dess sanning 
redovisats politiskt och eller medialt. Det intryck man kan få är att det kri-
minalpolitiska underlaget synes försämra möjligheten eller förutsättning-
arna för att uppnå individualpreventiv effekt. 
 

5.1 Polaritet och kompromisser 
 
Det framgår inte direkt, av vare sig förarbeten eller av det kriminalpolitiska 
underlaget, vilken bärande ideologi som skall vara vägledande för att upp-
nå det kriminalpolitiska målet. Utifrån det kriminalpolitiska underlaget 
kan man dra slutsatsen att straffverkställighet skall ske utifrån en individu-
aliserad straffverkställighetsideologi, där lagstiftaren, i princip samtidigt, 
åberopar allmänpreventiva och individualpreventiva argument vilka dess-
utom skall tolkas och vägas utifrån straffvärdeideologiska ställningstagan-
den där hänsynstaganden även skall göras till subjektiva värdegrunder.  
 
Det vi då kan utläsa av regelsystemet på straffsystemets tredje nivå, är att 
reglerna i princip skall tolkas och tillämpas utifrån fyra olika ideologier, 
dvs. såväl utifrån de absoluta- och relativa straffideologierna, med straff-
värde-, allmänpreventions- och individualpreventionsideologin som den 
individualiserade straffverkställighetsideologin. Straffvärdeideologin, som 
har legitimerat själva straffet och straffets längd, utgör numer även en del i 
prediktionsmodellen för att uppnå samhällsskydd. Till den absoluta straff-
ideologin kan också läggas vedergällningsargumentation som att en resoci-
aliseringsåtgärd kan anses vara stötande eller ej. Till allmänpreventions-
ideologin hör hänsynstaganden till allmänhetens uppfattning om graden 
av inkapacitering och upplevelsen av straffets stränghet. Hit hör argumen-
tation om ifall en resocialiseringsåtgärd kan anses urholka straffet eller ej. 
Till individualpreventionsideologin hör kravet på resocialisering och hu-
man verkställighet. Till den individuella straffverkställighetsideologin hör 
frågor om den intagnes ansvar för sina tidigare gärningar och kravet på 

                                                 
352 SOU 2005:6. 
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delaktighet i verkställighetsplaneringen. Valet av ideologiskt ställningsta-
gande vid prediktions- och proportionalitetsprövningen kommer att ge 
olika tolkningsgrunder och beslutandegrunder och då beroende på ideolo-
giskt vägval och prioritering ge olika utfall. Eftersom det inte framgår vil-
ken av ideologierna som skall vara vägledande under verkställigheten, 
annat än att samhällsskydd skall prioriteras, skapas ett utrymme för god-
tycklighet. Dessutom kan beslut som skall leda fram till individualpreven-
tion inte frigöra sig från straffvärdeideologiska argument. Den enskilde 
beslutsfattaren, eller den enskilda anstalten, kan då utifrån regelkonstruk-
tionen ta godtyckliga beslut, utan att begå fel, eftersom regelkonstruktio-
nen ger utrymme för att hänvisa till vilken ideologisk grund som passar 
beslutsfattarens ideologiska inställning och moraluppfattning. Att flera 
ideologier skall verka samtidigt måste innebära att möjlighet för godtycke 
ökar istället för minskar, viket inte var lagstiftarens tanke.353 Det kan därför 
inte vara rationellt att legitimera subjektiva värdegrunder, det allmänna 
rättsmedvetandet och subjektiva riskbedömningar vid en proportionali-
tetsprövning om målet är att minska godtycklighet. 
 
Alla här relevanta ideologier har sitt eget förhållningssätt till det problem 
som måste lösas. Att flera strategier skall verka samtidigt kan bara leda 
fram till ineffektivitet och förvirring, vilket nu också föreligger inom den 
verkställande myndigheten.354 Denna frånvaro av en gemensam och tydlig 
strukturell strategi kan närmast jämföras med att en tränare delar ut flera 
olika spelupplägg under en fotbollsmatch, där dessutom varje spelare får 
välja det system som passar denne. Hur skall vi då tolka den föreliggande 
situationen? Ifall straffverkställighet inte utifrån en strukturell strategi kan 
konkretisera straffet som utdömts och därför inte kan uppnå individual-
preventiv effekt, torde straffsystemet i sig själv bli dysfunktionellt. Den 
tredelade legitimitetens funktioner kommer då att riskera att frigöras från 
varandra så att hela straffsystemets funktion kan ifrågasättas. Det finns 
därför en fara i att inte låta det individualpreventiva intresset och behovet 
av att minska skadorna av frihetsberövandet bli till den styrande legitimite-
ten. Vi kan synliggöra de motsatsförhållanden som finns genom nedanstå-
ende förenkling: 
 

• Straffverkställigheten skall utformas så att den intagne skall bemötas med 
respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårig-
heter som är förenande med straffet men skall samtidigt uppfattas som 
sträng av allmänheten. 

 
• Det är viktigt att det bara är den förlorade friheten som är straffet och att 

straffverkställigheten möjliggör att de positiva sidorna av samhället efter-
liknas och att positiva kontakter med samhället utanför upprätthålls, men 
det får bara ske om samhällsskyddet prioriteras och samhällets resurser 

                                                 
353 Prop. 2009/10:135, s. 62. 
354 Se kap. 4.3.2. 
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räcker till efter det att kostnaden för den utökade säkerheten och upprätt-
hållande av samhällsskydd betalats. 

 
• Individualpreventiva åtgärder är nödvändiga för att den intagne skall er-

hålla rätt förutsättningar för att leva ett liv utan kriminalitet, för att kunna 
bli återanpassad i samhället samt för att minska skadeverkningarna med 
fängelsestraffet, men det är den intagnes eget ansvar att förverkliga resoci-
aliseringen genom att förändra sitt tänkande och förhållningssätt, dessut-
om får inte de nödvändiga åtgärderna uppfattas som en urholkning av 
straffet, möjliggöra att den intagne kan rymma eller att åtgärderna av 
andra skäl uppfattas som stötande.  

 
Det är den intagne som är föremål för verkställighet och det är dennes 
verkställighet som skall utformas så att den intagne kan bemötas med re-
spekt för sitt människovärde. För att verkställighet inte skall bli något mer 
än ett frihetsberövande och att livet i anstalt så långt som möjligt skall efter-
likna samhället i övrigt samt för att den intagne inte skall återfalla i brott 
och kunna återgå i samhället och beivra dess normer, krävs en verkställig-
hetsplanering för individualpreventiva åtgärder som dessutom fångar upp 
den intagnes motivation till att leva ett socialt anpassat liv och samtidigt 
minskar skadeverkningarna av verkställigheten.  
 
Den intagne har då som sin vapendragare och konventionella beskyddare 
proportionalitetsvågen till hjälp för att förhindra att frihetsberövandet blir 
inhumant eller något annat än just ett frihetsberövande för att uppnå indi-
vidualpreventiv effekt. I proportionalitetsvågen skall den intagnes intres-
sen vägas mot de subjektiva värdegrunderna, som upplevelsen av straffets 
stränghet eller sötande argumentation, det prioriterade samhällsskyddet 
och samhällets resurser. Innan den intagne kliver upp i vågen skall denne 
individuellt riskvägas, genom en subjektiv risksannolikhetsbedömning, 
prediktion, för att avgöra hur lätt den intagnes vilja, motivation och behov 
skall väga i förhållande till samhällsskyddet och de subjektiva värdegrun-
derna. Det är därför avgörande för att kunna analysera och diskutera 
straffverkställighetens möjlighet att uppnå straffsystemets tredje nivås syf-
temål att förstå dessa tre ovanstående grundläggande förutsättningar för 
måluppfyllelse.  
 

5.1.1 Verkställighetsplanen 
 
Det är i verkställighetsplaneringen, (VSP) som det kriminalpolitiska under-
laget skall konkretiseras till en individuell plan och strategi för att den in-
tagne inte skall återfalla i brott. Det är VSP:n som kommer att utgöra grun-
den för att Kriminalvården skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är här 
alla straff-, preventions- och verkställighetsideologier, kriminalpolitiska 
prioriteringar, riskbedömningar och det som skall proportionalitetsvägas 
skall föras samman för att uppnå samverkan och för att verkställigheten 
skall kunna individualiseras. Det är också här grunden skapas för att fånga 
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upp den intagnes delaktighet och motivation, dvs. det som ytterst kommer 
att avgöra om verkställigheten kommer att uppnå sitt syfte. VSP: n är där-
för lika viktig för Kriminalvårdens möjlighet att uppnå en nyttoeffektiv 
resursanvändning.355 
 
En VSP skall utgå från den aktuella påföljden, den skall vara dynamisk och 
framförallt vara framåtblickande. Med VSP:n måste ambitionen vara, sär-
skilt om målet är att bedriva en human och meningsfull kriminalvård, att 
den skall ge stöd och hjälp för att underlätta en återanpassning. Inom ra-
men av verkställigheten bör alla krafter sättas in för att minska de negativa 
effekterna av frihetsberövandet.356 Risknivå, behov och åtgärd skall in i 
verkställighetsplanen357 som därefter kommer att vara det verktyg eller 
styrdokument som skall utforma verkställigheten på ett ändamålsenligt 
sätt i syfte att förbereda frigivning och för att den intagne inte skall återfalla 
i brott. Riskbedömningen kommer därmed att styra vilken säkerhetsklass358 
den intagne initialt hamnar inom och när eller om den intagne kan förvänta 
sig att få en lägre säkerhetsklass. Bedömningen kommer även att leda fram 
till om, hur eller när permissioner kan beviljas. Bedömningen kommer att 
vara avgörande för om några eller vilka utslussningsåtgärder som kan 
komma ifråga, och när under verkställigheten de kan bli aktuella. Kravet 
på ett individuellt anpassat samhällsskydd kan därmed bara upprätthållas 
efter det att prediceringarna är gjorda.359  
 
Först genom en individuellt utformad och väl planerad verkställighet kan 
verkställigheten i anstalt och utslussningen i samhället utformas på ett sätt 
som tillgodoser såväl samhällsskyddet, ordningen och säkerheten vid en 
anstalt såsom den intagnes behov av åtgärder för resocialisering. Härige-
nom skapas också förutsättningar för den intagne att ta mer aktiv del i och 
ökat ansvar för arbetet med att förändra sin situation. Risken för återfall i 
kriminalitet är särskilt stor i samband med frigivningen. Det är därför an-
geläget att planeringen av frigivningen förbereds i god tid och att en struk-
turerad och individuellt utformad övergång från livet i anstalt till livet i 
frihet kommer till stånd.  
 
Eftersom VSP:n utgör en avgörande framgångsfaktor,360 blir den även för 
den intagne till ett mycket viktigt verktyg och styrdokument, dels för att 
                                                 
355 Se kap. 4.3.2. 
356 Jmf. preventiva effekter och verkställande av påföljd, prop. 1987/88:120, s. 34, st. 3. 
357 Se kap. 5.1.3. 
358 Anstalterna är indelade i säkerhetsklasser, klass 1 – 3, där 1 är den högsta. Klass 1-2 
räknas som slutna och klass 3 som öppna. 
359 Det är här problemet kan uppstå med en övertro på riskmodeller och prediktionsverktyg 
trots att bedömningen baseras på subjektiva värderingar. I riskbedömningen som görs skall 
det till en subjektiv bedömning av när det inte längre föreligger påtaglig risk att den intagne 
missköter en permission. 
360 VSP:n har inte erkänts rättsverkan och är därmed inte något i sig som kan överklagas, 
trots att den enskilde har en sanktionerad skyldighet att följa den. Planen kan dock innehål-
la enskilda beslut som kan överklagas. Detta synes vara en tveksam ordning ifall VSP:n 
skall ha den framskjutande roll för syftemålets uppfyllande. 
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manifestera motivation till förändring,361 dels för att synliggöra och tydlig-
göra utvecklingsprocessen dels för att underlätta delaktighet i själva mål-
planeringen. Bristande kvalitet i verkställighetsplaneringen leder fram till 
att det långsiktiga målet med att förebygga återfall i brott inte kan nås. 
 
Den mest grundläggande förutsättningen för att minska risken för återfall i 
brott är att den intagne har en vilja och motivation att förändra sitt liv. Det 
kräver att individens motivation till förändring på ett kunskapsmässig och 
evidensbaserat sätt kan tas till vara och uppmuntras. En modern kriminal-
vård skall givetvis vara utformad så att det finns faktiska förutsättningar 
för den som är motiverad till att börja leva ett socialt välordnat liv efter 
verkställigheten, att få en sådan förändring till stånd redan under verkstäl-
ligheten.362 Den intagne skall erbjudas möjlighet att förstärka sin motivation 
och vilja till att leva ett återintegrerat liv och för att kunna träna upp sin 
förmåga att leva ett liv utan brott i den miljö han skall återintegreras till. 
Det ligger i sakens natur att åtgärder, som är till för att minska återfall i 
brott och som skall underlätta en återintegration, bättre kan stöttas och eller 
proaktivt övervakas av den verkställande myndigheten innan ansvaret 
lämnas över på frivården, andra myndigheter och den intagne.363 Vilket 
också torde vara ett ekologiskt välfärdskrav.364  
 
Hur skall då Kriminalvården fånga upp den intagnes motivation till för-
ändring ifall regelsystemet innehåller så många begränsningar för att möj-
liggöra detta? Varför upplevs fördelningen mellan valen av möjliga åtgär-
der och valen för diskvalificering av åtgärder oproportionerlig? Den brist 
som föreligger i att inte ha en bärande ideologi tillsammans med en regel-
konstruktion som prioriterar diskvalificerande av resocialiseringsåtgärder 
torde i allt fall en av orsakerna. En annan bidragande orsak var sannolikt 
kommitténs förslag till Framtidens Kriminalvård. Förslaget innehöll ett för-
månssystem som tydligt skulle fånga upp motivation och vilja till föränd-
ring under verkställighet, dels för att motivera ett aktivt deltagande i såväl 
planering som utförande, dels för att skapa ett incitament för att sköta 
sig.365 Hela detta incitaments och tillitsskapande avsnitt togs bort när regel-
systemet sattes i kraft.366 Inget förändrades dock i avsnitten som avser 
verkningar av misskötsamhet, grad av samhällsskydd och tillämpningen 
av passiv preventionism, varför den upplevda ojämnvikten som finns mel-
lan möjlighet och diskvalifikation egentligen bara återspeglar regelsyste-
mets frånvaro av vissa motvikter. Förutsättningarna för att bedriva en hu-
man och aktiv preventionistisk kriminalvård är därför bristfälliga. Att prio-

                                                 
361 1 kap. 5 § FäL, 2 §, st. 2 Förordningen (2007:1172) med instruktion till Kriminalvården. 
362 SOU 2005:54, s. 341. Prop. 2009/10:135, s. 69. 
363 Se not. 364 
364 SOU 2005:54, s. 235. Se även kap. 4.3.2. 
365 SOU 2005:54, s. 337-363, 637-659. 
366 Prop. 2009/10:135, s. 69, trots att ett incitament för motivationsstöd efterfrågas av Kri-
minalvårds personal, SOU 2009:80. Man kan i och för sig ifrågasätta ett belöningssystem 
som motivationshöjare. Är du omotiverad så arbetar du inte för måluppfyllelse, är du där-
emot motiverad kan varje positiv förändring och bekräftelse istället verka som morot. 
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ritera samhällsskydd med begränsningar som kränker den intagnes integri-
tet eller dennes resocialiseringsåtgärder blir istället utifrån dessa förutsätt-
ningar rationellt.  
 
Vad skulle då till från Kriminalvårdens sida för att förstärka ett motiva-
tionsstöd så att individualpreventiv effekt uppnås? Det måste framförallt 
till en förändrad bild av de åtgärder som skall stödja det återfallspreventiva 
arbetet.367 Idag uppfattas de flesta av de frigivningsförberedande och åter-
fallsförebyggande åtgärderna dels något som upplevs som stötande, dels 
något som upplevs urholka straffet, dels något som riskerar att motverka 
det prioriterade rymningsmålet och dels något som är resurskrävande. En 
sådan uppfattning kan bara rationaliseras och legitimeras under förutsätt-
ningen att straffverkställighet skall bejaka vedergällning och ett ökat förva-
ringstema, framför att uppnå individualpreventiv effekt. Eftersom åtgärder 
som skall ingå i VSP:n skall ha stöd i evidensbaserad kunskap och dessut-
om skall vara funktionella när det handlar om att uppnå det huvudsakliga 
verkställighetsmålet borde dessa åtgärder istället betecknas som nödvändi-
ga och som grundläggande förutsättningar för att uppnå individualpreven-
tiv effekt. När detta är etablerat inom Kriminalvården och målvisionen är 
omsatt i en faktisk positiv och proaktiv preventionistisk strategi kan man 
inte bara motivera, uppmuntra och stödja den intagnes motivation och vilja 
att leva ett liv utan kriminalitet, man torde då också ha rätt förutsättningar 
för att fånga upp dennes motivation och vilja. Därefter går det att effektivi-
sera arbetet inom Kriminalvården,368 integrera program, utföra interventio-
ner, erbjuda rätt utbildning, utveckla lärande och stödja en kompetenshöj-
ning för att öka anställningsbarheten. Kriminalvårdens måluppfyllande 
arbete har då utvecklats till en mer strukturell strategi för att uppnå indivi-
dualpreventiv effekt. 
 
För att Kriminalvården skall kunna ställa krav på den intagnes motivation 
och vilja att leva ett liv där denne inte skapar fler brottsoffer och lever ett 
socialt anpassat liv, i enlighet med den individualiserade straffverkställig-
hetsideologin, så kan man inte bortse från de risker som påverkas av dyna-
miska socialstrukturella faktorer. Dessa dynamiska faktorer påverkas av de 
välfärdspolitiska besluten och andra samhälleliga åtgärder. De viktigaste 
faktorerna inom denna grupp är familj, utbildning och arbete, vilket också 
är anledningen till att vi även hittar dessa faktorer i regelsystemet för 
straffverkställighet. Åtgärder som vidtas i syfte att förstärka dessa faktorer 
borde därför anses som nödvändiga och bör därför väga mycket tungt i 
vågskålen. Det är just därför straffsystemets tredje nivå bör legitimeras av 
en individualpreventiv ideologi. Inom denna ideologi finns det utrymme 
för en individualiserad straffverkställighetsideologi så länge det finns en 

                                                 
367 Sysselsättning som studier, utbildning och påverkansprogram, 3 kap. FäL. Besök och 
andra kontakter som bl.a. innefattar rätten till information, 7 kap. FäL. Hälso- och sjukvård, 
9 kap. FäL. Permissioner och annan tillfällig utevistelse, 10 kap. FäL. Särskilda utsluss-
ningsåtgärder 11 kap. FäL. 
368 Se kap 4.3.2. 
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rimlig balans och målsättning mellan den intagnes vilja och förmåga och 
Kriminalvårdens vilja och förmåga att uppnå verkställighetens syftemål 
och detta syftemål är att öka tryggheten i samhället genom att bl.a. mini-
mera antalet nya brottsoffer.  
 
Möjlighet att avtjäna straffet under friare former torde inte bara bidraga till 
att den intagne klarar övergången från ett anstaltsliv till ett friare liv bättre, 
utan bör också vara ett incitament för den intagne att aktivt arbeta för mål-
uppfyllelse och skötsamhet. En successiv utslussning under ordnade for-
mer innefattar hjälp med att bygga upp fungerande nätverk av social- och 
samhällsstödjande karaktär, vilket ökar möjligheten för den intagne att leva 
ett liv utan kriminalitet. Ifall det föreligger en okunskap om vilken åter-
fallspreventiveffekt en åtgärd, eller undvikande av åtgärd har, utöver att 
det saknas ordentlig uppföljning av återfall generellt, så torde varje resurs 
som används eller inte används till nackdel för den intagnes resocialisering 
vara irrationell utifrån ett effektivitetsbegrepp,369 och proportionalitetsprin-
cipen. 
 
Behovsteori bygger på ett antagande om att mänskligt beteende kan ledas 
tillbaka till de behov människan har. De mest grundläggande behoven är 
behov av trygghet, sociala behov, behov av välmående, behov av framgång 
och behovet av självtillit och självkänsla. Behovsteorier är med andra ord 
fokuserade på individnivån och ägnade åt att identifiera speciella behov 
som är avgörande för en individs beteende. Förståelsen för behovsteori är 
avgörande för förståelsen för motivationsfaktorerna. Har en individ ett behov 
av att prestera är individen motiverad att göra detta. Motivation är därmed 
väsentligt för att såväl Kriminalvården som att den intagne skall lyckas 
med att uppnå syftemålet med verkställigheten. Den intagnes känsla av 
människovärde och behov av förståelse för de särskilda svårigheter som är 
förenade med frihetsberövandet,370 är därmed beroende av ett erkännande 
genom Kriminalvårdens arbete. Baksidan av det egna arbetet och Krimi-
nalvårdens arbete är en känsla av fruktan eller oro för att inte nå målet.371 
Den intagne som upplever att de inte kommer att kunna påverka målupp-
fyllelsen, eller att Kriminalvården inte stöttar arbetet med måluppfyllelse, 
kommer att reducera styrkan i motivationen och istället bli passiv. Det kan 
inte vara meningen med verkställigheten att den intagne skall nekas till-
gång till nödvändiga åtgärder p.g.a. att denne har varit kriminell. Åtgärder 
skall istället leda fram till att öka motivationen och förutsättningarna för att 
den intagne inte skall förbli kriminell. Vilken inställning man väljer att ha 
till problemlösningen är därmed i huvudsak beroende på vilken den kri-
minalpolitiska inställningen är till problemet. 
 

                                                 
369 SOU 2005:54 s. 218. 
370 1 kap. 4 § FäL. 
371 Maccoby, s. 51 ff. 
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5.1.2 Prediktionism och preventionism 
 
Ifall proportionalitetsvågen372 är tänkt att vara den intagnes skydd mot in-
tegritets-, rättsäkerhetskränkningar och privatjustis, så är riskbedömning-
en373 det politiska verktyget för att rationalisera och legitimera den förda 
kriminalpolitiken som styrs av risk- och kontrolltänkandets logik.374 En 
individuell riskbedömning kan på grund av sin integritets och åtgärdsbe-
gränsande verkan utgöra ett självständigt selektivt inkapaciteringsinstitut. 
Riskbedömningen, prediktionen, görs i realiteten för att preventivt förhind-
ra en oönskad handling i framtiden och för att avgöra när en risk bedöms 
ha nått en enligt lagen acceptabel nivå.375 
 
Kriminalvården använder flera olika prediktionsmodeller, 376 men samtliga 
modeller bygger på statiska (bakåtblickande) och dynamiska (framåtblick-
ande) faktorer. Riskmodellerna tillämpas utifrån två metoder, prediktionism 
och preventionism. En prediktionism (hur stor eller liten risken är), är kopp-
lad till en preventionism (hur vi hanterar risken). Själva hanteringen av 
risken kan därför i sig jämföras med de absoluta eller relativa straffideolo-
gierna.377 Prediktionism kan delas upp i en statisk- eller en dynamisk pre-
diktionism, där den statiska prediktionismen är en sannolikhetsbaserad 
tillbakablickande mesobedömningsmodell bestående av historiska faktorer, 
och är därför oföränderlig under hela verkställighetstiden. Den statiska 
prediktionismen har lättare att predicera vem som inte kommer att återfalla 
i brott än vem som kommer att återfalla i brott. Den dynamiska prediktio-
nismen baseras istället på de dynamiska riskfaktorerna som är framåtblick-
ande och föränderliga under hela verkställighetstiden, och som istället för-
utsätter en aktiv förståelsesökande och dialogskapande process med den 
intagne. Processen görs för att förstå riskerna bättre och för att genom en 
återkommande dynamisk utvärdering möjliggöra en proaktiv påverkan på 
de dynamiska riskfaktorerna, och för att den intagne även själv skall kunna 
vara med att påverka dessa, i enlighet med den individualiserade straff-
verkställighetsideologin. 
 
Den statiska prediktionismen är kopplad till den passiva preventionismen, 
där preaktivitet framför proaktivitet skall förhindra ett oönskat utfall och 

                                                 
372 Se kap. 5.1.3. 
373 För ökad förståelse för riskutvärdering läs t.ex. Grann, s. 205-222, Heilburn, s. 347-359, 
Kristiansson, s. 1073-1085. 
374 Se not 359. 
375 10 kap. 1 §, p. 2, FäL då det inte längre finns en påtaglig risk att den intagne kommer att 
begå en oönskad handling. 11 kap 2 § FäL då den inte föreligger en beaktansvärd risk att 
den intagne kommer att begå en oönskad handling. 
376 Riksmottagningen på Kumla och Hinseberg som gör riskutvärderingen för HK:s räk-
ning, vid bestämmandet av de särskilda villkoren, använder en prediktionsmodell, HCR-20, 
Historical, Clinical and Riskmanagement  som innehåller totalt 20 riskfaktorer varav 10 är 
tillbaka blickande (statiska) och 10 är framåtblickande (dynamiska). Strukturerad bedöm-
ning av lämpliga åtgärder i relation till riskerna saknas i prediktionsmodellen. 
377 Se kap. 2.1.1. 
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för att därmed i princip kunna förhindra alla möjligheter till normöverträ-
delser, oavsett om den intagne har tänkt begå dessa eller ej.378 Denna typ av 
preventionism är nära besläktad med den absoluta straffideologin med 
långtgående hänsyn till historiska riskfaktorer. Risk är begreppsmässigt 
beroende av ett sammanhang och är därför föränderlig över tid. En statisk 
prediktion som inte förändrar sig över tid ökar därmed risken för passivi-
tet, både hos den intagne och hos den som har det övergripande ansvaret 
för att minska antal återfall i brott, dvs. Kriminalvården.379 Strukturerad 
bedömning av lämpliga åtgärder i relation till riskerna saknas dessutom i 
den statiska prediktionismen, varför man inledningsvis i huvudfallen inte 
kan veta vare sig vilka åtgärder som kommer att vidtas eller framförallt 
vilka utfallen av åtgärderna blir. Inte heller kan man veta något om den 
intagnes motivation och vilja till förändring eftersom det kräver en aktiv 
preventionism och en dynamisk utvärdering.  
 
Den dynamiska prediktionismen är kopplad till den aktiva preventionis-
men där man istället skall förhindra ett oönskat utfall genom att arbeta 
med en modell som är proaktiv, förståelsesökande och med krav på konti-
nuerlig dialog med den intagne. Genom proaktivt arbete tillsammans med 
den intagne, skall man beakta de statiska riskfaktorerna men påverka de 
dynamiska riskfaktorerna, bl.a. genom att fånga upp eller och förstärka den 
intagnes motivation och vilja till förändring. Denna typ av preventionism 
är nära besläktad med den relativa straffideologins individualpreventiva 
tema och den individuella straffverkställighetsideologin. 
 
Det finns ingen prediktionism som med hög grad av precision predicerar 
återfall. Hur man tillämpar den statiska modellen torde dessutom ytterst 
vara en kriminalpolitisk fråga, eftersom det är genom den förda kriminal-
politiken, som man bestämmer hur toleransen i prediktionsmodellen skall 
justeras eller manipuleras.380 Som modellen skall tillämpas med prioritet på 
samhällsskydd, måste det accepteras att det sker en överpredicering av 
risken för återfall i brott och annan allvarlig misskötsamhet under straff-
verkställigheten, vilket ovillkorligen kommer att medföra en ökad kollek-
tiv- selektiv- och normativ inkapacitering. 
 
Det måste sannolikt till någon typ av riskanalys för att predicera risk för 
återfall i brott. Det svåra är kanske inte själva analysen, det viktiga är att 
vara medveten om att det inte går att göra perfekta riskanalyser och vilka 
begränsningarna är i det individuella fallet. Det svåra är istället den intag-
nes behovsprofil, hur den skall individualiseras genom att särskilt lyfta 
fram individens ansvar och hur det vardagliga arbetet på anstalten kan 
omsättas till en strategi under straffverkställigheten, för att uppnå indivi-

                                                 
378 Se kap. 4.2.2 och falska positiva. 
379 Jmf. t.ex. antalet minskade permissioner till följd av prioritering av samhällsskydd med 
att antal återfall i brott inte minskat eller att kriminalitetsnivån inte sänkts. 
380 Grann & Nilstun, s. 581 ff. 
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dualpreventiv effekt.381 Prediktionen får därför inte, som den statiska pre-
diktionen gör, lösgöras från sitt sammanhang av beslut, behov, åtgärder 
och behandlingsinsatser och den intagnes insikter, motivation och vilja till 
förändring, och betydelsen av att föra allt samman så att det individualpre-
ventiva arbetet kan få effekt i den sociala struktur som den intagne skall 
återanpassas till.382 Det måste dessutom finnas en praktisk ansats med fo-
kus på vissa särskilda dynamiska riskfaktorer där en beskrivning hela tiden 
skall leda fram till en åtgärd.383 Själva risk och behovsanalysen måste ha en 
återkommande uppföljning och kvalitetskontroll under hela verkställighe-
ten, vilket torde vara en förutsättning för att konkret monitorera risk.384 
Proaktivitet, reaktivitet och intervention under straffverkställighet och 
återkommande bedömning av dynamiska riskfaktorer är också i enlighet 
med den individualiserade straffverkställighetsideologin och individual-
preventionsideologin och dess syftemål att uppnå individualpreventiv ef-
fekt.  
 
Idag tillämpas inte någon direkt aktiv preventionism under verkställighe-
ten. Den riskbedömning som görs initialt i samband med att de särskilda 
villkoren skall beslutas är i princip normerande genom hela verkställighe-
ten varför det preventiva arbetet framförallt blir passivt och preaktivt, allt 
för att det prioriterade samhällsskydd skall kunna upprätthållas. Det får till 
följd att det är svårt att få tillstånd en förändring av villkor och en aktiv 
förändringsprocess under verkställigheten p.g.a. att det enligt den passiva 
preventionismen är rationellt att neka åtgärder under åberopande av sam-
hällsskyddet. Samhällsskydd utgör dessutom en generellt hållen inställ-
ning till farlighet trots att farlighet är avvikande eller osignifikant vid ut-
formandet av verkställighetsregler på mesonivån.385 Det finns istället en 
risk att det prioriterade samhällsskyddet vid en tillämpning på en mesoni-
vå istället skapar farlighet som inte tidigare funnits eller förstärker en re-
dan tidigare bedömd farlighetsnivå, särskilt om farlighetsnivå inte direkt 
riktar sig mot våld eller hot om brott.386 Paradoxalt nog är det just ovanliga 
enskilda spektakulära händelser med katastrofpotential som är svårast att 
predicera, varför passiv preventionism och kollektiv inkapacitering istället 
försvaras genom att man åberopar subjektiva värdegrunder eller det all-
männa rättsmedvetandet. 
 
Valet av prediktionism och preventionism kan ge olika utfall på en resocia-
liseringsåtgärd. Vilket kan beskrivas genom följande exempel. Verkställig-

                                                 
381 Vilket påminner om den problematik kriminalvården möter i gränslandet mellan målvi-
sion och strategi, där visionen skall övergå till konkret handling. 
382 Jmf. Norges strategi, kap 2.2. Se även Kriminalvårdens försöksverksamhet STICS, där 
påverkansprogram hävdas ha störst effekt utanför anstalt samt att kriminalvården är i behov 
av ett nytt arbetssätt kring, risk, behov och mottaglighet, Kriminalvårdens budgetunderlag, 
2012, s. 29. 
383 SOU 2005:54, s. 1077. 
384 Se kap. 4.3.2 ang. brister i planeringen och risker för återfall i brott, se även not 339. 
385 Se kap. 2.1.4 ang. preventionsideologier och mesonivå. 
386 SOU 2005:54, s. 213. 
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heten skall utformas så; att skadeverkningarna av straffet motverkas, den 
intagnes anpassning i samhället underlättas,387 och att det kan planeras så 
att resocialiseringsförutsättningarna kan uppnås i god tid före villkorlig 
frigivning,388 samt att de särskilda åtgärder som är ägnade att förebygga 
återfall i brott, som t.ex. ökad anställningsbarhet, skall hinna vidtas.389 Des-
sa åtgärder får dock bara beviljas under förutsättning att det inte urholkar 
straffet,390 eller om samhällsskyddet tillåter det. Utav lagstiftningen framgår 
att kvaltiden normalt skall vara en fjärdedel av strafflängden.391 Kvaltiden 
är satt av lagstiftaren för att det krävs en viss tid för att kunna utvärdera, 
riskbedöma och skapa en dynamisk proaktiv verkställighetsplan. Ifall sta-
tisk prediktionism och passiv preventionism tillämpas på regeln, får det till 
följd att det istället görs en generell förlängning av kvaltiden med 6 – 12 
månader för de som har särskilda villkor, varför tillämpningen av kvalti-
den i praktiken blir till en tredjedel av straffet, dvs. leder fram till en betyd-
ligt kortare resocialiseringstid. Ett åtta år långt straff, verkställs då som ett 
tolvårsstraff kvaltidsmässigt. Detta medför att alla de frigivningsförbere-
dande och återfallsbyggande åtgärder som återfinns i regelkonstruktionen 
generellt skall pressas in i slutet av verkställigheten, istället för att efter-
sträva en positiv förändring under större delen av verkställigheten. Efter-
som permissioner även styr när utslussning får påbörjas motverkas målet 
med att uppnå individualpreventiv effekt. Utifrån ett prioriterat samhälls-
skydds perspektiv är preaktivitet och passivitet rationell. Preaktiva åtgär-
der som begränsar åtgärder för resocialisering måste därför tillämpas re-
striktivt om målet är att uppnå individualpreventiv effekt.392 Valet av pre-
diktionism och preventionism kan därmed komma i konflikt med propor-
tionalitetsprincipen och beroende på metodval skapa sämre förutsättningar 
för att verkställighetsnivån skall kunna frigöra sig från dömandenivåns 
rättviseargumentation. Målet med denna tillämpning kan därmed inte vara 
att effektivisera den intagnes anpassning i samhället, eller underlätta för att 
uppnå det långsiktiga målet. Målet med denna tillämpning torde istället 
vara att uppnå de mål som istället är lätta att redovisa, dvs. rymningar och 
försök att undkomma kritik för enskilt upprörande händelser som skapar 
medial kritik av Kriminalvården.  
 
Genom skärpta reaktioner på återfall vid straffvärdebedömningen av brot-
tet kommer också ökade inkapaciteringseffekter att erhållas på straffverk-
ställighetsnivån utan att det beslutas särskilt i det enskilda fallet. Återfall 
beaktas då under riskbedömningen, men det tas hänsyn till om det avser 
kriminalitet som ligger långt bak i tiden.393 Frågan är om återfall i brott 
ensamt är tillräckligt för att riskbedömningen skall höjas så att behovet av 

                                                 
387 1 kap. 4-5 §§ FäL. 
388 Se t.ex. 10 kap. 1 §, st. 3. 
389 10-11 kap FäL. 
390 Prop. 2009/10:135, s. 96, 164. 
391 10 kap. 1 §, p. 1. 
392 Högsta Förvaltningsdomstolens mål nr. 2485-11, meddelad den 18 januari 2012, s. 5. 
393 Prop. 2009/10:135, s. 122. 
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samhällsskydd försvårar en resocialiseringsåtgärd eller och minskar läng-
den på de frigivningsförberedande åtgärderna totalt? Ifall vi svarar ja på 
den frågan måste vi också acceptera att straffverkställighet, i allt fall delvis, 
har legitimerats ur en straffvärdeideologisk grund. Reaktionen på den till-
bakablickande logiken borde istället bli den motsatta. Det borde förnufts-
mässigt föreligga ett utökat behov av längre och kanske fler resocialise-
ringsåtgärder ju längre straffet är och ju fler riskfaktorer som är identifiera-
de.394 Även om det går att anföra ett likgiltighetsargument, vad gäller åter-
fallet eller misskötsamheten i sig, kanske den intagne inte är likgiltig till ett 
socialt anpassat liv.  
 
Inför riskbedömningen så inhämtas uppgifter från polis och åklagare.395 Det 
öppnar upp för ett uppenbart rättssäkerhetsproblem, särskilt vid tilläm-
pandet av statisk prediktionism och passiv preventionism. Det har tidigare 
varit självklart att öka rättssäkerheten och för att öka förtroendet för rätts-
väsendet att det förelegat naturliga rättssäkerhetsmurar mellan den utre-
dande- dömande- och verkställande makten.396 Upplysningar lämnas om 
den intagnes medgörlighet under förundersökningen397 och eventuella 
uppträdande under huvudförhandlingen. Uppgifterna riskerar att påverka 
riskbedömningen och verkställighetens utformning. Verkställigheten av 
straffet kan då nyttjas som ett påtryckningsmedel för att t.ex. utkräva ytter-
ligare information. Ifall åklagaren dessutom meddelar till Kriminalvården 
att den intagne är misstänkt för ny brottslighet kan det leda till att såväl 
permissioner som utslussningsåtgärder inte blir av. Det innebär att verk-
ställigheten i sig kan utformas som en häktning för annan brottslighet än 
för den som den intagne verkställer för, vilket förstärker inslaget av förva-
ring. Dessa begränsningar kan meddelas, till skillnad från vad som gäller 
vid häktning, utan att misstanke delgivits eller åtal väckts. En sådan ingri-
pande inkapaciteringsmöjlighet till stöd för samhällsskyddet, som kan på-
verka den intagnes resocialisering negativt, med ökad risk för att individu-
alpreventiv effekt inte kan uppnås, kan knappast vara förenlig med human 
kriminalvård eller ens vara konventionsenlig.398 Dessutom skulle verkstäl-
ligheten omfatta annan möjlig brottslighet för vilken han inte är dömd, 
varför åtgärden kan komma i konflikt med proportionalitetsprincipen. 
 
Aktiv preventionism bör således stå i fokus ifall målet är att uppnå indivi-
dualpreventiv effekt. Dynamisk prediktion och aktiv prevention ökar möj-
ligheten att uppnå individualpreventiv effekt, eftersom större hänsynsta-
ganden kan tas till straffets nedbrytande karaktär. En sådan verkställig-
hetsprocess överensstämmer med proportionalitetsprövningens framåt-
                                                 
394 Vid återfallsprevention och vid misskötsamhet före och under verkställighet borde kon-
trollinsatserna öka framför att de nödvändiga frigivnings- och återfallsförebyggande åtgär-
derna helt tas bort. 
395 Tillsammans med annan information som kan sökas fram på Internet eller har skrivits i 
media om brottet och brottslingen. 
396 Asp, s. 74. 
397 Jmf, rätten att t.ex. tiga. 
398 KOM (2006)174, Oskuldspresumtion. 
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blickande perspektiv, eftersom den prövningen skall leda fram till det posi-
tiva resultatet att återfall i brott inte sker efter en lyckad återintegrering.  
 

5.1.3 Proportionalitetsvågen 
 
Utgångspunkten vid all proportionalitetsprövning är att den skall leda 
fram till ett positivt resultat.399 Absolut proportionalitet400 i ett straffverkstäl-
lighetsperspektiv torde förutsätta att regelkonstruktionen skall leda fram 
till att de kriminalpolitiska målen kan nås. Regelkonstruktionen blir opro-
portionerlig ifall verkställigheten enbart legitimeras ur ett straffideologiskt 
rättviseargument eller stötande argument, och det inte finns någon motsva-
rande samhällsekonomisk vinst. 
 
I proportionalitetsvågens ena vågskål skall nyttan med en resocialisering för 
den intagne ligga, där skall också medvetenheten om att frihetsberövandet 
har en nedbrytande verkan med långtgående effekter för den intagne ligga, 
däri skall också läggas medvetenheten om att fängelse är ett dyrt och inef-
fektivt sätt att bedriva brottsprevention. I den andra vågskålen skall det 
prioriterade samhällsskyddet med dess korta brottspreventiva effekt ligga. 
Utfallet av denna vägning skall bestämma ifall den intagne skall erhålla 
viss åtgärd, t.ex. utslussning. Prediktionen avgör även när en åtgärd skall 
vidtas, varför det även här bör ske en proportionalitetsvägning, eftersom 
det inte finns någon prediktionsmodell eller prediktionism som kan predi-
cera när risk går från beaktansvärd till ej beaktansvärd.  
 
Utslussning utgör en mindre ingripande åtgärd än fängelse samt utgör en 
åtgärd som uttryckligen är till för att minska risken för återfall i brott och 
öka möjligheten för en lyckad återintegrering i samhället. Vinsten med att 
bevilja åtgärden skall proportionalitetsprövas mot vinsten att inte bevilja 
den. Ju svagare de objektiva kriterierna är för den risk som anses och åbe-
ropas föreligga, desto mer oproportionerlig blir beslutet att inte bevilja åt-
gärden. Ju mer statisk en prediktion är desto lättare bör motvikten mot den 
intagnes intressen bli. Ju mer dynamisk prediktionen är ju tyngre borde 
motvikten bli.401 
 
För att göra en proportionalitetsprövning måste det först avgöras vilka 
skyddsobjekten är. Det måste bestämmas vilka åtgärder som finns tillgäng-
liga, t.ex. ifall permission kan beviljas eller ej eller ifall permission beviljas 
om denna skall vara bevakad. Det krävs också att det framgår vilka nytto-
effekter och skador som kan inträffa för skyddsobjekten, t.ex. lyckad reso-
cialisering eller att den intagne rymmer och begår ett mycket upprörande 
brott. Villkoren för proportionalitetsprövningen och prediktionen måste 
                                                 
399 Prop. 2009/10:135, s. 64. 
400 Det föreligger absolut proportionalitet I straffverkställighets perspektiv med att det på ett 
fängelsestraff följer ett frihetsberövande. 1 kap. 1-3 §§ FäL. 
401 Se kap. 5.1.3. 
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dikteras och tolkas utifrån det samlade målet för verkställigheten, dvs. hur 
begränsande villkoren, skall vara utan att målet med återanpassningen går 
förlorad. Det föreligger med andra ord en relativ proportionalitet i straffverk-
ställighetsperspektiv när viss verkställighet får vara mindre ingripande än 
en annan. Proportionalitetsprövningen är därmed kopplad till det indivi-
duella planet.402  
 
Vilka är då skyddsobjekten i straffsystemets tredje nivå? Ett självklart 
skyddsintresse är ju den som verkställer, den intagne.403 Därefter följer det 
direkta brottsoffret404 och samhället.405 Sedan följer de skyddsobjekt som 
inte är så självklara i förhållande till den intagnes intressen av att bli resoci-
aliserad och till det långsiktiga kriminalpolitiska målet, särskilt eftersom 
dessa skyddsobjekts intressen är olösligt förenade med en hög grad av god-
tycklighet.406 Det ena av dessa är anstalten,407 där anstaltens intresse kan 
sättas framför det återfallsförebyggande arbetet, där den intagnes grund-
lagsskyddade rättigheter och den intagnes rättvisebehov av att få återan-
passas i samhället. Det andra av dessa skyddsobjekt är de subjektiva vär-
degrunderna.408 Trots att de representerar skyddsobjektet samhällets intres-
sen, måste trots allt de subjektiva värdegrunderna p.g.a. att dessa skall tol-
kas och bedömas utifrån betraktarens moraluppfattning och risken för god-
tycke därmed är överhängande, utgöra ett särskilt skyddsobjekt.409 Det 
tredje av dessa skyddsobjekt är samhällets resurser,410 eftersom kostnaden 
för säkerhet skall vägas mot nyttan av en human kriminalvård och den 
enskildes intressen. Det är viktigt att framhålla att verkställighetsregler 
som inkräktar på den intagnes mänskliga rättigheter inte kan rättfärdigas 
genom bristande resurser.411 
 
Ifall proportionalitetsprincipen skall vara tillämpbar på straffverkställig-
hetsnivån, när man samtidigt åberopar en individuell straffverkställighets-
ideologi som legitimitet, kan det innebära att principerna om förutsägbar-
het och likabehandling som gäller kollektivet och tillämpandet av statisk 
prediktionism som är en meso-baserad riskmodell, kan strida mot propor-
tionalitetsprincipens individualitet? Så skulle det mycket väl kunna vara 
om samhällsskydd tillämpas allt för ingripande och med en passiv preven-

                                                 
402 1 kap. 5 § FäL, SOU 2005:54, s. 212. 
403 1 kap. 4 § FäL. 
404 Se t.ex. 7 kap. 25 § FARK, 6 § Fängelseförordningen (2010:2010) och kap. 3.2.3.1. 
405 Se t.ex. 6 kap. 7 § p.1 FäL. 
406 Godtycke bygger på en rättviselogik som inte kan avläsas, den kan bara upplevas eller 
uppfattas sann eller riktig. 
407 Se t.ex. 7 kap. 1 §, p. 1, 4 §, p. 1 FäL. 
408 Se t.ex. prop. 2009/10:135, s. 62. 
409 Jmf. den prospektiva proportionalitetsprincipen, Asp, s. 78. 
410 SOU 2005:54, s. 212, p. 10, s. 217, prop. 2009/10:135, s. 64. 
411 Rec(2006)2, avseende de europeiska fängelsereglerna. Se även kap. 2.3.2. Risk finns 
även att den intagne placeras på för hög säkerhetsnivå p.g.a. felaktiga prognostiseringar, se 
kap. 4.3.2, där kravet på dynamisk anpassning och kostandseffektivitet gällande platsbehov 
kan komma att innebära en ökad inkapaciteringsgrad som kan komma i konflikt med pro-
portionalitetsprincipen. 
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tionism.412 Proportionalitetsprövningen mellan skyddsobjektens motståen-
de intressen kan i de fallen inte få samma individuella tillämpning och ut-
slag. 
 
Vilka svårigheter kan uppstå ifall det vid proportionalitetsprövningen skall 
tas hänsyn till straffvärdeideologiska rättviseargument och subjektiva vär-
degrunder på verkställighetsnivån? Varje prövning innebär i princip en 
subjektiv rättvisebedömning som skall utgå ifrån betraktaren varför det 
också vid samma tidpunkt kan föreligga flera rättvisor som skall verka 
samtidigt och som dessutom skall bedömas utifrån lager av moraliska upp-
fattningar, där också känslomässig närhet till de subjektiva värdegrunder-
na kan spela in, vilket kan leda fram till godtycklighet.413 Faran uppkom-
mer då logikvalet kommer att styras av en personlig övertygelse och en 
personlig moraluppfattning som inte överensstämmer med t.ex. målet att 
uppnå individualpreventiv effekt. Ifall reparativa rättviseargument, som byg-
ger på kognitiv problemlösning, kan förekomma på straffsystemets första 
och andra nivå, innebär det samtidigt att det också måste finns en rättvise-
logik i straffsystemets tredje nivå? Så måste nog vara fallet, men här torde 
sannolikt det omvända rättviseargumentet gälla. Om rättviseargument kan 
legitimera straffsystemets andra nivå gällande straffvärde och straffets 
längd, är det den intagnes rättvisa som måste legitimera den tredje nivån. 
Det är den intagne som skall bemötas med respekt för sitt människovärde 
och med förståelse för sina särskilda svårigheter som är förenade med fri-
hetsberövandet. Det är den intagnes verkställighet som skall möjliggöra 
dennes återanpassning i samhället så att de negativa följderna som följer av 
verkställigheten motverkas. Det finns därmed inget utrymme för något 
annat rättviseargument på den tredje nivån, i allt fall inte så länge någon 
framåtblickande individualpreventiv ideologi skall legitimera verkställig-
het. Proportionalitetsvågen bör därför vara ett verktyg för att skydda den 
intagnes integritet och behov av rättsäkerhet, framför att vara en del i ett 
preaktivt verktyg som skall användas för att skydda ett prioriterat krimi-
nalpolitiskt intresse, ett intresse som dessutom inte bara är i polaritet med 
det huvudsakliga politiska målet att minska återfall i brott och resocialisera 
den intagne, utan även med proportionalitetsprincipen i sig själv. 
 
Det blir därutöver mycket svårt att göra en korrekt proportionalitetsavväg-
ning ifall verktyget som används för att predicera risken med åtgärden, 
dessutom är politiskt manipulerad genom förändrade tröskelnivåer. Speci-
ellt svårt blir denna vägning vara när motvikterna inte är fasta vikter utan 
kan förändras utefter en tolkning av en subjektiv värdegrund. Ett sådant 
förfarande måste öppna upp för en inte obetydlig risk för godtycklighet 
vilket alltid kan komma att påverka målet med straffverkställigheten. Det 
är därmed svårt att finna kravet på samhällsskydd, om den inte riktar sig 
                                                 
412 Asp, s. 78. 
413 Den som skall göra bedömningen är själv kanske brottsoffer eller har en närstående som 
är brottsoffer eller har varit föremål för någon annan traumatisk upplevelse eller drivs av en 
moralisk uppfattning om straffets stränghet. 
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till en bestämd grupp intagna som begått mycket allvarlig brottslighet,414 är 
rationellt i förhållande till målet att förebygga återfall i brott, eftersom man 
uppnår en såväl samhällsekonomisk vinst som en trygghetsskapande effekt 
ifall en intagen inte återfaller i brott. 
 

5.2 Avslutning 
 
Eftersom proportionalitetsprövningen görs i beaktande av att förhindra 
återfall i brott och för att möjliggöra en återanpassning i samhället måste 
prövningen vara framåtblickande vilket talar för att straffvärdeideologiska 
rättviseargument, åberopandet av subjektiva värdegrunder och kravet på 
ett kollektivt och prioriterat samhällsskydd på straffsystemets tredje nivå 
torde vara irrationellt. Det uttalade kriminalpolitiska målet med att minska 
återfall i brott och möjliggörandet av en lyckad återintegrering får helt en-
kelt inte det utrymmet på den smala väg som ett prioriterat samhällsskydd 
tillhandahåller. 
 
Ifall individualpreventiva hänsynstaganden, i någon direkt påverkande 
grad, inte får göras på straffsystemets andra nivå borde individualpreven-
tion bli den tredje nivåns bärande ideologi. Det finns inom den inget pro-
blem med att vare sig ansvarslägga den intagne, att göra riskbedömningar 
eller att göra individuella bedömningar av samhällsfarlighet. I annat fall 
saknas rimliga förutsättningar för att inom verkställighetsnivån resocialise-
ra den intagne och minimera de skadeverkningar som uppkommer genom 
frihetsberövandet eller ens för att bedriva en human kriminalvård. Inte 
heller skapas rätt förutsättningar för att bygga ett evidensbaserat och struk-
turerat verkställighetssystem, vilket kan påverka hela straffsystemets funk-
tion. Ifall individualpreventiv effekt inte utgör verkställighetsnivåns legi-
timitet, blir det svårt att se att långa fängelsestraff kostnadsmässigt (resurs 
och lidande), effektivitetsmässigt eller och välfärdsmässigt överhuvudtaget 
kan försvaras. 
 
Straffverkställighetens syftemål skall vara att uppnå en individualpreven-
tiv effekt vilken skall leda fram till ökad samhällelig trygghetsnivå. När 
allmänheten är övertygad om att det kriminalpolitiska målet är attraktivt, 
och dessutom har en viss trygghetsskapande effekt, ökar viljan och förstå-
elsen till resocialiseringsåtgärder.415 Om den intagne tror på Kriminalvår-
dens vilja och förmåga till måluppfyllelse kommer detta att vara till stöd 
för den intagnes motivation och vilja att leva ett liv utan kriminalitet. Om 
allmänheten är övertygad om att detta är möjligt kommer också attityden 
till den intagne och resocialiserade att öka, vilket kommer att leda till fler 

                                                 
414 För denna begränsade grupp måste särskilda insatser göras. Dessutom måste de som är 
motiverade att lämna kriminella grupperingar ha möjlighet till att göra detta, där det dessut-
om bör företas proaktiva och reaktiva åtgärder framför preaktiva diskvalificeringar. Se även 
SOU 2010:15. 
415 Brå rapport, 2010:8. 
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möjligheter för den dömde efter verkställighetens fullgörande. Det är där-
för dags att ladda in ett nytt styrdokument in i straffsystemet, framförallt 
på straffsystemets tredje nivå, så att det kan skapas strukturella förutsätt-
ningar för att realisera det utdömda straffet med individualpreventiv effekt 
som resultat. Den nordiska modellen och dess kriminalpolitiska syftemål 
bör även i ljuset av det Europeiska harmoniseringsarbetet vara en lämplig, 
och kanske till och med en tilltalande kandidat för detta ändamål.416 Det är 
dessutom en kandidat som bejakar humanitetsprincipen,417 försiktighets-
principen,418 rationalitet och nyttoproportionalitet. 
 
 
 
 
 

 
OO - - oo - - OO 

                                                 
416 Dessutom fungerar modellen bättre i beaktande av det historiska utfallet. En förstärkt 
nordisk modell skulle även underlätta för ett bättre nationellt kriminalpolitiskt klimat för 
individualprevention. Modellen skulle även kunna utgöra en kraftfull och positiv modell för 
EU:s harmoniseringsprocess, och då med start i Norden.  
417 Jareborg (2000), s. 435 ff. 
418 Asp, s. 81. 
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