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SUMMARY 

 

Title: Community service – From physical punishment to idealistic execution – a qualitative 

study. 

 

Community service has, since it was introduced in the early 1990´s been frequently used 

when youths and young adults (under the age of 25) have been convicted, in the first hand for 

first time criminality. In the end of 1990 another new form of execution was introduced, and it 

was the IÖV (intensive supervision). An overarching purpose with this paper was to do an 

evaluation with Halland in focus and concerning the execution form probation with commu-

nity service. Beside this a more historical purpose was to find out what have made a social 

need of an execution like probation combined with community service. At the same time, 

with the help of my questions of issue and qualitative interviews i wanted to illustrate how 

“frivården” are working with this execution and how the clients as well as “frivården” experi-

ence the accomplishment of community service – is it readjusting or exemplary?  

My conclusion is that the interviewed clients experienced the executions more as readjusting 

than exemplary. About this form of execution there where signs pointing out that the more 

depending we get of each other the bigger the need is of readjusting execution forms rather 

than exemplary and custody. In the analysis i have applied theories from Norbert Elias, 

Goffman and Durkheim. 
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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Samhällstjänst - Från kroppsbestraffning till ideell verkställighet - En kvalitativ studie. 

 

Samhällstjänsten har sedan den infördes i början av 1990-talet kommit att användas flitigt då 

ungdomar och yngre vuxna (under 25 år) blivit dömda för i första hand förstagångsförseelser. 

I slutet av 1990-talet kom ytterligare en ny verkställighet och det var IÖV eller den mer var-

dagligt kallade fotbojan. Ett övergripande syfte med denna uppsats var att göra en utvärdering 

med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna ’skyddstillsyn med samhällstjänst’ 

och ’villkorlig dom med samhällstjänst’. Dessutom var ett mer historisk syfte att reda ut vad 

som har skapat ett samhälleligt behov av en verkställighetsform som ”samhällstjänst”. Samti-

digt ville jag med hjälp av mina frågeställningar och kvalitativa intervjuer belysa hur frivår-

den arbetar med denna verkställighet samt hur klienter och frivårdspersonal upplever genom-

förandet av samhällstjänst – som återanpassande eller avskräckande? Slutsatsen kan sägas 

vara att klienterna upplevde verkställigheten mer som återanpassande snarare än avskräckan-

de. Vad gäller verkställigheten som sådan finns det tecken som tyder att ju mer beroende vi 

blir av varandra desto större krav på återanpassning snarare än bestraffning och förvaring. I 

analysen har jag applicerat teorier från Norbert Elias, Goffman samt Durkheim.  

 

NYCKELORD: Kriminalitet, samhällstjänst, återanpassande, Goffman, Elias. 
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1. INLEDNING 

 

 

 

 

Under den franska revolutionens tid var giljotinen flitigt använd för att avrätta till exempel 

den franska adeln. Men redan långt innan dess hade man använt sig av offentliga avrättningar 

i ett avskräckande syfte. Genom alla tider verkar människan ha haft lätt att komma på diverse 

sätt att straffa andra individer, det har varit allt från ”järnjungfrun” till elektriska stolen, 

”spanska flugan” till stening och listan kan fortsätta ett bra tag. Deras gemensamma syften har 

dock varit desamma över tiden; de var ämnade att avskräcka andra individer från att slå in på 

kriminalitetens bana. Allmänheten skulle se själva att brott, det lönade sig inte. 

 Under medeltiden var det vanligt att man använde tortyr vid förhör, tortyren resulterade 

inte sällan med en plågsam död för den förhörda. En av anledningarna till dessa ”grymma” 

förhörs- och straffmetoder ligger hos kyrkan som under medeltiden hade en väldigt central 

makt. Kyrkan betonade vedergällningen. Men denna vedergällningslära hade trots allt prat om 

tortyr ändå vissa inslag av barmhärtighet. Brottslingen skulle visserligen sona sin skuld, men 

detta var i första hand för hans andliga väls skull, straffen skulle vara något man kallade ”för-

bättringsstraff” även om det ofta resulterade i tortyr eller stympningar (Ekbom, Engström & 

Göransson, 1996:25). 

 När den centraliserade statsmakten växte fram strävade bland annat furstarna efter att få 

till en hållbar lydnad hos befolkningen, samtidigt som man ville skapa säkerhet åt person och 

egendom. Man såg det då som självklart att ingripa mot lagöverträdarna med en nitisk straff-

rättskipning. En vanlig tanke under denna tid var den så kallade ”vedergällningstanken”, men 

även ”avskräckningstanken” vann stort gehör runt om. Avskräckningstanken gick ut på att 

strängare straff skulle avskräcka folk från att begå brott. Hjälpte detta trots allt inte så ökades 

strängheten, det var här som många grymma dödsstraff kom att användas (Ibid.).  

 Med 1700 talet följde upplysningsidéerna och demokratisering i Europas olika national-

stater. Den makt kyrkan tidigare hade haft gentemot staten blev nu alltmer sekulariserad och 

en vanlig åsikt som började ta fäste var att istället för avskräckande straff borde man kanske 

satsa på mer individuella och behandlande straff. Inget av detta gick visserligen igenom på en 

natt, men dessa tankar hade nu börjat gro i samhället. 
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 Under 1800-talet bildades fångvårds- och skyddsföreningar, vilkas uppgift var att hjälpa 

frigivna fångar och deras familjer. 1910 bildades ”Skyddsvärnet” som är en förening i Stock-

holm, programmet de hade omfattade såväl frigivna som villkorligt dömda, de hjälpte även 

lösdrivare, alkoholister och andra som behövde hjälp. 1925 skapades Svenska skyddsförbun-

det, som var en centralorganisation för den enskilda skyddsverksamheten. 

 I dagens Sverige finns en straffpåföljd som heter samhällstjänst och det är detta område 

som jag med denna uppsats vill studera. Syftet med uppsatsen är att belysa vad som har ska-

pat behovet av en sådan här verkställighetsform. Ytterligare en del i uppsatsen kommer att 

inrikta sig på att utvärdera denna verkställighetsform. Fokus i uppsatsen kommer att ligga på 

situationen i Halland, men till en viss del kommer jämförelser att göras med nationell statistik. 

 Med Durkheims teori om det organiska respektive mekaniska samhället som utgångs-

punkt så kan man säga att den fysiska bestraffningen inte räckte till när vi gick från det meka-

niska till det organiska samhället, detta därför att det kollektiva tänkandets period var över. 

Istället kan man säga att vi hamnade i det organiska eller kanske panoptiska samhället där det 

skulle räcka med att övervaka de kriminella på särskilda institutioner istället för att bestraffa 

den skyldige vid offentliga förrättningar. Durkheims teori kommer jag att återvända till i teo-

rikapitlet, där jag även kommer att behandla de mer socialpsykologiska teorierna kring stig-

matisering och stämpling. De mer samhälleliga teorierna har jag bland annat hämtat från 

Durkheim, men även från Norbert Elias.  

 Med en påföljd som går ut på att man sätter ut en dömd till att jobba med någonting ide-

ellt på sin fritid så uppstår frågan om vi även har lämnat det panoptiska samhället och är på 

väg mot någonting nytt. Det panoptiska samhället kännetecknas av övervakning, en lättövers-

kådad övervakning, men samhällstjänsten innebär att man lättar på övervakningen och överlå-

ter den övervakande rollen till diverse kontaktmän/lekmän på de olika ideella arbetsplatserna. 

Dessutom gör denna verkställighet att man på ett sätt nu kan se ett straff som en form av 

kompetenshöjning. 

 Det sociologiska problemet som jag ser det är: Vad har lett fram till att man idag tycker 

det är bättre med ett straff där den dömde placeras ut i samhället utan någon större övervak-

ning än straff av typen fängelse? Det som snarast kan kopplas till den samhälleliga debatten är 

den ekonomiska sidan av denna verkställighetsform – den är en helt enkelt billigare med sam-

hällstjänst än de övriga verkställighetsformerna. Ska de övervakande straffen pensioneras mot 

att allt fler dömda avtjänar sin tid utan personlig övervakning enbart på grund av ekonomin 

eller finns det fler argument för samhällstjänsten? 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

Ett övergripande syfte med denna uppsats kan sägas vara att göra en utvärdering med Halland 

i fokus och avseende verkställighetsformerna ’skyddstillsyn med samhällstjänst’ och ’villkor-

lig dom med samhällstjänst’. Syftet är dessutom att reda ut vad som har skapat ett samhälle-

ligt behov av en verkställighetsform som ”samhällstjänst”? För att belysa detta måste vi gå 

tillbaks och presentera en historisk bild av rättsmaskineriet i Sverige samt de straffpåföljder 

som har använts. Av denna anledning kan även den historiska tillbakablicken på straffsystem 

kännas lång, men detta beror helt enkelt på att jag vill ge möjligheten att skönja vad som har 

lett fram till några av de straffpåföljder vi har idag. 

 Utöver detta huvudsakliga syfte har jag ett antal mindre frågor som jag vill finna svaren 

på. Några av dessa frågor är: 

• Hur arbetar Frivården?  

- Vad säger lagtexten och hur är deras praxis? Jobbar Frivården på samma sätt oavsett 

plats i landet, samt vilka förväntningar har Frivården på denna verkställandeform? 

• Hur upplever klienterna sin situation? 

- Hur uppfattar klienterna verkställighetsformerna? Hur tycker det att det är att arbeta 

ute i samhället, ideellt, där alla känner till att de är dömda (har en kriminell bakgrund) 

samt om de har några förslag på hur denna verkställighet kan förbättras. 

 

Ett par av dessa frågor kommer att besvaras med befintlig statistik. Detta är frågor av typen: 

Hur många döms totalt sett samt fördelat på kön och åldersgrupp, till de aktuella påföljderna? 

 

1.2 Material och tidigare forskning 

Mycket material från tidigare forskning i ämnet finns det inte tillgängligt då verkställighets-

formen ’skyddstillsyn med samhällstjänst’ såg dagens ljus först 1990 och ’villkorlig dom med 

samhällstjänst’ kom inte till förrän den 1 januari 1999. Det finns en rapport från BRÅ som jag 

funnit. Det ska dock tilläggas att denna rapport endast berör ”skyddstillsyn med samhälls-

tjänst”. Jag har också funnit en del statistik. Dessa data kommer från Kriminalvårdens Offici-

ella Statistik (KOS) som utkommer en gång årligen. Även de fokuserar på ”skyddstillsyn med 

samhällstjänst”. Siffrorna som finns runt ”villkorlig dom med samhällstjänst” är än så länge 

för färska för att man effektivt ska kunna nyttja dem i denna typ av arbete, de säger helt enkelt 

för lite. Jag har dock valt att ta med några sådana siffror ändå, därför att de kan ge åtminstone 

en antydan av hur det ser ut. 
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 Utöver den offentliga utredningen från BRÅ finns det en del vanlig litteratur och kurslit-

teratur att tillgå. Mycket av denna behandlar kriminalitet kontra samhället, men ingen som jag 

funnit har behandlat verkställighetsformerna som tas upp i denna uppsats. Genom att det råder 

en litteraturbrist inom området så vill jag finna nya hållpunkter som kan vara värda att se, för 

både klienter och personal inom kriminalvård och Frivården.  

 Värt att tillägga är att det aktuella området har hamnat mer och mer i fokus för olika fors-

kare. Bland annat arbetar BRÅ med att sammanställa ytterligare en rapport. Andra med in-

tresse för samhällstjänst är till exempel MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) som me-

nar att det borde satsas mer på behandling för dömda rattfyllerister (www.mhf.se, 2002-10-

30). 

 

1.3 Forskningsetik 

Under hela uppsatsarbetet har jag haft de av H-Sfrs (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets) etikkommitté uppställda kraven på forskningsetik framför mig. Deras krav 

är; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet. 

 Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte (H-Sfr, 1999:3). Samtyckeskravet innebär att deltaga-

re i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Ibid. s.5). Uppgifter om 

alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och person-

uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem kallas för kon-

fidentialitetskravet (Ibid. s.8). Med nyttjandekravet avses att uppgifter insamlade om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (Ibid. s.9).  

 Utifrån dessa punkter har jag hållit mig så objektivt som möjligt till det insamlade mate-

rialet. De informanter som blivit intervjuade har informerats om uppsatsens syfte. De har inte 

haft några krav på anonymitet och de har ställt upp frivilligt. 

1.4 Centrala begrepp 

• Brott Ett brott är en handling (eller underlåtenhet att handla) som är belagd med straff i 

lag. (Http://www.bra.se 2002-10-21) 

• Fängelse kan vara i minst 2 veckor och högst 18 år eller livstid. Nästan ingen som har en 

strafftid längre än 2 månader avtjänar hela denna tid, utan friges villkorligt (Ibid.). 

• Kriminalpolitik Den del av politiken som sysslar med samhällets förebyggande och kon-

trollerande åtgärder mot brottsligheten och med påföljder för brott (Ibid.). 
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• Påföljd Sammanfattande benämning för fängelse, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, 

sluten ungdomsvård och överlämnande till särskild vård. Skyddstillsyn och/eller villkor-

lig dom kan kombineras med skyldighet att utföra oavlönat arbete (samhällstjänst eller 

ungdomstjänst). Fängelsestraff kan i vissa fall verkställas utanför anstalt genom intensiv-

övervakning med elektronisk kontroll (Ibid.). 

• Åtalsunderlåtelse Innebär att åklagaren inte väcker åtal i tingsrätten trots att den miss-

tänkte bedöms som skyldig till brott. Anledningen är ofta att brottet är lindrigt eller att 

den skyldige är ung (Ibid.). 

• Återfall En person som fått en påföljd (eller åtalsunderlåtelse) och lagförs för ett nytt 

brott inom en viss tidsperiod sägs återfalla i brottslighet. Man brukar ange hur många 

procent av en viss grupp som återfallit (återfallsandelen, återfallsprocent, återfallsfre-

kvens) (Ibid.). 

• Avvikande beteende. Vanligtvis talar man om två typer av definitioner. Den ena är en 

bred definition och den andra är en smalare definition. Den breda definitionen räknar av-

vikelse som det beteende eller de tillstånd som skiljer sig tydligt från det normala eller 

genomsnittliga. Både i negativ och positiv bemärkelse.  

   Den smala definitionen innebär att ett avvikande beteende är något som bryter mot 

viktiga normer i en grupp eller ett samhälle (Korsnes, O. Andersen, H. & Brante, T. 

1998:26). Detta är en relativt enkel förklaring till ett så pass omdiskuterat begrepp. Att 

det kan finnas åsikter om att jag här använder mig av det sociologiska lexikonet, kan jag 

förstå. Men detta beror på att jag här endast är ute efter att ge en förklaring på ett begrepp 

som annars kan utvecklas och bli allt för centralt i denna uppsats. 
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2. METOD OCH URVAL 

 

 

 

 

Detta kapitel innehåller en presentation av hur jag har gått tillväga med detta arbete, vilka 

problem som uppkommit på vägen mot en färdig uppsats. Jag ska inte enbart gå in på svårig-

heterna, utan jag tar även upp saker som fungerat enligt och över mina förväntningar, till ex-

empel det positiva bemötande från Frivården. Utöver det tar jag även upp och motiverar de 

traditionella bitarna, som metodval, avgränsningar samt en genomgång av mina intervjugui-

der. 

 I uppsatsen har jag använt mig av både en del kvalitativ metod och en form av kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden användes då jag med intervjufrågorna velat komma åt attity-

der och argument från såväl Frivårds- som klientsidan. Den kvantitativa delen av studien ytt-

rar sig i att jag använt mig av en del sekundära, kvantitativa data, statistik insamlat av Brotts-

förebyggande rådet (BRÅ) och kriminalvården. Det kan inte sägas att jag använt mig av kvan-

titativ metod fullt ut, utan jag har alltså använt mig av andras insamlade statistiska material. 

 Anledningen till att jag valt att använda mig av intervjuer är att jag ville att informanterna 

själva skulle dela med sig av och utveckla sina synpunkter kring ämnet (Denscombe, 2000), 

istället för att erbjuda färdiga svarsalternativ som är det vanligaste fallet vid enkätundersök-

ningar. Jag fann det dessutom mer intressant att få ta del av intervjupersonernas, med egna 

ord beskrivna, tankar och åsikter om verkställighetsformerna. Denna form av kvalitativ metod 

avser inte att generalisera utan istället skapa en djupare förståelse av fenomenet i fråga (Kva-

le, 1997).  
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 Metod är ett tillvägagångssätt för att komma fram till nya kunskaper i en uppsats. Den är 

ett hjälpmedel, inget mål i sig. Den eller de metoder jag valt bestämmer vad jag kommer att se 

eller upptäcka (Halvorsen, 1992:74). Lennart Lundquist beskriver forskningsprocessen på 

följande sätt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Forskningsprocessen. 

Källa: Lundquist 1992:19; Lundquist 1993:118 

 

Denna figur visar hur metodologin (problem, teori och metod) påverkar synen på verkligheten 

och det insamlade materialet, vilket i sin tur leder till att analys och resultat formas på ett visst 

sätt utifrån de ställda frågorna, teorin och metoden. Resultaten som nås kan sedan användas 

till att ändra angreppssätt. 

 De metoder som jag använt mig av i uppsatsen är som tidigare nämnts främst av kvalita-

tiv och sekundärt av kvantitativ art. Att det blev i huvudsak kvalitativ metod jag kommit att 

använda mig av beror det på den möjlighet denna metod ger till att visa en totalsituation. Det 

är en metod som kan ge en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer 

och sammanhang. Då kvalitativ metod oftast använder sig av insamlande av fakta genom in-

tervjuer ger den även en närkontakt med informanterna som öppnar för en bättre uppfattning 

av den enskildas livssituation.  

 Den kvalitativa metoden erbjuder även en flexibilitet som man lätt kan missa i och med 

en kvantitativ metod. Detta på så sätt att man med kvalitativ metod oftast genomför intervjuer 

vilket öppnar för en möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna.  

 En kvalitativ metod syftar till att fånga egenarter hos den enskildes speciella livssituation, 

detta gör visserligen informationen trovärdig, men svår att använda som giltig generalisering 

för hur andra ser på samma livssituation.  

 

Forskningsprocessen 

Problem, 

Teori och 

Metod 

Analys 

Verkligheten 

Material 

Resultat 
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Efter att metodvalet är gjort påbörjas insamlandet av data och fakta och en operationalisering 

av de teoretiska begreppen kan ta vid. Det man då kommer in på är validitet respektive relia-

bilitet. Reliabilitet är ett mått på hur pålitliga mätningarna är. Med en hög grad av reliabilitet 

så bör andra, oberoende mätningar ge korrelerande resultat. Utmaningen med validiteten är att 

samla in data som är relevant för den problemställning som man arbetar med (Ibid. s.83). 

 Därefter så är det dags att välja vilken intervjuform uppsatsen lämpligast ska befatta sig 

med. Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuform, med ett antal på förhand ställda 

frågor, varpå jag låtit informanterna tala fritt om ämnet. 

 

2.1 Intervjuguide 

Före varje intervju har jag gett informanterna en presentation av mig själv, en ytlig genom-

gång om vad denna uppsats handlar om samt vilken typ av frågor intervjun skulle komma att 

beröra.  

 Jag har valt att använda mig av en så kallad semistrukturerad intervjuform, vilket innebär 

att jag på förhand har ställt upp ett antal frågeområden som jag har velat att informanten skall 

tala om. Utöver dessa frågeområden har jag uppmuntrat varje intervjuperson att fritt samtala 

om sådant som han/hon ansett borde framkomma och annat de tyckt varit viktigt nog att näm-

na (Denscombe, 2000). 

 Jag skiljde redan från början på intervjuguider för anställda inom Frivården, klienterna, 

arbetsgivarna/kontaktmännen samt representanterna för rättsväsendet. 

 

2.2 Intervjusituationerna 

Frivårdens personal mötte jag på deras kontor här i Halmstad. På detta kontor finns särskilda 

samtalsrum som passade utmärkt för dessa intervjuer, en lugn samtalsmiljö där vi kunde 

genomföra hela intervjuerna utan några störningsmoment. Det enda som kunde störa oss och 

dem här var ifall de hade jour, vilket inte någon kunde påverka mycket mer än att hoppas att 

vi skulle hinna färdigt utan att bli avbrutna. Allt som allt kom jag att intervjua tre personer 

från Frivården, två stycken från Halmstad och en från Frivården i Jönköping. Intervjun med 

frivårdsrepresentanten från Jönköping genomfördes mer informellt över telefon. 

 De som fick stå för rättsväsendet var en åklagare och en domare. Åklagaren träffade jag 

på hennes kontor vid åklagarämbetet här i Halmstad. Domaren  träffade jag för en intervju på 

hans kontor vid tingsrätten i Halmstad.  
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 Kontaktmännen på klienternas arbetsplatser träffade jag på deras respektive arbetsplats. 

Det var en kontaktman på Myrorna och en på Kupan. De hade visserligen mycket att stå i men 

hann ändå med att avsätta tid för att medverka i intervjuerna, dessa intervjuer kom inte heller 

att stöta på några störande moment. Den slutgiltiga intervjugruppen var klienterna. Detta vi-

sade sig, av naturliga skäl, vara den svåraste gruppen att stämma möte med. Utöver att de 

hade sina ordinarie arbeten att sköta samt avtjäna ett straff på fritiden så skulle jag få tillgång 

till klienterna via frivårdens personal. Jag fick dock tag på dem och stämde möte med dem på 

olika platser där vi trodde att vi skulle kunna få föra ett samtal utan att bli störda.  

 En av klienterna (som vi kan kalla T) hade redan avtjänat sin tid så jag stämde möte med 

T i skolan, där vi satte oss i ett grupprum. En tyst och enligt oss lämplig plats för en intervju.  

Den andre klienten som vi kallar (M) träffade jag ute på hans samhällstjänstplats, denna inter-

vju blev lite annorlunda jämfört med de övriga. Mycket beroende på att hans arbetsgivare 

samt en Imam ville närvara vid intervjusituationen.   

 Dessa intervjuer löste sig relativt snabbt. Visserligen blev det en del väntan innan Frivår-

den fick tag på klienter, men denna väntan var bortom vår möjlighet att påverka. Den sista 

intervjun ställde däremot till en del problem i och med att jag ville tala med en kvinna. Den 

enda kvinna som Frivården hade tillgänglig vid tidpunkten var en kvinna som hade haft en hel 

del andra problem och hennes samhällstjänst var på väg att omvandlas till fängelsestraff. Så 

av förklarliga skäl var hon inte intresserad av att ställa upp på intervju. Dessutom uttryckte 

hon själv att hon skämdes för mycket och ville inte prata med fler personer än nödvändigt om 

det som hade skett. 

 

2.3 Avgränsningar 

De avgränsningar jag har gjort i denna studie är först och främst en rent geografisk sådan. Jag 

har alltså till största del tittat på situationen för klienter boende i Halland. Anledningen till 

detta är framför allt den begränsade tid jag haft för skrivandet av uppsatsen, men har även att 

göra med att jag haft vår kontaktman här i Halmstad. Möjligheterna till transport till andra 

orter har dessutom varit begränsade. 

 Tidsmässigt har jag valt att avgränsa studien till att omfatta ett urval av dem som avtjänat 

straff under åren 2001 och 2002. Visserligen förekommer en del siffror från verksamhetsåret 

2000, men de tjänar i första hand som jämförelsetal med hur det var då och hur det har för-

ändrats det senaste året. Det statistiska materialet har varit en naturlig faktor för denna av-

gränsning. Det har även följt en hel del naturliga avgränsningar med ett arbete. För det för-
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sta är detta ett ämnesområde där personalen på Frivården har tystnadsplikt, de kan med andra 

ord inte tillhandahålla informanter hur som helst. Jag blev bunden av att personalen först mås-

te ta kontakt med klienterna, som i sin tur måste gå med på att bli intervjuade. Utan klienter-

nas medgivande så skulle jag helt sakna informanter. 

  

De jag valt ut till intervjuer är sorterade under följande fyra kategorier: 

1. Frivården  

2. Rättsväsendet 

3. Arbetsgivarna 

4. Klienterna 

Sammanlagt har jag genomfört tio intervjuer och fördelningen har sett ut på följande sätt: 

Kategori Antal: Varav kvinnor: 

Frivården  3 2 

Rättsväsendet 2 1 

Arbetsgivarna 4 2 

Klienterna 2 - 

Förf. Anm: Vid en intervju deltog tre personer; klienten och två arbetsgivare. Därav 9 inter-
vjuer och 11 intervjupersoner. 
 

Anledningen till att inga kvinnor återfinns i kategorin för klienter har att göra med att vid ti-

den för uppsatsskrivandet fanns enbart ett fåtal kvinnor som verkställde sina straff här i 

Halland, och dessa tackade tyvärr nej till att delta i studien.  

 Jag var alltså tvungen att göra vissa urval som jag redan nämnt. I vissa fall hade jag möj-

lighet att påverka urvalet och i andra fall inte. Ett urval jag inte själva kunde påverka var att 

jag ville intervjua en kvinna. Frivården lät meddela att det kunde vara väldigt svårt att få tag 

på någon som ville ställa upp, men de lovade att göra sitt bästa. Efter mycket om och men 

blev jag uppringd av en kvinnlig arbetsledare vid Frivården som meddelade att hon äntligen 

hade fått tag på en kvinna som eventuellt kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Pro-

blemet var att denna kvinna var på väg att få sin samhällstjänst omvandlad till fängelsestraff 

vilket kunde medföra att hon inte var särskilt intresserad av att låta sig intervjuas. Arbetsleda-

ren hade dock för avsikt att försöka övertyga kvinnan. 

 Drygt en vecka senare hörde arbetsledaren åter av sig. Hon berättade då att hon talat med 

kvinnan igen och att hon hade bestämt sig. Hon ville inte delta i någon intervju. Anledningen 

till detta var att hon skämdes så mycket över vad hon gjort att hon inte ville behöva tala med 

fler utöver Frivården, anhöriga och arbetsgivare om detta.  
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 Arbetsledaren förklarade att detta är ett relativt vanligt beteende hos de kvinnor som de 

arbetar med, att de skäms något oerhört över de brott de begått. Hon verkade mena att kvinnor 

och män har något olika syn på skuld och skam. Så tyvärr gavs ingen möjlighet att intervjua 

någon kvinnlig klient, men fallet kan på ett sätt ses som ett resultat i sig. 

 En annan kategori som också lider av en viss skevhet vad gäller könsfördelning är arbets-

givarna. De jag fick tag på och som ville ställa upp för intervju var kvinnor, hur fördelningen 

över arbetsgivare/kontaktmän ser ut mer generellt är inget jag funnit siffror på. I övrigt anser 

jag att en viss balans på mina informanter har uppnåtts, de representerar bägge könen samt ett 

brett spektra av ålder. 

 

2.4 Urval av informanter. 

Problem som jag har stött på under uppsatsskrivandets gång är som tidigare nämnts bland 

annat att de klienter som jag fått tala med i största mån blivit utvalda av Frivården. Detta skul-

le kunna medföra att de klienter som förekommer i uppsatsen haft en mer positiv bild än ge-

nerellt. Problemet berörs även under delkapitlet ”Avgränsningar”. Men förhoppning är ändå 

att alla individer som intervjuats har någonting att bidraga med, vare sig det är positivt eller 

negativt, om verkställighetsformen. 

 Ett annat viktigt urval rör vilka från Frivården som skulle intervjuas och varför just de 

varit intressanta för arbetet. Utöver detta fann jag det intressant och relevant att intervjua re-

presentanter för andra inblandade institutioner, till exempel rättsväsendet som utdömer straf-

fen och de arbetsplatser som tillhandahåller möjligheten för klienterna att avtjäna sina straff. 

Myrorna och Kupan (båda i Halmstad) fick representera arbetsplatserna. En åklagare och en 

domare fick presentera rättsväsendets syn på ämnet, detta för att det redan i de första intervju-

erna med frivårdspersonal framkommit synpunkter på hur åklagare och domare behandlar 

vissa frågor kring samhällstjänsten. Denna motsättning mellan frivård och åklagare ville jag 

se lite närmare på. 

 Vad gäller intervjuerna med Frivårdens personal, var många villiga att ställa upp, där föll 

urvalet istället på att jag ville tala med dem som arbetar med denna verkställandeform. Dess-

utom föll ett antal lämpliga informanter bort på grund av den tidsbrist som både jag och de 

hade under den aktuella hösten. 
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2.5 Förförståelse 

Förförståelse kan snarast sägas vara språk och begrepp, trosuppfattningar, personliga erfaren-

heter med mera som varje aktör tar med sig in i interaktionen med andra och i sina försök att 

tolka meningsfulla fenomen.  

 När det gäller en persons förförståelse är det viktigt att komma ihåg att vi alla har vissa 

erfarenheter, begrepp med mera som vi inte reflekterar över, och det som vi inte reflekterar 

över riskerar att styra våra tolkningar utan att vi är medvetna om det. Detta har betydelse för 

problemet med tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen (Gilje & Grimen, 1992:186 

f). 

 Under min utbildningstid arbetade jag en hel del extra på kvällar, helger och lov inom 

kriminalvården i Halmstad. Den verklighet som jag mötte genom detta arbete väckte ett in-

tresse från min sida att ur ett sociologiskt perspektiv ta reda på mer om kriminalitet och den 

reaktion som väcks i samhället då brott begås. Detta har självklart påverkat min förförståelse. 

  

2.6 Hermeneutik  

Hermeneutik är en tolkningslära med en vanlig uppfattning om att en text måste förstås i lju-

set av sitt ursprungliga historiska och sociala sammanhang. Ett av de viktigaste begreppen 

inom hermeneutiken är det som kallas den hermeneutiska cirkeln.  

 Den hermeneutiska cirkeln syftar till att lyfta fram samband mellan det vi ska tolka, vår 

förförståelse samt det sammanhang som det måste tolkas i. Den menar att all forskning består 

av ständiga rörelser mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det 

vi ska tolka och vår förförståelse (Gilje & Grimen, 1992:190 ff).  En intervju som används i 

den kvalitativa metoden är ett samtal om individens livssituation/upplevelsevärld, där den 

muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas (Kvale, 1997).  

 Att arbeta hermeneutiskt i ett uppsatsskrivande eller forskningsarbete innebär att man ska 

sätta sig in i hur människor uppfattar och tolkar sin livssituation, för att sedan sätta in detta i 

ett större sammanhang.  

 De personer som jag utfört intervjuer med har gett en beskrivning av deras livssituation, 

detta har sedan kunnat sättas in i ett större sammanhang som i detta fall är verkställigheterna 

IÖV, samhällstjänst samt skyddstillsyn. Det större sammanhanget i denna uppsats kan även 

härledas till den historiska delen av uppsatsen som belyser vad som drivit fram ett samhälle-

ligt av de tidigare nämnda verkställighetsformerna.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER    

 

 

 

 

Från början var det tänkt att jag skulle gå ut och möta verkligheten så förutsättningslöst som 

möjligt och därigenom anta det så kallade Grounded Theory-perspektivet. Jag ville ut och se 

verkigheten utan några särskilda teoretiska ”glasögon” för att senare, under analysen, finna 

lämpliga teorier. Men efter vissa överväganden valdes ändå att från start ta till mig av två so-

cialpsykologiska teorier. Jag valde även att ta med diverse samhällsteorier av till exempel 

Norbert Elias, Emile Durkheim. 

 Stämplingsteorin, vilken är den första teori jag presenterar, har jag tagit med i uppsatsen 

av den anledning att den lyfter fram hur individen kan pressas till att agera på ett sätt som 

omgivningen förutsätter, även om det är mot individens egen vilja. Det kan lätt bli så att om-

givningens bild av en person smittar av sig på personen och blir dennes självbild. Denne age-

rar sedan på ett sätt som kan förväntas av en person i den rollen. Risken finns alltså att de 

dömda klassas som kriminella och därför tar på sig den kriminelles roll till fullo. Om det 

stämmer kan det försvåra den en återanpassning till ett normalt, ickekriminellt liv. 

 Den andra teorin – stigmatiseringsteorin – har jag använt mig av i och med den situation 

som den dömde hamnar i då han/hon placeras på en arbetsplats. En arbetsplats där alla känner 

till att personen i fråga faktiskt är dömd för ett brott. Hur påverkar detta den dömde? Hur upp-

fattar klienten det att denne blir utplacerad och plötsligt ska stå till allmänhetens beskådan 

med en eventuell stor stämpel i pannan som säger ”dömd”? 

 Dessa båda teorier samverkar genom att de båda tar upp hur en kriminell individ kan 

komma att bli bemött utanför anstalten och vilka problem detta kan skapa för individen.

 Den sista typen av teorier jag valt att använda mig av i detta arbete är de mer samhälleliga 

teorierna som kan förklara de långsamma processer som ligger till grund för många samhälle-

liga förändringar. Den första av dessa teorier jag har tittat närmare på är sedernas historia av 

Norbert Elias. Denna teori vill jag ha med då den kan belysa hur och varför våra attityder 

gentemot kriminalitet och kriminella har förändrats, samt varför en förändring i straffen har 

skett. Denna teori har jag första hand velat använda till den mer historiskt belysande delen i 

uppsatsen. Framför allt i anknytning till syftet – vad har lett till att samhället ser ett behov av 

en verkställighetsform som samhällstjänst? 
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 Slutligen har jag valt att komplettera Norbert Elias teori med några centrala begrepp häm-

tade från Durkheims sociologi. Begreppen i fråga är organisk- och mekanisk solidaritet. 

 

3.1 Stämplingsteorin 

Enligt denna teori skapas inte avvikelse genom psyke eller arv, utan det är istället en produkt 

av social kontroll. Att någonting framstår som avvikande beror inte heller på själva normbrot-

tet, utan i stället på att beteendet definieras eller stämplas som avvikande. Avvikelsen är alltså 

inte inbyggd i handlandet som sådant, utan i andras reaktion på handlandet. Andra människors 

stämpling kan både skapa och förstärka avvikelse. Personen kan reagera på andras negativa 

erkännande genom att utveckla sekundär avvikelse, där han/hon accepterar andras definitioner 

av honom/henne och gör den till sin egen.   

 Det bör tilläggas att denna teori från dess uppkomst på 60-talet har fått utstå en hel del 

kritik eftersom många menar att den är alltför deterministisk i sin syn på stämplingsprocessen 

och för att den förbiser betydelsen av maktrelationer och strukturella bindningar (Sociologiskt 

Lexikon 1998:316). 

 I samhället finns det många beteenden som betraktas som avvikande. Vissa av dem 

stämplas som negativa och andra som positiva. Exempel på beteenden som avviker från de 

normer som finns i samhället och som dessutom strider mot dess lagar kallas för brott. Brott 

betraktas som ett negativt beteende, medan arbetsnarkomani och hjältedåd anses som positiva 

avvikande beteenden. Det som bestämmer om en individs sociala beteenden skall bli avvi-

kande är faktorer hos individen själv och faktorer i det samhälle och de grupper där individen 

lever samt vilka allmänna värderingar som råder. Det som anses normalt i ett samhälle kan 

betraktas som onormalt i ett annat. Avvikande beteende är dessutom något som förändras med 

tiden. Samhället reagerar på negativ avvikelse genom avståndstagande, bestraffningar eller 

sanktioner. Reaktionen från samhället kan göra att en persons avvikelse förstärks, vilket vida-

re leder till att individen möter ett nytt avståndstagande (Ekbom, Engström & Göransson, 

1999:13f.). 
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3.2 Stigmatisering 

Enligt Goffman är stigmatisering relaterat till egenskaper hos en individ. Tidigare betecknade 

det ett synligt, kroppsligt tecken. I varje samhälle finns normer för vad som anses som vanligt 

och naturligt. Genom dessa normer kan människor delas in i olika kategorier. I varje kategori 

finns i sin tur olika normer och värderingar om vad som uppfattas normalt och acceptabelt. 

När en så kallad främling dyker upp i ett sammanhang, räcker det med en första åsyn för att vi 

skall kunna sortera denne i en kategori. Genom att vi kategoriserar främlingen, fastställs även 

vissa egenskaper hos denne; främlingens sociala identitet (Goffman, 1971:11 f.). Den sociala 

miljön avgör vilken kategori av människor vi kan stöta på. ”När en främling dyker upp i vår 

närvaro, då är vanligen redan den första åsynen av honom tillräcklig för att vi ska kunna kate-

gorisera honom och fast ställa vissa egenskaper hos honom, hans sociala identitet” (Ibid. sid. 

12). Att stämplas på detta sätt innebär, enligt Goffman, ett stigma (Ibid. sid. 14). När den 

stigmatiserade personen i sammanhanget ska kommunicera med ”normala” individer, måste 

det tas hänsyn till stigmats orsaker och verkningar.  

 Den stigmatiserade individen känner sig osäker på hur de ”normala” kommer att identifi-

era och ta emot honom, eftersom han aldrig säkert kan veta vad andra tänker om honom (Ibid. 

sid. 22 f.). I situationer där vi märker att det finns en individ som har ett stigma, finns det stor 

risk att vi kategoriserar individen felaktigt (Ibid. sid. 28). Goffman skriver ”Att klara av ett 

stigma är ett utslag av ett grundläggande drag i samhället, nämligen stereotyperingen eller 

profileringen av våra normativa förväntningar beträffande varandras uppträdande och karak-

tär” (Ibid. sid. 59). Individer utanför våra vanliga kategorier är förbipasserande främlingar för 

oss. Stigma är ett generellt drag i samhället som förekommer överallt där det finns identitets-

normer, vare sig det gäller en större eller mindre avvikelse (Ibid. sid. 135). 

 

3.3 Sedernas historia 

Norbert Elias heter författaren till boken Civilisationsprocessen. Boken är uppdelad i två 

band. Det första bandet, det band jag kommer att använda mig av, heter Sedernas Historia. 

Sedernas Historia behandlar hur förändring inom det som anses passande och normalt be-

skrivs utifrån etikettböcker och andra beteendeföreskrifter. Dessutom diskuteras frågan hur 

och varför civilisering av beteende förlöper som den gör (Olofsson, 1999:420). 

 Enligt Elias är statsmaktens och individualitetens uppkomst samtidiga och nära samman-

bundna, komplementära sociala processer. Eller med hans egna ord: 
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”Den egenartade stabiliteten i utövandet av psykisk självtukt, vilken framträder som 

ett avgörande element i varje ”civiliserad” människas miljö, har ett mycket nära sam-

band med uppkomsten av monopolinstitut för fysisk våldsanvändning och med de 

samhälleliga centralorganens ökade stabilitet. […] Samhällets kontroll- och övervak-

ningsapparat motsvaras av den kontrollapparat som bildas i individens psyke” (Ibid. 

s.422, Elias, 1991: II s.291 ff.). 

 

Det finns alltså, enligt Elias, ett nära samband mellan personlighetsstrukturens och samhälls-

strukturens förändring. Förändringarna är intimt sammankopplade effekter av samma grund-

läggande processer (Olofsson, 1999:422). 

 De samhälleliga förändringsprocesserna har två huvudformer: 

1. Tilltagande differentiering och integrering. 

2. Avtagande differentiering och integrering. 

Det är enligt denna teori inte ett socialt skikt eller en samhällsklass som sätter igång skeendet, 

utan processen uppkommer i samband med spänningar mellan olika funktionella grupper i ett 

socialt fält och mellan grupper som konkurerar inom sådana fält (Ibid.).  

 Den funktionella differentieringen är vad som formar de avgörande förändringarna i sam-

hället. I ett differentierat och arbetsdelat samhälle blir människors relationer till varandra mer 

sammansatta. De bildar kedjor av ömsesidigt beroende som blir allt längre och allt mer kom-

plexa. Differentieringen av arbetsuppgifter och institutioner gör att kedjan av beroenderela-

tioner förlängs. Detta ömsesidiga beroende fångar Elias med begreppet ”interdependens”.  

 Interdependenskedjornas förlängning leder till en samhällsomvandling, som omfattar 

såväl statsmaktens som individualitetens form. Förtätningen och konsolideringen av ”stats-

kontrollen” inom det samhälleliga livet, leder till uppkomsten av stabila statliga centralorgan. 

Samma långa historiska utvecklingsprocess förändrar också den psykiska självbehärsknings-

processen, varigenom driftlivet, emotionerna och självtukten får en allt mer reglerad form 

(Ibid. s.423). 

 I diskussionen runt Elias teori tar Olofsson upp ett klargörande exempel på resandets ris-

ker och hur vi har påverkats av den långsamma förändringsprocessen. 

 Exemplet Olofsson tar upp gör en jämförelse mellan dåtidens och nutidens resenärer. En 

resande vid slutet av medeltiden kunde ställas inför problem som vägens tillstånd och risken 

att bli överfallen. Faran för dagens resande är istället existensen av den täta trafiken och det 

oförutsägbara i andra förares beteende. 



 17 

 Enligt Elias har vi alltså gått från en förmåga att hantera en överfallsrisk till trafikkom-

plexitetens krav på överblick och självkontroll.  

 De handlingskedjor jag nämnde ovan blir alltså allt längre och beroendet mellan olika 

individer allt större. Den individ som i det moderna samhället ger efter för spontana infall och 

lidelser blir samhälleligt missgynnad i förhållande till dem som kan kontrollera sig (Ibid. 

s.425). 

 Elias talar dessutom om maktskillnader mellan etablerade grupper och outsiders. Han 

menar att skillnader i makt mellan två interdependenta och samverkande grupper skapar före-

ställningar om dessa gruppers olika moraliska värde. Den grupp som har makten ser sig själva 

som bättre än de andra. Den etablerade gruppen med dess makt kan påtvinga den andra grup-

pen sina egna definitioner av både sig själva och de andra (Ibid. s.429). 

 Enligt Elias finns det konstanta teman i stigmatiseringen av outsiders. Dessa teman är 

oftast baserade på en föreställning om opålitlighet, att outsidern är odisciplinerad och laglös. 

Att det är så här anser Elias bygga på att de symptom på mänsklig underlägsenhet som en 

makthavande och etablerad grupp tenderar att uppfatta hos en underordnad outsidergrupp, är 

precis de beteenden och drag som skapas av själva utanförskapet och det förtryck som följer 

med detta (Ibid. s.431). 

 Enligt Elias formar den stigmatisering som uppstår ur figurationen ”established – outsi-

der” vår självbild mycket starkt. För personer i outsidergruppen formas deras självbild av att 

de tillhör en skambelagd utanförgrupp. Figurationen etablerad – outsider uppkommer i sam-

manfogningen av och samspelet mellan olika grupper. Den växer fram när tidigare oberoende 

grupper blir allt mer ömsesidigt beroende av varandra (Ibid. s.432). 

 Det jag kommer att ta tillvara på med denna teori är främst att Elias menar att genom den 

ökade differentieringen inom till exempel kriminalvården, växer en förändringsprocess fram 

sakta men säkert. Allt medan beroendebanden har växt sig längre och längre så förändras ock-

så kraven på de inblandade, alltså samhällsmedlemmarna. Från att tidigare ha räckt med att 

kunna övervaka den närmaste omgivningen på till exempel fängelser måste vi nu kanske 

släppa detta och nöja oss med att vi får ta till exemplet med dagens resande som har kravet på 

sig att kunna överblicka den täta trafiken och det oförutsägbara i andra förares beteende. Frå-

gan är då, hur långt kan man släppa på en övervakning men ändå se det som ett straff, eller 

ska alla kort satsas på att straffen bör bli så återanpassande som möjligt och bör därför läggas 

ut i allmänheten? 
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3.4 Durkheim 

Några andra begrepp som jag också kommer att titta lite på är Durkheims begrepp om den 

organiska och mekaniska solidariteten. Den mekaniska solidariteten är den form av sam-

manhållning som existerar i enkla samhällen präglade av likhet – ”attraktion på grund av lik-

het”. Den organiska solidariteten däremot är den form av sammanhållning som existerar i 

komplexa samhällen baserade på ett ömsesidigt beroende mellan de specialiserade aktiviteter-

na.  

 Vad jag med dessa begrepp vill göra är att de förhoppningsvis kan ligga till grund för en 

förklaring om hur och varför straffen har förändrats över tid. Förut var det ett mer mekaniskt 

samhälle vi levde i där det räckte att straffa den skyldige hårt så att han inte längre passade in 

i samhällsbilden, i och med att man där skulle vara lika så räckte ett fysiskt straff till att av-

skräcka de övriga samhällsmedlemmarna. På grund av likheten i livsvillkoren, sederna och på 

grund av överskådligheten i det sociala livet och den ständiga ömsesidiga ”övervakningen” av 

handlingar och på grund av det kollektiva medvetandet reagerade man här mycket häftigt ifall 

någon avvek från det ”normala”. 

 Men nu har vi gått till ett organiskt samhälle där straffen måste utformas mer individuellt 

för att man ska kunna uppnå en återanpassning in i samhällets regelverk, det räcker inte med 

avskräckande straff för det kollektiva tänkandet är nu borta ur vårt medvetande och därför 

måste även straffen bli mer individualiserade. Istället för det kollektiva medvetandet finns nu 

ett ömsesidigt beroende (Guneriussen, 1999:95). 
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4. FRIVÅRD OCH SAMHÄLLSTJÄNST  

 

 

 

 

Under detta kapitel kommer jag först att presentera en historisk tillbakablick på Frivården 

såväl som en tillbakablick hur rättskipning i Sverige har sett ut genom historien. Efter detta 

kommer en kortare presentation av Frivården så som den idag ser ut. 

 Detta kapitel kommer således att verka dels som ett kapitel till den mer historiska delen 

av min uppsats, men det kommer även att tjäna som huvudmaterial tillsammans med intervju-

erna för den utvärdering jag vill genomföra. Denna utvärdering kommer inte att bli heltäckan-

de, och denna brist känner jag väl till. Men jag vill ändå visa på vilka tendenser som framkom 

inom Halmstads frivårdsområde samt övriga inblandade detta år.  

 Men allra först ut i detta kapitel kommer en bild över hur rättskedjan i Sverige ser ut, och 

var Frivården hamnar i denna kedja. 

 

4.1 Historisk tillbakablick på straff och frivård 

Synen på straff var annorlunda i gamla tider. För brott dömdes vanligen till dödsstraff eller 

andra kroppsstraff. Till de riktigt grova förseelserna räknades även stöld. Mindre brott där-

emot bestraffades ofta med skamstraff eller böter, en annan typ av straff som inte är lika van-

ligt idag var landsförvisningen (http://www.kvv.se/museum/index2.htm 2002-10-05). 

 Under medeltiden dominerade kyrkans uppfattning det straffrättsliga tänkandet. Den 

brottslige skulle sona sina brott och sin skuld, och kyrkan betonade vedergällningen. Men 

denna vedergällningslära hade vissa inslag av barmhärtighet. Att brottslingen skulle sona sin 

skuld var i första hand för hans andliga väls skull, straffen skulle vara något man kallade 

”förbättringsstraff” (Ekbom, Engström & Göransson, 1996:25). 

 Senare, när den centraliserade statsmakten växte fram strävade furstarna efter att få till en 

hållbar lydnad hos befolkningen, samtidigt som man ville skapa säkerhet åt person och egen-

dom. Man såg det då som självklart att ingripa mot lagöverträdarna med en nitisk straffrätt-

skipning. En vanlig tanke under denna tid var den så kallade ”vedergällningstanken”, men 

även avskräckningstanken vann stort gehör runt om. Avskräckningstanken gick ut på att 
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strängare straff skulle avskräcka folk från att begå brott. Hjälpte detta trots allt inte så ökades 

strängheten, det var här som många grymma dödsstraff kom att användas (Ibid.).  

 Jonny Ambrius (arkeolog och författare) har i boken ”Att dömas till döden” (1996) skri-

vit en hel del om de dödsstraff som användes mest frekvent. Dessutom tar han upp situationen 

för bödlarna. Är man intresserad av denna situation så finns här mycket fakta blandat med 

diverse brev och artiklar mm. 

 De fysiska straffen upptog alltså en stor del av den tidigare straffskalan. Tillvägagångs-

sätten skiftade däremot en hel del, beroende på sedvänjor, de dömdas status eller brottets art. 

Tortyr och dödsstraff, var bara två påföljder av en mängd, bland annat fanns redan då böter 

med mera. Foucault menar att tortyren hade en politisk – juridisk funktion. Den var ett cere-

moniel avsett att återställa överheten som för tillfället lidit avbräck (Foucault, 1987). 

 Med 1700 talet kom upplysningstiden och med den ett motstånd mot den grymma och 

godtyckliga straffrättskipningen som tidigare hade rått land och riken runt. Bland de som pro-

testerade mot straffen var Voltaire och Montesquieu. Man ville nu att straffen skulle vara 

bundna av lag, och de skulle vara rättvisa. Straffen skulle vara i proportion till brottets svårig-

hetsgrad. Nu ändrades även synen på straff i avskräckande syften till att ses som straff i före-

byggande syfte. Med upplysningstiden följde även en mer humanistisk syn även på de krimi-

nella. En vanlig åsikt var att man kanske kunde ändra den kriminelles sinnesinriktning så att 

denne inte längre skulle önska begå nya brott (Ekbom, Engström & Göransson, 1996:25). 

 I och med upplysningstiden under 1700 talet började man även urskilja en faktor utöver 

brottet och straffet, nämligen individen. Detta avspeglas i att man började ta hänsyn till en 

persons sjukdomsstatus och låta alltför sjuka slippa, eller avvakta, med kroppsstraff (Svens-

son, 2001:40). 

 Svenskarna från medeltiden och framåt var inte riktigt lika förtjusta i de grymma straff 

som användes på kontinenten och i England. En av förklaringarna till detta ligger i den lag 

från 1734 som medgav att brottslingen även vid grövre brott kunde slippa undan med böter, 

böter som till en viss del tillföll offret eller den kränkte.  

 Andra orsaker till denna utveckling kan vara Olaus Petri som arbetade nära Gustav Vasa 

och förespråkade att straff borde vara till förbättring. Även Gustav III inspirerades av upplys-

ningsidéerna och genomförde en del humaniserande reformer (Ekbom, Engström & Görans-

son, 1996:29). 

 1800 talets första halva kom att innebära stora förändringar för den svenska fångvården. 

1825 skedde en omfattande administrativ förändring då styrelsen för Rikets fängelser och 

arbetsinrättningar inrättades. Förut hade straffanstalterna sorterat under olika huvudmän, men 
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nu skulle all fångvård samlas under ett tak. Det som idag kallas kriminalvårdsstyrelsen hade 

då uppstått och fick ett snabbt inflytande (http://www.kvv.se 2002-10-05). Vidare under 

1800-talet bildades fångvårds- och skyddsföreningar, vilkas uppgift var att hjälpa frigivna 

fångar och deras familjer.  

 1906 introducerades villkorlig dom och villkorlig frigivning. Tillsynen skulle skötas av 

polismästaren i staden och länsmannen på landsbygden, Länsstyrelsen kunde dock förordna 

”annan tjänlig person” som tillsynsman. Domstolen kunde tillsätta på förordnande övervakare 

vid villkorlig dom, medan länsstyrelsen skulle utse tillsynsman vid villkorlig frigivning. 

 1910 bildades Skyddsvärnet som är en förening i Stockholm, programmet de hade omfat-

tade såväl frigivna som villkorligt dömda, de hjälpte även lösdrivare, alkoholister och andra 

som behövde hjälp. 1925 skapades Svenska skyddsförbundet, som var en centralorganisation 

för den enskilda skyddsverksamheten.  

 Tjänstemannaövervakare var de första övervakarna, även om de inte fullt ut kunde repre-

senteras som yrkesmässiga övervakare. Anledningen till detta var att de inte hade personer 

som var utbildade (Ekbom, Engström & Göransson, 1996). 

4.2 Milstolpar i den svenska lagstiftningen 

1442 infördes dödsstraffet för dråp i Kristoffers landslag. 

1693 stadgas i ett kungligt brev att allmänheten ska närvara vid avrättningar. 

1723 slog man i kunglig resolution fast att präster ska tvingas närvara vid avrättningar. 

1734 antogs Sveriges Rikes Lag vilken trädde i kraft 1736. Den innefattar missgärningsbal-

ken där dödsstraff föreskrivs för 68 olika typer av brott.  

1772 avskaffades tortyren som förhörsmetod. 

1779 kom den kungliga förordningen under Gustav III där det stadgas att: Dödsstraffet inte 

ska användas längre i avskräckande syfte. Vissa avsteg godtogs trots allt ifall brottet en-

dast kunde sonas genom blod. 

1868 avslogs en motion om dödsstraffets avskaffande. 

1890 avrättades den sista kvinnan (Anna Månsdotter, Yngsjömöderskan). 

1910 ägde den sista avrättningen i Sverige rum. 

1921 avskaffades dödsstraffet i den allmänna strafflagen, den kvarstod trots allt i den militära 

lagstiftningen.  

1972 avskaffades även dödsstraff under krigstid i Sverige (Ambrius, 1996:189 f.) 
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Bild 1. Rättskedjan. 

 

 

Källa: http://www.kvv.se 2006-01-23 

 

4.3 Samhällstjänsten historik och fakta 

Mellan 1990 och 1992 genomfördes en försöksverksamhet med samhällstjänst kombinerat 

med skyddstillsyn som påföljd för brott på fem orter i landet. Tingsrätterna samt berörda 

överrätter hade under denna period möjlighet att pröva samhällstjänsten som ett alternativ till 

fängelse, allt i enlighet med lag 1989:928, om försöksverksamhet med samhällstjänst. 

 Samhällstjänsten fungerar som en föreskrift i samband med skyddstillsyn och innebär att 

den tilltalade döms till att på sin fritid utföra ett oavlönat samhällsnyttigt arbete. Antalet tim-

mar den tilltalade ska arbeta anges i domen. Samhällstjänst ska endast tillämpas i de fall där 

fängelse annars skulle ha utdömts. 

  Som lägst kan samhällstjänsten omfatta 40 timmars oavlönat arbete och som högst 200 

timmar. Man säger att brottets straffvärde ska ligga till grund för det antal samhällstjänsttim-
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mar som utdöms. Som riktmärke anges att 40 timmars samhällstjänst bör motsvara en månads 

fängelse, medan 200 timmar samhällstjänst motsvarar åtta månaders fängelse och däröver. 

Dock ska samhällstjänsten endast i undantagsfall komma ifråga om brottets straffvärde över-

stiger ett år. 

 Om den dömde trots allt inte följer de regler och den arbetsplan som finns given så ska 

samhällstjänsten snabbt kunna bytas ut mot annan påföljd. 

 Samhällstjänsten är i första hand menad för yngre utan allvarligare missbruksproblem 

eller andra förhållanden som kanske inte kan förenas med samhällstjänstarbete. (BRÅ 1994:3 

sid.7). 

 Den 1 januari 1999 infördes så möjligheten för rätten att istället för fängelse döma till 

villkorlig dom med samhällstjänst, om den dömde samtycker till att domen förenas med en 

föreskrift om samhällstjänst vill säga (http://www.bra.se/extra/projekt/?id=61 2002-09-16). 

Även om detta senaste tillägg är relativt ungt har det redan använts i stor utsträckning. Skill-

naden mellan skyddstillsyn och villkorlig dom är att skyddstillsyn innefattar övervakning med 

hjälp av kontaktperson (övervakare) och i vissa fall behandling medan villkorlig dom innebär 

att straffet enbart omsätts i rent arbete. 

 

4.3.1 Vad är då Samhällstjänst? 

Följande avsnitt bör ses som en lathund till samhällstjänsten vilket innebär att en del kommer 

bli repetition av vad som tidigare skrivits. Samhällstjänsten har uppkommit dels som ett alter-

nativ till fängelse och dels som en fristående verkställighetsform. Enligt föreskriften går straf-

fet ut på att den dömde utför oavlönat arbete åt ideella föreningar, organisationer eller kyrkor. 

Arbetet ska utföras under den dömdes fritid på till exempel kvällar och veckoslut. Den tids-

mässiga omfattningen är mellan minst 40 och högst 200 timmar under överinseende och kon-

troll av frivårdsmyndigheten. 40 timmars samhällstjänst motsvarar en månads fängelse och 

200 timmar motsvarar kring ett år. Vid hårdare dom är samhällstjänst inte längre något alter-

nativ. Samhällstjänsten förutsätter också att den dömde är lämplig att utföra samhällsarbete 

samt att den dömde har för avsikt att genomföra samhällstjänsten och accepterar de krav som 

ställs. 

 De krav som ställs på den dömde är bland annat en aktiv insats och att den upprättade 

arbetsplanen följs. Så samhällstjänst betyder då att den dömde skall utföra ett samhällsnyttigt 

arbete enligt en arbetsplan. Den dömde kan behålla sitt ordinarie arbete eller vara aktivt ar-
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betssökande. Samt att den dömdes egen fritid begränsas och att den dömde står under över-

vakning minst 1 år. 

 Vid några tillfällen kan dock samhällstjänsten avbrytas, och några exempel på detta är om 

den dömde begår nya brott under samhällstjänstperioden. Eller om han/hon skolkar. Vid alko-

hol- eller annan drogpåverkan eller när den dömda inte följer arbetsplan och anvisningar som 

lämnas av frivårdspersonal (http://home6.swipnet.se/~w-66151/samtjt.html 2002-09-16).  

 Frivården beslutar om den dömdes arbetsplats, arbetstider med mera, detta ska utmynna i 

en arbetsplan. Dygnskostnaden för en samhällstjänstdömd är 53:-, vilket kan jämföras med 

dygnskostnaden för en fängelsedömd som ligger på snitt 1 500:-. Det finns dock en del skill-

nader mellan verkställandeformerna ”skyddstillsyn med samhällstjänst” och ”villkorlig dom 

med samhällstjänst”. Vid skyddstillsyn får du en tätare övervakning av frivårdspersonal än 

om du döms till villkorlig dom med samhällstjänst då ingen egentlig övervakning förekom-

mer, mer än att ifall man uteblir från arbetet eller missköter sig på annat sätt så rapporteras 

detta till Frivården som i sin tur får besluta ifall ärendet bör gå vidare till åklagare eller ej. 

 

4.4 Nutid 

Frivården är den öppna biten av kriminalvården, med detta menas att straffet kan avtjänas 

utanför anstalt. Frivårdens uppgift är bland annat att övervaka de som dömts till skyddstillsyn, 

villkorlig dom med samhällstjänst och fotboja. De arbetar även med personutredningar åt 

åklagare och domstol samt ordnar arbetsplatser där de som döms till samhällstjänst kan avtjä-

na sina straff. 

 Tillsynsprocessen som Frivården har hand om under dagtid sker bland annat genom 

övervakarens besök på frivårdsexpeditionen och i klientens bostad.  De som övervakas är 

skyldiga att hålla tät kontakt med handläggare/tjänsteman på frivårdsmyndigheten. Denna 

handläggare kan också vara förordnad som övervakare. Målet med detta är att man ska ha 

lekmannaövervakare istället för tjänstemannaövervakare.  

 Frivårdens mål beskrivs i brottsbalkens 26 kapitel: ”När den frigivne står under övervak-

ning, ska Frivården genom tillsyn och förmedling av stöd och hjälp verka för att denne inte 

återfaller i brott och för att hans anpassning i samhället även i övrigt främjas” (Ekbom, Eng-

ström & Göransson, 1999:149).  

 Frivårdspåföljdens mål ska vara tydligt, välstrukturerat och ett alternativ till fängelse. 

Påföljdens innehåll ska vara känt av till klienten, övervakaren, övriga berörda och allmänhe-

ten. Vid påföljdens början skall ett kontrakt upprättas mellan klienten och övervaka-
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re/handläggaren. Under tiden som påföljden fortskrider skall klienten bland annat komma till 

insikt om konsekvenserna som brott och missbruk leder till, få kunskap om alternativ till det, 

utveckla en förmåga att leva samhällsanpassbart samt för dem som drabbas av brott och en 

vilja att göra rätt för sig.  

 Samarbetet mellan klienten och Frivården börjar relativt tidigt, redan i samband med per-

sonutredningen före domen. Då träffar klienten sin handläggare som kommer att ha ansvaret 

för honom/henne under övervakningen. Sedan görs en behandlingsplan upp med hjälp av per-

sonutredningen. Personutredningen beställs av domstolen, där det skall finnas uppgifter om 

arbete, bostad, eventuellt missbruk och ekonomisk situation. Resultatet från detta lämnas från 

Frivården till domstolen som yttranden. Innehållet är också förslag om påföljd och bedömning 

av risken till fortsatt brottslighet.  

 I behandlingsplanen finns klientens rättigheter och skyldigheter skrivna. Klienten skall 

exempelvis kontakta arbetsförmedlingen och handläggarens ansvar är att se till att dessa mål 

uppnås. Handläggaren skall också hjälpa till om klienten har mycket skulder, utreda hur skul-

derna kan saneras (Ibid. s.148 ff.). 

 Frivården skall i samverkan med övervakare, myndigheter och andra bedöma klienterna 

och skapa förutsättningar för ett liv utan kriminalitet. Det görs med utgångspunkt från den 

enskilda individen och dennes förutsättningar. Varje klient har en frivårdsinspektör knuten till 

sig. Denne inspektör kan ibland även vara klientens övervakare, men Frivården strävar efter 

att övervakaren skall vara en frivillig person, lekmannaövervakare. Övervakaren hjälper Fri-

vården med att kontrollera att klienten sköter verkställigheten och försöker ge det stöd han 

eller hon behöver för att leva ett liv utan återfall i brott.  

 De som dömts till frivård har begått brott som vanligtvis ger fängelse. Många är unga 

människor som domstolen vill skydda från de skadliga verkningar ett fängelsestraff kan med-

föra. Ofta är deras kriminella handlingar kopplade till droganvändning, krogbråk eller miss-

handel (Kriminalvårdsstyrelsens informationsbroschyr:25). 

 

4.4.1 Samhällstjänsten idag i siffror 

Under den senaste tioårsperioden (mellan 1990 – 2000) sjönk det genomsnittliga antalet 

skyddstillsynsdömda (inklusive kontraktsvård och samhällstjänst) med 14%. De villkorligt 

frigivna däremot ökade under samma period med 4%. Överlag har många av Frivårdens verk-

ställandeformer visat nedåtgående siffror de senaste åren, en stor del av förklaringen till detta 

ligger i att den villkorliga domen med samhällstjänst infördes under 1999. Denna verkställan-
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deform har, som jag tidigare nämnt, blivit ett väl använt alternativ till kortare fängelsestraff 

(K.O.S 2000:31).  

 Under år 2000 påbörjade 957 personer skyddstillsyn med samhällstjänst, av dessa var 85 

kvinnor (8%). För villkorlig dom med samhällstjänst var siffrorna på följande vis: 2 569 per-

soner påbörjade verkställigheten, vilket var en ökning med 25% från året innan, av dessa  2 

569 var 225 kvinnor (9%).  

 Under år 2001 påbörjade 998 personer skyddstillsyn, av dessa var 87 kvinnor (7%). De 

villkorliga domarna med samhällstjänst som påbörjades 2001 uppgick nu till 2 960 st. vilket 

är en ökning med 15%, och av dessa var 232 kvinnor (8%). 

Under år 2001 utfördes även 23 979 personutredningar av Frivården vilket var en ökning med 

4% jämfört med året innan, men det var en ökning på hela 36% ifall man slår ut det på den 

senaste femårsperioden.  

 Jag tänkte nu återge dessa siffror plus lite över hur det ser ut med huvudbrott etc. i ett par 

tabeller, och först ut kommer en tabell över de huvudbrott som figurerade för dem som påbör-

jade villkorlig dom med samhällstjänst under 2001. 

 

Tab. 1. Huvudbrotten för dem som påbörjade villkorlig dom med samhällstjänst 2000/2001. 

 År 2000 År 2001  

Huvudbrott Summa Summa Därav kvinnor år 2001 

Våldsbrott 917 1 013 42 

Sexualbrott 11 18 1 

Tillgreppsbrott 81 90 4 

Rån, även grovt 7 7 1 

Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 116 120 14 

Brott mot allmänhet och stat 224 252 25 

Trafikbrott, ej rattfylleri 7 9 0 

Rattfylleri, även grovt 1 003 1 105 113 

Narkotikabrott/varusmuggling 76 141 20 

Brott mot lagen om totalförsvarsplikt 9 3 0 

Övrigt 118 202 12 

Summa 2 569 2 960 232 

Källa: K.O.S. 2001. 

 

Siffrorna i tabell 1 visar den ökning som har skett sedan denna verkställandeform kom, visser-

ligen saknas siffror från startåret 1999, men man kan ändå se att denna verkställandeform an-

vänds relativt ofta. 

 Här under kommer jag i tabell 2 att presentera likvärdiga siffror från år 2000 och 2001 

angående skyddstillsynen med samhällstjänst.  
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Tab. 2. Huvudbrotten för dem som påbörjade skyddstillsyn med samhällstjänst under 

2000/2001. 

 År 2000 År 2001  

Huvudbrott Summa Summa Därav kvinnor år 2001 

Våldsbrott 307 290 9 

Sexualbrott 5 7 0 

Tillgreppsbrott 151 154 9 

Rån, även grovt 36 30 1 

Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 44 43 7 

Brott mot allmänhet och stat 67 85 7 

Trafikbrott, ej rattfylleri 15 16 2 

Rattfylleri, även grovt 235 253 36 

Narkotikabrott/varusmuggling 75 94 9 

Brott mot lagen om totalförsvarsplikt 0 0 0 

Övrigt 22 26 2 

Summa 957 998 82 

Källa: K.O.S 2000, K.O.S 2001. 

 

Samhällstjänsten har av många benämnts som något som kan vara väldigt bra, framför allt för 

yngre individer som en möjlighet att slippa fängelse. Detta återspeglas också av det faktum att 

det främst är yngre som får samhällstjänst som straff. 

 Jag ville ta med siffror på hur samhällstjänsten ser ut i fall man ser till återfallsprocenten, 

det fanns dock ett problem med dessa siffror. Verkställigheten villkorlig dom med samhälls-

tjänst kom först i januari 1999, och siffrorna runt denna verkställighet är fortfarande något 

osäkra. De siffror som bäst kan beskriva hur det verkligen ser ut är siffrorna rörande verkstäl-

ligheten skyddstillsyn med samhällstjänst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Tab. 3. Återfall inom tre år, samtliga brottstyper – medelvärde 1994 – 1997. 

Straffpåföljd Återfallsprocent 

Kort fängelsestraff 26% 

Medellångt fängelsestraff 60% 

Långt fängelsestraff 31% 

Skyddstillsyn 39% 

Kontraktsvård 29% 

Samhällstjänst 33% 

Skyddstillsyn + fängelse 60% 

IÖV (fotboja) 12% 

Källa: www.kvv.se 2002-11-26 

 

Med fokus på Halland ville jag se uppgifter om: 

• Hur många genomförde, ålder/kön. 

• Hur många avbröt, ålder/kön. 

• Hur många månader i snitt krävs för att genomföra samhällstjänst, ålder/kön 

• Hur många tjänstemannainterventioner per dömd, ålder/kön. 

• Hur många ingripanden av övervakningsnämnden (ÖN) under perioden, ålder/kön. 

• Hur många inbakade påföljder under samhällstjänsten (nya domar), ålder/kön. 

Dessa uppgifter fick jag dock inget svar på under skrivandet med den anledning att statistik då 

ännu inte fanns angående detta. Man hänvisade till att det såg ut som i övriga landet. Nyare 

sökning har gjorts på kriminalvårdsverkets hemsida samt KOS, men utan resultat.  
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5. PRESENTATION AV MATERIALET 

 

 

 

 

Detta kapitel är upplagt på så sätt att jag här kommer ge en sammanfattning av intervjuerna 

och ifall jag kunde finna några särskilda återkommande tendenser i mina intervjuer så kom-

mer jag även gå igenom dessa.  

 Jag har även valt att tematisera mina intervjuer ett antal punkter. Dessa punkter är basera-

de på vilka frågor jag ställde, jag har alltså gjort som så att de frågor jag har ställt till samtliga 

informanter, dem kommer jag här gå igenom för att på så sätt belysa eventuella skillnader i 

svaren från de olika informanterna. De svar som mest kan skilja sig åt från fall till fall är de 

följdfrågor som ställts. Frågorna har bland annat berört synen på verkställigheten, relationen 

arbetsgivare och klient, samt en punkt som tar upp relationen frivård, rättsväsende och sam-

hällstjänstplats. 

 För enkelhetens skull har jag sökt att ställa upp intervjusvaren efter vilka grupper av in-

formanter som jag talat med.  

 

5.1 Resultat 

Jag valde att samla intervjusvaren under ett antal frågor som jag ställde till samtliga, vissa 

skillnader i frågeformuleringen kan ha förekommit, men inget som borde påverka svaren på 

något sätt.  

• Tycker du att samhällstjänst är ett bra straff? 

Rättsväsendet anser överlag att detta är en verkställighet värd att pröva under ett tag, dessut-

om ser man redan vinster med att eventuellt låta fler verkställa sina straff genom intensiv-

övervakning. Bland annat vill man få fler att verkställa sina straff genom att man höjer inträ-

desgränsen från dom till fängelse maximalt 4 månader upp till maximalt 6 månader.  

Klient – de som jag under arbetets gång varit i kontakt med har till största del varit överens 

om att de hellre avtjänar ett straff genom IÖV än att verkställa sin tid på anstalt. Klienterna 

har dock själva sett att IÖV ställer mer krav på dem än de först trodde, genom att man skall 

hålla särskilda tider samt att man kan sitta hemma och se andra vara ute och roa sig.  
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Verkställighetsplatserna jag talat med har även de varit positivt inställda till verkställigheten, 

men man har dock uppmärksammat att en del klienter har det svårt att vistas ute bland folk 

och ofta undra vem som vet vad.  

 Sammanfattningsvis om denna fråga kan sägas att de jag talade med var rörande överens, 

detta var ett straff som inte får samma negativa efterverkningar som till exempel ett fängelse-

straff lätt kan få genom att man där kan skaffa bekanta med än mer kriminellt leverne, alterna-

tivt hamna i en skuldsituation gentemot någon annan intern som sedan kan utnyttja detta efter 

frigivning. Man får här chansen att istället för att sätta framför allt yngre människor i fängelse 

först varna dem med denna verkställighet. Alla var eniga om att denna verkställighet bör nytt-

jas då någon yngre står åtalad. Till en viss del kunde man även tänka sig denna verkställighet 

då någon äldre begått ett första brott. Men det alla ville var  att detta skulle användas i första 

hand till de yngre.  

 En annan sak som framförallt framfördes från Frivården och representanterna för rättsvä-

sendet var att denna verkställighet var mycket billigare än vad till exempel ett fängelsestraff 

är. Ytterligare en punkt som framfördes vid denna fråga var, i samband med de första svaren. 

Att man inte skaffade sig den kompiskrets som kan uppstå ifall man får sitta inne. Man mena-

de också från klienternas håll att denna verkställighet inte gav samma stämpling som de tror 

att de hade fått om de hade hamnat i fängelse.  

 Just stämpling kommer jag att återkomma till senare vid några av de andra frågorna. 

Men jag tänkte nu att ta med ett par citat som på ett bra sätt kan belysa några av de vanligaste 

svaren på denna första fråga.  

”bra med denna verkställighet är just möjligheten att begränsa antalet fängelsestraff. Jag 

tycker det är ett bra straff, framförallt för yngre människor som man då inte behöver låsa 

in. Och tanken är ju att de ska komma i kontakt med ”goda” vuxna då som kanske kan 

dra in dem i föreningssammanhang och få dem på andra tankar. Så jag tycker det är en 

bra form av straff.” (Domare). 

 

- Ja, jag är en rätt social människa, och det var ett kul arbete mestadels. 

- Men var det ett bra straff då? 

- Tja, straff och straff … … 

- Skulle fotboja eller fängelse kunna vara ett bättre straff? 

- Nej för fan. Har man suttit inne så har man, det följer nog med en mer än att ha gjort 

samhällstjänst (Klient 2.). 

 

”Det finns väldigt mycket fördomar (om de kriminella) och det är bra att man kan öka 

kunskapen ute i samhället om vad det egentligen handlar om. Sedan kan ju inte alla grup-

per göra samhällstjänst givetvis. Men många kan det och då får allmänheten också möj-

lighet att bidra med sitt. Dra sitt strå till stacken och hjälpa till med kriminalvården” (Fri-

vård 2). 
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• Finns det något i själva straffet du skulle vilja ändra på? 

Rättsväsendet i form av personal på frivården och tingsrätten ser ökad kommunikation som 

prioritet 1 att förbättra. Detta för att snabbare och effektivare fånga upp klienter som misskö-

ter sin verkställighet.  

Klienterna jag talat med uppgav att de inte tänkt på detta. Någon upplevde det som att när han 

väl hade fått reda på var han skulle avtjäna sin tid så blev han lämnad där och såg sedan 

knappt sin kontaktperson från frivården.  

Verkställighetsplatserna var även de för dåligt insatta i verkställigheten varpå de inte gärna 

ville komma med förslag.  

Sammantaget är att de klienter och arbetsgivare jag talade med menade att de själva känner 

till denna verkställighet allt för dåligt för att kunna komma med förslag, andra hade bara inte 

tänkt på att de kunde få komma med sådana här kommentarer.  

 Frivårdsrepresentanterna menade att om de fick ändra något skulle det vara att det skulle 

bli en bättre kommunikation mellan Frivården, domstolen och åklagarna. De menade att allt 

för ofta får klienter som misskött sig en andra chans som de kanske inte förtjänar.  

 Denna kommentar besvarade domaren och åklagaren med att när någon klient har 

misskött sig så får de ”bara ett papper där det står att klienten har misskött sig”, men de kän-

ner inte till mycket mer. Jag frågade om det inte vore möjligt att kalla frivårdspersonal eller 

arbetsgivare som vittnen då, detta var en punkt som blev väl mottagen av både domaren och 

åklagaren som inte kunde se några fel med detta. De kunde däremot hålla med om att ifall 

man började med dessa tätare kontakter så skulle inte lika många få en oförtjänt andra chans. 

 Vad gäller ifall domaren och åklagaren ville ändra något i verkställigheten så var de mer 

tveksamma i sina svar. Det fanns en känsla av att de var väldigt vaksamma på vad som sades 

bara för att inte hamna i kläm någonstans.  

 

” Jaha ja, det skulle jag kanske ha tänkt lite på innan.. .. inte vad jag kan komma på nu. 

Jag vet att Frivården har synpunkter på kombinationen villkorlig dom med samhällstjänst. 

Villkorlig dom innebär ju inte att Frivården går in och ha någon bevakning så att säga på 

de här personerna. Man kommer ju inte i kontakt med dem på samma sätt som dem med 

skyddstillsyn och där kan man väl möjligen känna en viss tvekan” (domare). 

 

”Speciellt det här att när det inte fungerar att det snabbt kan undanröjas och det här att 

anar vi att det är liksom drogande på gång ska man kunna ta prover, så är det ju inte nu, 

då måste man ha särskilda föreskrifter redan från början. 

 Ni kan ju tänka er det här att få fram samhällstjänstplatser, det är ju så i vårt samhälle 

nu att folk inte är så pigga på att ställa upp på sådana här förtroendeuppdrag eller engage-

ra sig, det har blivit mindre på senare år. (Väldigt svårt att få fram samhällstjänstplatser)” 

(Frivård 1). 
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• Vilken är den stora nackdelen med samhällstjänst? 

Rättsväsendet såg åter igen kommunikationen mellan rättsväsende, klient och verkställighets-

plats som ett problem. Detta skulle kunna förbättras.  

 Klienterna hade inte många punkter som de såg som någon stor övergripande nackdel. 

Det de kunde se som jobbigt var just att man med IÖV sitter i hemmet och kan se sina kompi-

sar genom fönstret och veta att de är på gång ut för att festa, detta upplevde en del som job-

bigt.  

Verkställighetsplatserna såg en nackdel med verkställigheten i att de får folk som kan hjälpa 

dem med arbete, men de vet inte alltid hur personen är och även mot dem fungerar kontakter-

na med frivården ibland bristfälligt.  

Sammantaget är att denna fråga gav mig en hel uppsjö av svar, allt från att det inte 

fanns några nackdelar med denna verkställighet till att det fanns en del man ville ändra men 

man visste kanske inte riktigt hur man skulle göra. Bland annat berodde dessa nackdelar på en 

bristande kommunikation. De som hade en del att säga om denna verkställighet var i första 

hand de som arbetade närmare klienterna. 

”Det finns sånt som är ganska jobbigt, det är ju det här med att undanröja när det inte 

fungerar. Som till exempel med IÖV (fotbojan) har man .. är man påverkad, blåser fel, el-

ler genom urinprov så är det ju bara raka spåret till fängelse. Men det är inte så lätt att 

undanröja samhällstjänst, varken skyddstillsyn och samhällstjänst eller villkorlig dom 

med samhällstjänst. Som åklagarna de verkar inte speciellt intresserade av det här, så de 

vill helst att vi ”harvar” på ett tag till då. Jag tycker att sköter man inte det här så borde 

det vara som med IÖV, så har det ju spridningseffekt för andra, att då kanske man är mer 

mån om att sköta det så det inte blir pyssel och jobb för frivårdaren som ska göra andra 

jobb också.” (Frivård 1) 

 

”Nej, jag har inga negativa erfarenheter av det här. Jag tycker att det har fungerat bra med 

dom vi har haft här. Vi har till och med haft dom som har varit här på samhällstjänst och 

som sen kommit tillbaka och jobbar här helt frivilligt, ideellt.” (Kupan) 

 

”Några nackdelar? Nja. I de fall det döms till samhällstjänst kan jag inte se några nackde-

lar så. Men ibland kan man tycka det att den här påföljden tas till i alltför stor utsträck-

ning även när det inte riktigt känns som den påföljden som ska gälla. Det är väl kanske 

nackdelen med det. Men när de döms till det kan jag inte se några nackdelar på det.” 

(Åklagare) 

 

• Hur bör denna verkställandeform ses av klienter samt allmänheten? Bör den ses som av-

skräckande, vårdande, återanpassande eller någonting annat? 

Rättsväsendet vill se IÖV, samhällstjänst och skyddstillsyn som återanpassande verkställighe-

ter där man kommer i kontakt med goda förebilder. Man vill att den dömde skall komma ut på 

en vanlig arbetsplats och man hoppas kunna undvika att en person dömd till maximalt 4 må-

naders fängelse knyter relationsband som kan vara negativa efter verkställighetens slut.  
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Klient - ser verkställigheten som vårdande, en man såg verkställigheten som semester i jämfö-

relse med hur han hade hört att det skulle vara på fängelse.  

Verkställighetsplatserna var överens om att denna verkställighet skall ses som återanpassande 

i samhället.  

 Detta ger att nästan alla som jag talade med var så gott som överens om att denna verk-

ställighet bör ses som återanpassande. Framförallt på grund av att klienterna får vara på en 

”vanlig” arbetsplats, får goda möjligheter att skaffa kontakter i arbetslivet och förhoppnings-

vis skaffa sig förebilder. 

 Utöver detta ansåg domaren att verkställigheten även skulle ses som avskräckande i de 

fall då max antal timmar utdömts. 

 

• Vad är din förhoppning när ni är med och rekommenderar samhällstjänst som straff? Vad 

vill du uppnå för klienten?1 

Åklagaren, domaren och Frivården är alla överens om att verkställigheten syftar till att dels 

fungera som ett straff mildare än fängelse, fast med krav på att klienten är ansvarstagande och 

sköter sig samt dels att klienten ges möjlighet att knyta kontakter, vistas och arbeta bland van-

liga, ickekriminella människor och på så vis omges av positiva förebilder. 

”Det är ju klart att då var ju tanken att det inte är bra för ungdomar att vistas i fängelse-

miljö utan att detta är en bättre form och ett bättre sätt att på något vis tillrättaföra dom 

här ungdomarna i samhället” 
”Har vi då att göra med ungdomar så är det naturligtvis bättre för dom att få komma ut 

och få kontakt med andra människor som förvärvsarbetar och få lite känsla av hur det är 

att leva ett vanligt liv. Istället för att man låser in dom här personerna och att dom bara 

ska umgås med kriminella personer, det är ju inte bra” (Åklagaren) 

 

• Hur påverkas relationen mellan arbetsgivare och klient genom arbetsgivarens vetskap att 

klienten är dömd?  

Rättsväsendet fick endast denna fråga vid ett tillfälle och det var vid intervju med personal 

från frivården. Man uppgav där att man hade hört både positiva och negativa tankegångar som 

att en del klienter blir dåligt bemötta, bara för att de kommer via frivården. Någon annan 

troddes ha blivit bemött med rädsla då det var en dömd person som man tog emot på arbets-

platsen. 

 Klienterna själva upplevde relationerna både på gott och ont, man kände sig bevakad för-

sta tiden men när detta hade lagt sig så upplevde man som att alla slappnade av och visste 

vem man var.  

                                                
1
 Denna fråga ställdes endast till personalen inom Frivården, rättsväsendet och arbetsplatserna. 
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Verkställighetsplatserna trodde att detta hänger ihop med hur många personer man tagit emot 

från frivården. Första gångerna kunde det finnas viss nervositet och osäkerhet, både gentemot 

klienten men även gentemot kontakterna med frivård.  

 Då frågan i första hand vände sig till klienterna och verkställighetsplatserna kan den 

summeras med följande: Bland arbetsgivarna var det ingen som tyckte att relationen till klien-

terna påverkades särskilt, i alla fall inte negativt. Bland klienterna uttryckte Klient 2 att denne 

inledningsvis kände sig olustig, men att detta snabbt gick över. Både arbetsgivare och klienter 

har gett intrycket att trivas bra med respektive situation. 

 

5.2 Tendenser 

Frivårdens personal: De tre intervjuerna med frivårdspersonalen fick mycket karaktär av in-

formationssamtal om vad samhällstjänsten är etc. En hel del av detta material har jag haft stor 

nytta av vid insamlandet av bakgrundsfakta och så vidare. Men jag ska inte på något sätt för-

söka förringa den information jag här fick fram. Allt var inte bara information om samhälls-

tjänsten, jag fick även många bra svar på mina frågor. En av anledningarna till att jag inte 

gjorde fler intervjuer med frivårdspersonal var att svaren var så pass överensstämmande att 

jag hade uppnått den så kallade ”teoretiska mättnaden”.  Visst hade jag kunnat genomföra 

ytterligare intervjuer, men då fokus ligger på Halmstad ansåg jag att denna teoretiska mättnad 

fick räcka för tillfället. 

 Mina informanter hade väldigt lätt under intervjusituationen att tala för samhällstjänsten, 

och framför allt om denna verkställandeforms låga kostnad (drygt 60:-/vårddygn, att jämföras 

med 1 500:-/vårddygn för en klient dömd till fängelse). 

 En annan punkt som jag återkom till i alla tre intervjuer var att den största positiva punk-

ten med samhällstjänst är att man inte här placeras in i fängelse och där påverkas negativt av 

andra dömda. Man får med dessa verkställandeformer istället en chans att avtjäna ett straff på 

ett relativt omärkt sätt, man får också ett annat stöd och umgänge än det man lätt kan få ifall 

man sitter av ett straff innanför fängelsets murar. 

 

Rättsväsendet: Även de representanter som jag talade med från rättsväsendet sida hamnade 

gärna i att diskutera det rent ekonomiska. Att detta var en billig tjänst samt att detta var en 

möjlighet, enligt dem, för de dömda att skapa kontakter ute i arbetslivet. Man betonade visser-

ligen även nyttan i denna verkställighet om den används framförallt till dömda yngre personer 

som står inför sitt första straff och då kan slippa en institutionsplacering. Den enda nackdelen 
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som framkom var just att kommunikationen mellan de olika aktörerna ibland kunde ha varit 

bättre. 

 

Kontaktmännen: De kontaktmän jag talade med hade i början varit något tveksamma till att ta 

emot dömda personer, men i efterhand har det visat sig att det har varit ytterst få personer som 

de har haft problem med. 

 Det finns dock en del ställen som ställer vissa krav på de klienter de tar emot. Till exem-

pel så var det en affär där du inte fick genomföra din samhällstjänst om du hade blivit dömd 

för stöld eller andra tillgreppsbrott. Dessutom framkom en lite mer negativ åsikt om att fri-

vårdens personal ibland var ute på kontroll alltför sällan. 

 

Klienterna: klienterna jag talade med var till största delen positiva till verkställigheten i efter-

hand. De hade varit tveksamma i början, då de inte visste hur de skulle tas emot och hur det 

skulle gå att jobba som dömd på en plats med andra som inte var dömda.  
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6. ANALYS 

 

 

 

 

Inledningsvis har jag tänkt analysera intervjupersonernas utsagor med hjälp av stämplings- 

och stigmatiseringsteorierna. 

 

Klient 2 - Tommy 

Som jag tidigare nämnt innebär stämplingsteorin att avvikelse är ett fenomen som orsakas av 

social kontroll. Det betyder alltså att en form av makt utövas på individen och att denna där-

med framstår och känner sig som avvikande. I intervjun med Tommy uppger han att han till 

en början kände sig olustig när han vistades på arbetsplatsen. Han berättar att han fick in-

trycket att det handlade om straffarbete och att känslan att han var dömd för ett brott var på-

taglig. Att han inte skulle glömma bort att det rörde sig om ett straff var något som även på-

pekades vid ett par tillfällen då Frivården utförde sina kontroller. Han hävdar dock att han 

aldrig uppfattat sig själv som kriminell vilket, enligt hans berättelse, beror på att han inte hel-

ler anser sig skyldig till det brott han dömdes för. 

 I Tommys fall framgår det dock att han under en kortare tid uppfattat sig själv som stig-

matiserad och vid ett par återkommande tillfällen känt sig stämplad och inte kommit överens 

med tanken att vara stämplad som kriminell. Stigmatiseringen grundar sig i det här fallet på 

hur han till en början uppfattade situationen på arbetsplatsen, något som dock förändrades 

efter en kortare tid. Han anser att han kommit bra överens med sin kontaktman på arbetsplat-

sen. Stämplingen uppstod vid ett par tillfällen då Tommy hade kontakt med en övervakare 

från Frivården som påpekade att det rörde sig om ett straff. Att det haft betydelse för Tommy 

framgår av att han vid intervjutillfället ansåg att det var något som var värt att nämna. Han är 

dock av uppfattningen att samhällstjänsten inneburit en positiv erfarenhet och att han på det 

stora hela trivts bra med arbetet som straffet inneburit. Med detta antyder Tommy att både 

stämplingen och stigmatiseringen varit övergående och att det inte är något som besvärar ho-

nom längre. 
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Klient - Mohammed 

Intervjun med Mohammed blev, som jag tidigare nämnt, inte som jag tänkt mig och transkri-

bering var i princip omöjlig då alla tre personer som närvarade under intervjun mer eller 

mindre pratade i mun på varandra. Men det som gick att utläsa ur denna intervju var att Mo-

hammad övervakades väldigt mycket på sin arbetsplats. Det jag kände under intervjun var att 

han var stämplad som en brottsling och som därför också skulle sona sina brott. Detta visades 

inte minst av att imamen på stället inte ville lämna oss själva under intervjun samt att han un-

der hela intervjun drog paralleller till koranen och vad som där sägs om brottslighet och straff. 

Vid ett senare tillfälle lyckades jag ringa upp Mohammad och få ett bättre samtal med bara 

honom. Han kunde då säga själv att han var övervakad både av frivården samt de andra an-

ställda på platsen där han jobbade. Men han ansåg –ändå att det var bättre än att hamna på ett 

fängelse. Även han gav uttryck för att denna stämpling var övergående och inget han tog åt 

sig av. Han tyckte själv att han kunde dra lärdom av denna verkställighet på ett annat sätt än 

om han hade suttit på ett fängelse med många andra kriminella. Hade han själv gjort om det 

hela och fått välja plats att verkställa sitt straff på så hade det inte blivit på samma plats igen.  

 

Klient – Ej namngiven kvinna 

Den tredje klienten är en kvinna som jag inte varit i kontakt med personligen. Kontakten sköt-

tes via Frivården som lät meddela att kvinnan inte ville ställa upp på en intervju. Enligt Fri-

vården är anledningen till detta att kvinnans straff blivit omvandlat från samhällstjänst till 

fängelse och att hon uppgett att hon skämdes för mycket över vad hon gjort för att vilja berät-

ta om det. Att intervjun uteblev förhindrar dock inte analys. 

 Kvinnan har som sagt uppgett att hon känner så mycket skam att hon inte vill prata om 

det. Att straffet omvandlats beror antagligen på att hon antingen misskött sina plikter för ar-

betsplatsen eller att hon begått ytterligare brott. Detta är dock antaganden från min sida. Hon 

menar ändå på att skamkänslorna bygger på vad hon gjort, något jag tolkar som ett erkännan-

de – att hon har gjort något som bryter mot de regler som Frivården och/eller rättsväsendet 

kräver att hon ska följa. Oavsett vilket så har hon direkt eller indirekt misslyckats med att leva 

upp till de förväntningar och krav som samhället har haft. Det kan tolkas som att kontakt med 

rättsväsendet, Frivården eller arbetsplatsen gjort att hon känt sig stämplad så till vida att en 

intervju skulle vara för jobbig. Det är även troligt att kvinnan uppfattar sig själv som stigmati-

serad eftersom hon är osäker på hur jag ska uppfatta henne. 
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Frivården 1 & 2, Åklagaren, Domaren 

Samtliga personer jag intervjuade anser mer eller mindre att denna verkställighet ska vara 

återanpassande hellre än avskräckande som man oftast anser att fängelset är. Och vad jag har 

fått fram i mina intervjuer tyder på att denna verkställighet faktiskt verkar vara mindre stämp-

lande än informanterna tror att ett fängelsestraff hade varit. Huruvida det är mer återanpas-

sande eller inte beror nog till stor del på var klienterna får genomföra sin samhällstjänst, vilka 

som övervakar dem etc. I början av uppsatsen ställde jag även frågan om ifall man jobbar på 

samma sätt inom frivården oavsett plats i landet, men så verkar inte riktigt vara fallet. Som det 

nu ser ut är rutinerna inte riktigt inarbetade varpå en del skillnader träder fram. Bland annat 

vad gäller hur ofta kontroller ska ske eller var man kan genomföra sin verkställighet. 

 

Arbetsgivare – Kupan 

Denna arbetsgivare anser att straffet ska vara behandlande och återanpassande. Vid intervjun 

framkommer att denna arbetsgivare tycker att klienterna arbetat duktigt och självständigt och 

hon vill gärna att de ska känna att de gjort en positiv insats när de går hem för dagen. Alla får 

här möjligheten att vara anonyma ifall de vill, det vill säga att de väljer själva om övriga ut-

över chefen ska veta varför de arbetar där. Denna tanke låter sund då den, om den efterlevs, 

verkligen kan motverka att en stämpling eller en stigmatisering sker. Här verkar man snarare 

se verkställigheten som en chans för den dömde att få lära sig lite om arbetslivet och vilka 

krav som ställs på individen där, en form av juridiskt beslutad social kompetensutveckling i 

frivårdens regi. Den jag talade med på kupan tar aldrig emot några som är dömda för snatteri-

er. Och huruvida man bör diskutera det överlämna jag åt frivården då de letar platser för kli-

enterna att genomföra sina verkställigheter på.  

 

Arbetsgivare – Myrorna 

Arbetsgivaren på myrorna hade ett krav på att få träffa klienterna först, innan verkställigheten 

sattes igång. Hon menar att sammanhållningen är stark på arbetsplatsen och att stämningen är 

positiv och det går lätt för de flesta att komma ”in i gänget”. Hon anser dock att en nackdel är 

att vissa klienter ibland glömmer att det hela rör sig om ett straff. Hon tycker personligen att 

straffet ska vara både avskräckande och återanpassande men försöker ändå att inte göra skill-

nad på klienter och anställda. Vidare menar hon dessutom att de flesta klienterna varit jätte-

bra, men att de ofta till en början känner ett lite avigt förhållande till situationen, något som 

dock går över. Frivården berättar inte för arbetsgivaren vad klienterna gjort och arbetsgivaren 

frågar inte heller utan det är något som kanske framgår vid vanlig konversation efter ett tag. 
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Det är oftast ingen av de anställda som reagerar särskilt mycket över vad klienterna är dömda 

för. På denna arbetsplats menade man att frivården kontrollerade nästan varje dag om klien-

terna var där och om de skötte sig. Tittar man på denna arbetsplatsen utifrån stigmatisering 

och stämpling kan man se att ifall frivården verkligen är där varje dag och kontrollera så bor-

de det upplevas som stämplande att hela tiden bli observerad, likaså ifall arbetsledaren ibland 

poängterar att det faktiskt är ett straff det rör sig om så finns risken att huruvida man blir 

stämplad eller inte beror på vilken arbetsledare man får. Likaså skall man komma ihåg att en 

viss övervakning skall finnas då det är en verkställighet, detta måste balanseras mot stämpling 

av den dömde klienten.  

 I övrigt hade bägge arbetsgivarna öppna dialoger med klienterna och de hade inga mora-

liska synpunkter på varför de hamnat på arbetsplatsen så länge de sköter sina ålägganden. 

Man har haft väldigt få problem med att klienterna inte skulle sköta sig, under bägge intervju-

erna nämndes endast ett fall då en person misskött sig. 

 När man nu tittar på alla delar i intervjusvaren och det jag har lyft fram i början av analy-

sen så kan man säga att de flesta anser stämplingen och stigmatiseringen som någonting över-

gående och förhoppningsvis mildare än ifall man hade placerats på en anstalt. Med andra ord 

kan man säga att det klienterna ger en bild av är en form av temporär och situationsbunden 

stämpling/stigmatisering. Samt att denna är relativt snabbt övergående. Undantaget i denna 

uppsats är klienten som gjorde sin samhällstjänst i en moské, han verkade ge en bild av att 

vara mer socialt kontrollerad än den andre klienten.  

 Men samtidigt verkar det finnas kraftiga variationer i upplevelsen av stämpling utefter 

vilka arbetsledare samt övervakare man har haft. En del påpekar att det faktiskt är ett straff, en 

del är sällan på kontroller andra ofta. Så frågan är ifall man dömer till denna verkställighet allt 

för lättvindigt beroende på att det är det billigaste alternativet eller ifall dessa stigmatan och 

stämplingar helt enkelt beror på att verkställigheten som sådan fortfarande är ganska ny och 

rutinerna kanske ännu inte är fullt utvecklade.  

 Den teori jag sedan valde att belysa samhällstjänsten med är den om sedernas historia. 

Den beskriver samhället som att ju mer differentierade vi blir desto större blir också beroendet 

mellan olika individer. Den individ som i dagens samhälle ger efter allt för mycket för sina 

spontana infall kan påverka omgivningen mer än tidigare då vi har ett större beroende av var-

andra i dagens samhälle, risken finns då att man blir missgynnad och kanske satt i ett fack 

som ”outsider”.  
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Enligt detta sätt skulle man kunna se att dagens samhälle bygger på att alla medlemmar skall 

delta på någorlunda lika villkor och den som avviker blir missgynnad. Men till skillnad från 

tidigare samhällen kan man inte bara utdela fysiska straff, utan man är idag tvungen att få till 

stånd en återanpassning. Varpå denna verkställighet kan ses som en social kompetensutveck-

ling i statlig regi. Enligt den domare jag talade med försöker de att placera den dömde hos 

”goda medmänniskor” som kan ”föregå med ett gott exempel” på deltagande etc.  

 Utifrån Durkheims teori om organiska och mekaniska solidariteter kan man säga att ju 

längre tillbaks i den svenska historien som vi tittar på rättsväsendet, desto mer ser vi av det 

som Durkheim benämnde som ett mekaniskt samhälle där samhällets sammanhållning prägla-

des av likhet mellan medborgarna – en ”attraktion på grund av likhet”. Dagens högre krav på 

flexibilitet och individualism kan mer liknas vid den organiska solidariteten som var/är en 

form av samhällelig sammanhållning som existerar i komplexa samhällen baserade på ett öm-

sesidigt beroende mellan de specialiserade aktiviteterna.  

 En fördel med att då ha en straffpåföljd som samhällstjänst är att man mer individuellt 

kan anpassa en enskild persons strafftid. Längre tillbaks i tiden kunde det räcka att förvaras en 

brottsling på en anstalt, stämpling etc. kunde få andra att ta lärdom och inte göra samma sak. 

Men i dag, näs samhället tendera att göra folk mer anonyma ger en anstaltsvistelse inte sam-

ma straff som förr, det är då bättre att socialisera in den som begått ett brott till att kunna fun-

gera i sociala vardagliga situationer.  

 Men vad krävs då för att kunna effektivisera denna påföljd så att den inte bara blir mer 

ekonomiskt lönsam för rättssamhället utan även någonting positiv för den dömde? 
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7. DISKUSSION 

 

 

 

Samhället förändras i snabb takt, och under de senaste hundra åren har vi skapat en allt mer 

komplex värld. I dagens informations- och tekniksamhälle ställs det stora krav på effektivitet 

och flexibilitet. För många har detta lett till positiva förändringar, men för en del har det lett 

till utanförskap, detta framförallt hos dem som inte har haft förmågan att hantera allt det nya. 

Med en verkställighet som denna kan man förhoppningsvis ge den dömde vissa sociala bitar 

som kanske saknas sedan tidigare. Men frågan är då istället hur långt man kan gå i att återan-

passa en individ? Var går gränsen för vad som är ett straff?  

 På samma sätt som att bli dömd till vård enligt socialtjänstlagen kan denna verkställande-

form ses mer som en hjälp än ett straff för personen som blir dömd. Det kanske inte alltid 

uppfattas så av den dömde, men jämfört med andra alternativ kan detta snarast ses som ett 

första försök till att återsocialisera in den dömde till ett laglydigt liv då man skall träffa en 

person ett visst antal gånger. En person som av socialförvaltningen eller rättsväsendet har 

blivit utsedd till att agera ”god förebild”.  

 Summan blir då att samhället kan ses som Bourdieu menade, han hade tankar om ett väx-

elverkande samhälle där ALLA är lika nödvändiga för att samhället skall fungera. Detta säger 

även Norbert Elias med sedernas historia, att vi har blivit så differentierade att vi alla behövs. 

Och så länge som möjligt bör man undvika institutioner av olika slag, det bästa är då att åter-

anpassa så många som möjligt för att samhället skall fungera så bra som möjligt. Endast de 

som gjort grövre brott ses fortfarande som nödvändiga att straffa med längre frihetsberövan-

de. Diskussioner förs nu huruvida man bör öppna upp för fotbojan även till människor som 

döms till längre straff (nu maximalt 4 månader, men på gång att höjas till 6 månader. Dessut-

om har man börjat med att personer som suttit i fängelse en längre tid kan få avsluta sin straff-

tid genom användande av fotboja). Tendensen verkar gå mot att få ut så många som möjligt i 

återanpassande verksamheter. Ifall det sedan bara beror på ekonomin eller inte är en annan 

diskussion.  
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Men samtidigt verkar det finnas kraftiga variationer i upplevelsen av stämpling utefter vilka 

arbetsledare samt övervakare man har haft. En del påpekar att det faktiskt är ett straff, en del 

är sällan på kontroller andra ofta. Så frågan är ifall man dömer till denna verkställighet allt för 

lättvindigt beroende på att det är det billigaste alternativet eller ifall dessa stigmatan och 

stämplingar helt enkelt beror på att verkställigheten som sådan fortfarande är ganska ny och 

rutinerna kanske ännu inte är fullt utvecklade. Vad som kom fram var också att de tecken som 

fanns avseende stigmatisering och stämpling verkade vara mest av en temporär och situa-

tionsbunden karaktär.  

 Hur fungerar det att verkställigheterna skall ses som återsocialiserande om de också har 

en del stämplande och stigmatiserande element? Hur kan det förändras? Vad mina informan-

ter givit mig för handen är att denna verkställighet skulle kunna komma att bli mer än ett 

kostnadseffektivt alternativ till vistelse på anstalt. Det beror helt enkelt på hur mycket arbete 

frivården lägger ner på att finna ”rätt” kontaktmän till de dömda, vilken uppbackning dessa 

kontaktmän får och att om någon missköter denna verkställighet så skall man inte få varning 

på varning utan en kraftigare och snabbare reaktion krävs. Kan hända att en hel del av dessa 

punkter i och med erfarenheter och uppbyggande av nya rutiner och riktlinjer kommer att för-

bättras.  

 En annan viktig del att belysa i ett diskussionsforum är också att kontaktmän som anlitas 

av frivården lätt hamnar i en maktposition gentemot den dömde. Alla slags beroendeställning-

ar kan utnyttjas om makten hamnar hos ”fel” person, återigen hävdar jag att ett stort ansvar 

vilar på frivårdspersonalens axlar då man skall finna personer som skall ”ta hand om” och 

återsocialisera en dömd medmänniska.  

 Grupper som Röda Korset och Amnesty har de senaste årtiondena vunnit mer och mer 

gehör hos såväl politikerna som allmänheten. En punkt de har fört fram har varit en begäran 

att kriminella individer bör behandlas mer humant. Min första tanke var att kanske har lobby-

verksamheten i Sverige växt sig starkare och att detta har lett till att man letar efter alternativa 

verkställighetsformer, men detta är ingenting som jag har kunnat finna belägg för i och med 

denna uppsats. Däremot har en annan makt framstått som dominerande i diskussionerna runt 

att finna en alternativ verkställighetsform, och det är den ekonomiska ”makten”. Under 1900 

talet har ekonomiska kriser avlöst varandra med jämna mellanrum, det har varit allt från krig 

till oljebrist etc. inte heller Sverige har klarat sig helskinnat från detta globala fenomen. Som 

en följd av dessa ekonomiska kriser lades ett antal fängelser ned i Sverige i början av 1990 

talet. I och med detta blev man tvungna att finna andra, mer ekonomiskt hållbara, alternativ 

till fängelserna. Några av de förslag på alternativa, humana ”bestraffningar” som då växte 
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fram var fotbojan och samhällstjänsten. Båda dessa har en dygnskostnad per klient som ligger 

på knappt halva priset per klient i fängelse, ju mer slutet fängelset är desto dyrare är det. 

 Frågor man då kan ställa sig är: ska samhällstjänsten och fotbojan enbart ses som en eko-

nomisk förvaring av kriminella när man inte har råd att sätta dem i fängelse? Är dessa verk-

ställandeformer avskräckande? Resocialiserande eller?  

 Ska en verkställighet vara stämplande eller inte? Hur långt kan man humanisera ett straff 

innan det blir verkningslöst? Detta är frågor som jag släpper vidare till andra att svara på. 
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8. SAMMANFATTANDE AVSLUTNING 

 

 

 

 

Min utvärdering av verkställighetsformen ”Skyddstillsyn med samhällstjänst” och Villkorlig 

dom med samhällstjänst” har kommit att bli mestadels en presentation av de bägge verkstäl-

ligheterna som de så ut i sin början i Halland under år 2001-2002. Efter detta har visserligen 

en hel del hänt, men avseende dessa bägge verkställigheter har inga större förändringar skett. 

Vad som har lett fram till ett samhälleligt behov av dessa verkställighetsformer finns inget 

konkret svar på, men det tycks bottna i många olika plan. Dels är det ekonomiska en del som 

framkommer i och med intervjuer, det humana framkommer i vissa samtal. Tittar man utifrån 

vissa teorier tycks det också vara som så att ju mer komplext ett samhälle blir desto mer är vi 

alla i behov av att våra medmänniskor skall kunna återsocialiseras till att bli medmänniskor 

enligt en normmall.  

 Jag hade med en fråga i min frågeställning om huruvida Frivården arbetar med denna 

verkställighet. Den skillnad som kunde skönjas var att utifrån att olika delar i landet började 

med dessa verkställighetsformer vid olika tillfällen har hunnit olika långt i arbetet med att 

finna ”bra” kontaktpersoner och arbetsplatser. Frivården själva har jag dock enbart talat med i 

Halland och vad som framkom i dessa intervjuer var att man från frivårdens sida ser positivt 

på dessa verkställigheter i och med att de skall erbjudas framförallt till ungdomar så att dessa i 

det längsta skall kunna hållas utanför våra anstalter. 

 Min frågeställning om hur klienterna upplever dessa verkställigheter har givit väldigt 

olika svar. Somliga har ansett att man varit kontrollerad och stämplad på samma sätt som om 

man satt på en anstalt. Ytterligare någon menade dock att detta verkade vara ett bättre alterna-

tiv än att hamna på en sluten anstalt. Det viktigaste i denna fråga tycks dock vara att frivår-

dens personal noga informerar sina klienter om vad denna verkställighet innebär för dem. 

Denna information måste klienterna ha sig tillhanda redan i samband med den personutred-

ning som görs av frivården som sedan ligger till grund för domen. Informationen skall inte 

heller enbart kunna lämnas till dem skriftligt, det är av yttersta vikt att klienten faktiskt förstår 

vad det innebär för dem och deras anhöriga.  
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BILAGOR 

 

 

 

 

Detta avsnitt med bilagor kommer endast bestå av lagtexter angående verkställighetsformerna 

som studeras i denna uppsats.  

 

Lag (1989:928) om samhällstjänst 

I kraft: 1990-01-01. 

Förarbeten: Prop. 1989/90:7, 1989/90:JuU10, rskr 1989/90:55 

 

1 § Om det vid val av påföljd enligt 30 kap. Brottsbalken är av avgörande betydelse för att 

rätten, i stället för att döma till fängelse, skall kunna döma till skyddstillsyn eller förordna att 

tidigare ådömd skyddstillsyn skall avse nya brott, får rätten, utöver vad som följer av 28 kap. 

6 § brottsbalken, meddela särskild föreskrift som avser skyldighet att i samband med verkstäl-

ligheten utföra oavlönat arbete i lägst 40 och högst 200 timmar (samhällstjänst). Detta gäller 

dock endast under förutsättning att den tilltalade förklarat sig villig att följa en sådan före-

skrift. 

 Meddelar rätten föreskrift med stöd av första stycket, skall det i domslutet anges hur långt 

fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället valts som påföljd. 

 Har föreskrift meddelats med stöd av första stycket och återkallar den tilltalade sitt sam-

tycke vid högre rätts prövning av målet, får rätten utan hinder av 51 kap. 25 § första stycket 

första meningen och 55 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken döma till fängelse. 

2 § Övervakningsnämnden får ändra eller upphäva en föreskrift som har meddelats enligt 1 § 

när det finns skäl till det. I fråga om dom med sådan föreskrift tillämpas vad som föreskrivs i 

26 kap. 17 §, 28 kap. 7 § och 8 § första stycket första meningen och andra stycket samt 37 

kap. 8 § andra stycket och 10 § brottsbalken om andra föreskrifter vid skyddstillsyn. 

 Om det behövs för att den dömde skall stå under övervakning till dess det föreskrivna 

arbetet har utförts, får övervakningsnämnden besluta om övervakning av den dömde under 

viss tid efter det att ett år har gått av prövotiden, dock längst till prövotidens utgång. 
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3 § Om rätten undanröjer en dom på skyddstillsyn med föreskrift enligt 1 § första stycket och 

i stället dömer till fängelse, skall rätten beakta uppgift som avses i 1 § andra stycket när straf-

fets längd bestäms. 

4 § Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd skall tillämpas på den som utför sådant 

arbete som avses i 1 §. I stället för vad som föreskrivs i 4 § om skyddstid i den lagen gäller att 

personskadeskyddet inträder när den dömde påbörjar en resa till arbetsplatsen i enlighet med 

uppgjord arbetsplan och upphör när en resa från arbetsplatsen avslutas 

(http://www.jit.se/lagbok/989928f.html 2002-09-16). 

 

27 kap. Om villkorlig dom  

1§ Rätten får döma till villkorlig dom för ett brott för vilket påföljden inte bedöms kunna 

stanna vid böter. Lag (1988:942).  

2§ Villkorlig dom får förenas med dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits 

för brottet eller inte. Lag (1991:240). 

2a§ Villkorlig dom får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med en föreskrift om 

samhällstjänst. En sådan föreskrift skall avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst fyrtio 

och högst tvåhundrafyrtio timmar. 

 När rätten meddelar en föreskrift om samhällstjänst skall den i domslutet ange hur långt 

fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället valts som påföljd. 

 En föreskrift om samhällstjänst får ändras eller upphävas på talan av åklagaren, när det 

finns skäl till det. 

3§ Den som erhåller villkorlig dom skall vara underkastad en prövotid av två år.  

Prövotiden räknas från den dag rättens avgörande i vad angår påföljd för brottet genom nöjd-

förklaring eller eljest vinner laga kraft mot den dömde.  

4§ Den dömde skall under prövotiden iakttaga skötsamhet och efter förmåga söka försörja sig. 

Lag (1973:918).  

 Om den villkorliga domen har förenats med samhällstjänst skall den dömde fullgöra sam-

hällstjänsten enligt en arbetsplan som upprättas av den lokala kriminalvårdsmyndigheten. 

5§ Har den dömde förpliktats ersätta genom brottet uppkommen skada, skall han göra vad i 

hans förmåga står att fullgöra denna skyldighet. Rätten äger föreskriva att han under prövoti-

den skall söka fullgöra skadeståndsskyldigheten eller del därav på tid och sätt som angivas i 

domen.  
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 Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms vara ägnat att främ-

ja den dömdes anpassning i samhället, får rätten föreskriva att denne på tid och sätt som anges 

i domen skall biträda den skadelidande med visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller be-

gränsa skadan eller som annars i belysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt. 

Sådan föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.  

 Föreskrift som avses i första eller andra stycket får ändras eller upphävas efter ansökan av 

åklagare eller den dömde, när det finns skäl till det. Lag (1987:761).  

6§ Om den dömde inte iakttar vad som åligger honom enligt den villkorliga domen, får dom-

stol, under förutsättning att en åklagare före prövotidens utgång anhängiggör talan om det , 

efter omständigheterna  

 

1. besluta att varning skall meddelas den dömde,  

2. meddela föreskrift enligt 5 § eller ändra tidigare meddelad föreskrift,  

3. undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd för brottet.  

 

Åtgärd enligt första stycket 1 eller 2 må ej beslutas efter prövotidens utgång.  

 

Undanröjes den villkorliga domen, skall vid påföljdens bestämmande skälig hänsyn tagas till 

böter som dömts ut enligt 2 § och 34 kap. 5 § samt till vad den dömde undergått till följd av 

föreskrift om samhällstjänst. Härvid får dömas till fängelse på kortare tid än som är föreskri-

vet för brottet. Har uppgift som avses i 2 a § andra stycket lämnats i domen skall om fängelse 

döms ut, detta beaktas när straffets längd bestäms. Lag (1975:1395).  

7§ Om undanröjande av villkorlig dom och om vissa andra åtgärder, när den dömde finnes 

hava begått annat brott, stadgas i 34 kap.  

(källa: http://www.alden.se/BrBVillkkorligdom.htm 021203) 

 

 

http://www.lagrummet.gov.se/krimvard/foreskrift/1998-7.pdf 
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