
❙ ❙  Regeringen tycks vara helt ovetande
om vilka kunskaper och brottsförebyg-
gande insatser vi inom hälso- och sjuk-
vården kan bidra med. Samtidigt lyfter
man fram samma honnörsord – samver-
kan, kunskapsbaserad verksamhet och
vetenskaplig utvärdering av program –
som karakteriserar hälso- och sjukvår-
dens arbete. 

Nattvandrande medborgare, grann-
samverkan och medling nämns vardera
ett drygt tiotal gånger, vilket illustrerar
att man förvisso inte bara fokuserat på de
stora linjerna. Näringslivet får sitt lik-
som stadsplanerarna. Varför nämns inte
hälso- och sjukvården? Först kommer
jag att redovisa några sakförhållanden
som illustrerar det orimliga i detta.

Brottsligheten snedfördelad
Brottsligheten är starkt snedfördelad i
populationen. När det gäller ungdoms-
brott står 4 procent av pojkarna för över
hälften av den samlade kriminaliteten. 

Sociala faktorer står för ett par pro-
cent av förklaringsvärdet för personer-
nas starkt ökade brottsbenägenhet –
barnpsykiatriska individfaktorer för
minst det tiodubbla förklaringsvärdet.
De som löper stor risk att bli persistenta
brottslingar kan med god precision iden-
tifieras i prepuberteten, via bl a psykiat-
riska karakteristika. 

Persistenta brottslingar (definitioner-
na varierar något; i min forskning har jag
använt kriteriet minst sex separata do-
mar på grund av brott, vanligtvis många
brott per dom) står på samma sätt för

över hälften av den samlade vuxenkri-
minaliteten – och förklaringsvärdet för
psykiatriska faktorer är mycket större än
för sociala faktorer. 

Uppklarningsprocenten för brott lig-
ger under 10 procent – antalet avdömda
brott bör lämpligen multipliceras med
tio för att man ska få en realistisk upp-
fattning av brottsintensiteten. Skulle
man ta hänsyn till kvoten mellan be-
gångna och anmälda brott får man mul-
tiplicera med 40 i stället. 

Persistenta brottslingar döms i unge-
fär 80 procent av fallen till ny påföljd
inom två år. Nästan alla har psykiatriska
diagnoser – och vanligtvis multipla dia-
gnoser: personlighetsstörning, miss-
bruk, neuropsykiatriska störningar (pri-
mära eller förvärvade via organiska
hjärnskador), ångest- och affektiva
syndrom. Den enskilda faktor som har
det överlägset starkaste prediktiva vär-
det för återfall i allvarliga brott är grad av
psykopati. 

Den sociala situationen vid frigiv-
ningen saknar betydelse för vilka som
återfaller. Allvarliga psykiska störning-
ar (psykossjukdomar, numera ofta kopp-
lade med missbrukssjukdomar) innebär
en riskökning med ungefär 400 procent,
starkast för våldsbrott. Detsamma gäller
för utvecklingsstörda (våldsbrott, sexu-
albrott, eldsanläggelse).

Relevant kunskap om brottsfaktorer
Hälso- och sjukvården har unik och
mycket relevant kunskap om de faktorer
som starkt ökar brottsbenägenheten. Vi
har alltmera effektiva behandlingsmeto-
der till vårt förfogande, främst inom
missbruksvården. För våldsbrott är alko-
hol den utan tvivel viktigaste enskilda
faktorn – just vid behandling av alkohol-

sjukdomar har vi blivit mycket mer
framgångsrika under de senaste åren. De
behandlingsmetoder vi har till vårt för-
fogande kan inte ersättas av åtgärder via
socialtjänsten. I samverkan når vi bäst
resultat. Men man kan inte bara glömma
bort oss.

Inget samband teser–påståenden
Regeringens skrivelse inleds med ett an-
tal teser som ingen ifrågasätter. Men från
dessa teser, och de sakförhållanden som
jag redovisat ovan, kan man inte kon-
struera de mer konkreta påståenden som
finns i skrivelsen. Logiken är obegriplig.
Jag skall illustrera med valda exempel.

Åtgärder mot brott skall åstadkom-
mas i samverkan mellan kommunala
myndigheter, det privata näringslivet,
organisationer, föreningar och enskilda
medborgare (sidan 3). Hälso- och sjuk-
vård, inklusive barnpsykiatri, psykiatri
och missbruksvård, nämns inte. Inte hel-
ler på sidan 4 där skrivelsen blir mer de-
taljerad: socialtjänsten, skolan, det alko-
hol- och drogförebyggande arbetet (som
är ett kommunalt ansvar) skall medver-
ka. 

Kriminalvårdens ansvar för utsluss-
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Brott kan förebyggas – men 
inte med regeringens modell

Regeringen har nyligen, den 2 januari i år, till riksdagen överlämnat
en skrivelse rörande utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet
med titeln »Brott kan förebyggas!« Den kan inte passera utan kom-
mentarer. För läkarkåren har den intresse genom att orden hälso-
och sjukvård, var för sig eller i kombination, förekommer exakt två
gånger på de 69 sidorna av text, därav en gång i ordsammanställ-
ningen barnhälsovård, uppenbarligen syftande på primärkommunal
nivå. Rättsmedicinalverket, som ansvarar för 2 000 formaliserade
psykiatriska bedömningar av brottslingar per år, och för hela det
rättsmedicinska området (bl a skador på offer), nämns över huvud
taget inte i texten.
STEN LEVANDER
professor, tf chefsöverläkare, SVK/RPU-
verksamheten, Universitetssjukhuset
MAS, Malmö

De viktigaste prediktiva fak-
torerna är sådana att barn-
psykiatri, men också vuxen-
psykiatri och missbrukar-
vård, borde vara omistliga
aktörer i det brottspreventi-
va arbetet. Dessa insatser
nämns över huvud taget inte
någonstans på de 69 sidor-
na, inte heller på sidan 32
där behovet av insatser i
skolan markeras. 



ning till frihet markeras (sidan 5; men
hur ska det gå till – utan psykiatrisk/
missbruksuppföljning är majoriteten av
dessa personer chanslösa – och krimi-
nalvården saknar helt sådana resurser,
kompetensmässigt, personellt och med
avseende på regelverket). 

Intresset för medling
Medling återkommer upprepade gånger
som brottsförebyggande metod. Denna
metod är etiskt betänklig: det finns en
konflikt, säger man, mellan gärnings-
man och offer och den skall medlas bort.
Det finns naturligtvis ingen konflikt, det
finns ett övergrepp. Det finns ingen em-
piri som talar för att medling fungerar. 

Man vill i första hand satsa på första-
gångsbrottslingar i åldern 15–17 år. Hit-
tar man sådana är risken för återfall mi-
nimal oavsett om man gör något eller
inte. Argumenten är obegripliga och de
ekonomiska satsningarna på detta pro-
jekt vansinniga i ljuset av att det finns så
mycket annat man borde prioritera.

EU-konferens
Man refererar till en EU-konferens på
expertnivå som nyligen hållits i Sunds-
vall för att diskutera samarbete mellan
medlemsstaterna. Ett av de fem huvud-
målen för regeringen är att Sverige skall
vara pådrivande i detta arbete. Av pro-

grammet framgår att ingen representant
för hälso- och sjukvården deltog.

Helhetssyn och effektivitet
På sidan 6, under rubriken Regeringens
roll, deklareras att kriminalpolitiken
skall präglas av en helhetssyn, och att de
mest effektiva metoderna för att minska
brottsligheten och öka tryggheten skall
främjas. 

På sidan 7 följs resonemanget upp:
arbetet måste grundas på kunskap om or-
saker till brott och olika åtgärders effek-
tivitet. Man identifierar korrekt att indi-
videgenskapen svag självkontroll, som
etableras under barnaåren, starkt ökar
risken för kriminalitet. Man sorterar de
brottsförebyggande åtgärderna till två
huvudtyper: situationell prevention och
social prevention. Allt detta är förträff-
ligt. 

Så exemplifierar man social preven-
tion. Det visar sig vara åtgärder av soci-
al karaktär: Stärk familjen. Satsa på för-
skola, socialförsäkringssystem, utbild-
ningsväsende, fritidsverksamhet. Den
låga graden av självkontroll hos vissa in-
divider problematiseras inte vidare i ter-
mer av t ex stressinducerade skador på
ångestsystemet, neuropsykiatriska stör-
ningar och avvikelser med avseende på
hjärnans belöningssystem eller grund-
läggande temperamentsdrag, vilka i

mycket hög grad karakteriserar indivi-
der med svag självkontroll. Sådana pro-
blem är behandlingsbara.

Effekter av brottsprevention
I ett avsnitt på sidan 10 diskuterar man
effekter av brottspreventivt arbete. Man
hänvisar inte till det monumentala ar-
betet »Preventing crime: What works,
what doesn’t, what’s promising« med
bl a en av världens ledande forskare
inom området, Lawrence W Sherman,
som redaktör. I denna nästan 500-sidiga
och färska genomgång kan man läsa att
repressiva metoder (NewYork-model-
len) halverar kriminaliteten (regeringen
förnekar detta), medan åtgärder av typ
grannsamverkan, nattvandring och lik-
nande helt saknar effekter (men reger-
ingen tror att de har effekter). 

Man kan välja att avstå från repressi-
va metoder, men det är inte på grund av
bristande effektivitet. Man kan välja att
satsa på medborgerliga initiativ i form
av grannsamverkan, men den satsningen
kan inte motiveras med hänvisning till
effektivitet. Antingen är man inte i stånd
att värdera vetenskapliga sakförhållan-
den (okunnighet), ljuger medvetet (ohe-
derlighet) eller kan inte resonera logiskt
(enfald).

Brottsförebyggande arbete bör bedri-
vas lokalt därför att man lokalt har kun-
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En modern brottspreventiv variant av Herakles femte storverk? I den grekiska mytologin är Herakle s den mest populäre heroen.
Han ålades av kung Eurystheus att utföra tolv storverk som straff för att han, drabbad av vansinne, dödat sina tre barn. I det femte
stordådet skulle Herakles på en enda dag göra rent i kung Augias stall. Den till synes omöjliga uppgiften löste han genom att leda in
floden Alfeios i stallområdet. Floden sopade med sig allt avfall tills inte minsta smuts fanns kvar.
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skap om den lokala brottsbilden och ak-
tuella sociala problem. Man vet antagli-
gen också ganska väl vilka problem-
individer man har lokalt, men om det
sägs ingenting.

BRÅs roll
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skall
ha en central sammanhållande roll, som
stabsorgan för regeringen och expert-
organ inom rättsväsendet. Här finns det
en allvarlig rollkonflikt om regeringen
bestämmer sig för att styra vad experter-
na ska komma fram till, särskilt om BRÅ
är den överlägset största finansiären av
forskning inom området. Var finns den
fria forskningen och de oberoende ex-
perterna i så fall. 

BRÅ har nästan inga egna självstän-
diga forskare bland 50-talet anställda.
Kompetensprofilen är obegripligt sned i
förhållande till uppdraget: inte en enda
person i verksamheten har erfarenhet av
behandlingsarbete inom hälso- och sjuk-
vård. Personer med samhällsvetenskap-
lig grundutbildning däremot går det 39
på dussinet. Detta är naturligtvis inte en
slump – regeringen vill ha det precis så.

Utvärdering av förebyggande arbete
Kravet på vetenskaplig utvärdering av
effekter av det brottsförebyggande arbe-
tet understryks gång på gång. På sidan
19 (liksom på sidan 26) anges att man
vill stimulera lokala aktörer att utvärde-
ra sina egna projekt. 

I texten hänvisas till en skrift från
BRÅ där detta utvecklas. I den skriften
rekommenderar den BRÅ-anställde för-
fattaren att man själv utvärderar sin egen
verksamhet. Vetenskapligt 1800-tal
med andra ord. I samma avsnitt görs en
genomgång av aktuell forskning med re-
levans för brottsprevention. Inga projekt
med anknytning till hälso- och sjukvård
redovisas.

På sidan 23 inleds en redovisning av
lokala aktörer i det brottsförebyggande
arbetet. Där nämns politiker, represen-
tanter för skolan, socialtjänsten, kultu-
ren, stadsbyggnadskontoren, pensio-
närsföreningar, invandrarföreningar, id-
rottsföreningar, nykterhetsförbund, hy-
resgäströrelsen, nattvandrare och grann-
samverkare. Texten saknar helt hänvis-
ningar till hälso- och sjukvården.

Riskfaktorer för återfall i brott
På sidan 27 anges att risken för återfall i
brott hänger samman med den sociala  si-
tuation till vilken den frigivne kommer
ut. Det sambandet är svagt eller obefint-
ligt. Andra individegenskaper (psykia-
triska störningar, missbruksproblem) har
ett mycket större förklaringsvärde, och
det är sådana problem man bör fokusera
på för att minska återfallsrisken. 

Regeringen läser forskningsresultat
som fan läser bibeln. Inför frigivningen
anges det som viktigt att den lokala
kriminalvårdsorganisationen etablerar
samarbete med frivilligorganisationerna.
Men inte med hälso- och sjukvården!

Undermålig BRÅ-skrift
På sidan 28 funderar man över hur man
kan minska rekryteringen till kriminella
livsstilar. Med hänvisning till en veten-
skapligt undermålig skrift från BRÅ
(Strategiska brott, BRÅ 2000:3) anger
man att en lämplig väg att gå är att styra
insatserna utifrån det första brott en per-
son begår. Kort och gott, man vill predi-
cera brottskarriärer för att dosera insat-
serna på individnivå. 

BRÅ-skriften innehåller i stort sett
inga referenser till den väldiga litteratu-
ren på området. Vi vet att de som inleder
en persistent brottskarriär inleder den ti-
digt (före 15 års ålder; då åtalas man inte
och brotten får enligt det svenska regel-
verket inte registreras på person), och att
brottsligheten karakteriseras av stor
brottsbredd (många olika typer av brott). 

Med en uppklarningsprocent på långt
under 10 procent för ungdomsbrott är
det tillfälligheter som avgör vad man
först åtalas för (sedan man fyllt 15), och
då har man vanligen begått ett mycket
stort antal olika brott före 15 års ålder. 

Hur skulle BRÅ-ansatsen kunna vara
bättre som prediktionsinstrument än en
genomgång av den aktuella personens
bakgrund, sociala och psykiatriska pro-
blem, missbruksläget, och den samlade
kriminaliteten fram till undersöknings-
tillfället? Det kan den naturligtvis inte
vara. 

Psykiatrin nämns över huvud taget inte 
De viktigaste prediktiva faktorerna är
sådana att barnpsykiatri, men också vux-
enpsykiatri och missbrukarvård, borde
vara omistliga aktörer i det brottspre-
ventiva arbetet. Dessa insatser nämns
över huvud taget inte någonstans på de
69 sidorna, inte heller på sidan 32 där be-
hovet av insatser i skolan markeras. 

Mobbing är en annan het potatis, som
redovisas på samma sida. Det finns pro-
gram (utvecklade av den i Norge verk-
samme svensken Dan Olwéus) som en-
ligt ett stort antal vetenskapliga utvär-
deringar reducerar mobbingen med 50
till 70 procent. De är ideologiskt oaptit-
liga för regeringen. Här behövs ingen yt-
terligare forskning – det är bara för re-
geringen att se till att programmen im-
plementeras snabbt och överallt, med
tvång om nödvändigt.

Naiv syn på forskningen
Regeringens naiva syn på forskning
framgår på sidan 33 – 10 miljoner kro-

nor har spenderats på att öka kompetens-
nivån när det gäller missbruksfrågor för
700 skolledare. En uppföljning visar att
många känner sig stärkta i sin roll att dri-
va värdegrundsfrågor. Var det målet?
Har man inte hört talas om Hawthorne-
effekten?

Samma naivitet finns i fråga om vilka
man når med sina aktiviteter. Undervis-
ning om etik och moral, brott och straff,
har försöksvis integrerats i den ordinarie
undervisningen i tio skolor. Bryr sig
värstingarna, som står för över hälften av
den samlade ungdomskriminaliteten och
bland vilka morgondagens persistenta
kriminella rekryteras? Visa att det är så är
jag beredd att köpa det. Inte annars.

På sidan 54 finns en kort referens till
Barnpsykiatrikommitténs slutbetänkan-
de. Man strör ut ett antal honnörsord –
tvärvenskap, professionalitet, samord-
ning – men konkretiserar inte.

Erlander skulle gråta blod
Regeringen vill satsa på generella insat-
ser som en huvudstrategi för brottsbe-
kämpningen. Det finns ingen empiri
som talar för att det fungerar, men reger-
ingen tror det i alla fall. 

Man är också villig till vissa riktade
insatser för brott med rasistiska, främ-
lingsfientliga, antisemitiska och homo-
foba inslag. Hur stor del av den samlade
brottsligheten är av sådan karaktär. En
procent? Skall riktade insatser bara gö-
ras för denna ynka procent? Individåt-
gärder nämns över huvud taget inte alls.

Kommentarer torde vara överflödiga.
Thomas Bodström är nytillträdd justitie-
minister som skrivit på något som han
inte haft chans att styra. Göran Persson
är den andre undertecknaren. Han har
inga ursäkter. Tage Erlander, som re-
spekterade vetenskap, och Herman
Kling (samtida justitieminister) skulle
gråta blod om de hade fått läsa detta
ädelpekoral. Det är dags att leda in Al-
feios i Justitiedepartementet. •
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