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Samfundstjeneste som
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(Se bilag 5)

Debatleder: Prorektor, professor Madeleine Leijonhufvud, Sverige
Beretning: Fuldmægtig Ida Apostoli

Debatlederen, prorektor, professor Madeleine Leijonhufvud, Sverige,
bød velkommen til mødet og gav nogle praktiske oplysninger om mø-
dets afvikling.

Referenten, överdirektör Marianne Håkansson, Sverige, anførte indled-
ningsvis om baggrunden for debatten om alternative sanktionsformer,
at udviklingen i dag præges af en øget fangepopulation og overbelæg-
ning i fængslerne. Referenten påpegede i den forbindelse, at indsat-
sen fortsat bør koncentreres om at forebygge kriminalitet, og at tyng-
depunktet derfor bør ligge i arbejdet med forebyggende foranstalt-
ninger, inden kriminaliteten begås.

Referenten påpegede, at det indtil nu har vist sig vanskeligt at ud-
forme gangbare alternativer til fængelsstraffen. Erfaringen har endvi-
dere vist, at det ved indførelsen af nye sanktionsformer er svært at
undgå de såkaldte »net-widening-effects«, dvs. utilsigtede udvidelser af
sanktionens anvendelsesområde med en deraf følgende kamufleret
strafskærpelse.

Referenten rejste derefter spørgsmålet, hvad begrundelsen for den
udbredte begejstring for samfundstjenesten kan antages at være. Re-
ferenten anførte i den forbindelse, at samfundstjenesten uden tvivl
har en positiv ladning i manges øjne. Denne sanktionsform medfører,
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at færre personer sættes i fængsel og udsættes for de skadevirkninger,
der er en følge af fængselsopholdet. Samfundstjenesten giver gode
muligheder for forbryderen for at rette for sig i forhold til samfundet
og indeholder desuden en reparativ funktion, der er af stor betydning
for offeret. Arbejdsaspektet antages i sig selv at have en værdifuld
pædagogisk effekt, og samfundstjenesten rummer gode resocialise-
ringsmuligheder for den dømte. Dertil kommer, at samfundstjenesten
rent samfundsøkonomisk må formodes at være en billigere foranstalt-
ning end fængselsstraffen.

Referenten redegjorde derefter for en svensk undersøgelse om mas-
semediernes betydning for den positive modtagelse af samfundstjene-
sten.

Referenten gjorde på denne baggrund gældende, at der trods den
positive modtagelse af samfundstjenesten kan rejses adskillige spørgs-
mål om denne sanktionsform. Efter referentens opfattelse påkalder
navnlig to problemstillinger sig særlig opmærksomhed. Den ene ved-
rører spørgsmålet om, i hvilken udstrækning samfundstjeneste kan
og/eller bør erstatte fængselsstraffen. Den anden omhandler spørgs-
målet om, hvilke virkninger der rimeligvis kan forventes af samfund-
stjenesten.

For så vidt angår det første spørgsmål, må det konstateres, at sam-
fundstjenesten vitterlig har haft »net-widening-effects«, selv om der
består visse metodiske problemer, når det gælder undersøgelsen af, i
hvilket omfang samfundstjenesten har erstattet fængselsstraffen. Efter
referentens opfattelse er en medvirkende årsag hertil, at der består en
vis utilfredshed med de øvrige sanktionsmuligheder blandt anklagere
og dommere, og at samfundstjenesten viser sig som en mulighed i
tilfælde, hvor betinget straf og tilsyn ikke forekommer at være tilstræk-
keligt indgribende sanktioner. En anden faktor, som man ikke kan
bortse fra, er det begrænsede indhold i samfundstjenesten. Denne
sanktionsform medfører således alene et vist indgreb i den domfæld-
tes fritid, og man kan derfor rejse spørgsmålet, om sanktionsformen
trods alt er tilstrækkeligt indgribende. En måde at sikre sig, at sam-
fundstjeneste kommer til at udgøre et reelt alternativ til fængselsstraf-
fen, kunne være at lade den domfældte få adgang til at ansøge om at
få erstattet den idømte fængselsstraf helt eller delvis med samfundstje-
neste.

For så vidt angår det andet spørgsmål, der vedrører samfundstjene-
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stens formodede virkninger, gjorde referenten gældende, at man på
baggrund af de hidtidige erfaringer med sanktioner i al almindelighed
og under hensyn til samfundstjenestens begrænsede indhold i særde-
leshed bør være varsom med at stille for store forventninger til sam-
fundstjenesten. Det er ikke ensbetydende med, at samfundstjenesten
ikke i højere grad end andre sanktioner kan understøtte en igangvæ-
rende positiv rehabiliteringsproces. Referenten var imidlertid overbe-
vist om, at samfundstjenesten ville komme til at udgøre et slagkraftigt
alternativ til fængselsstraffen, og fandt, at man burde overveje en vis
udvidelse af denne sanktionsform, bl.a. i forhold til andre personka-
tegorier.

Referenten rejste afslutningsvis spørgsmålet, om det ikke under alle
omstændigheder er tilstrækkeligt, at samfundstjenesten ikke har rin-
gere effekt end fængselsstraffen, når den blot er mere human, billi-
gere og i påkrævet omfang tilgodeser hensynet til samfundsbeskyttel-
sen.

Korreferenten, høyesterettsadvokat Ole Jacob Bae, Norge, var enig i de
problemstillinger, som referenten havde rejst, om anvendelsen af sam-
fundstjeneste. Korreferenten påpegede i den forbindelse, at vurderin-
gen af fængselsstraffen som sanktion naturligvis er afgørende for hold-
ningen til alternativer til denne sanktionsform. Om fængselsstraffen
er en god eller dårlig sanktion, er således bestemmende for, om be-
hovet for alternativer forekommer lille eller stort. Af mange grunde er
fængsel en yderst uhensigtsmæssig sanktion, navnlig i den velkendte,
lukkede udgave, der er kendetegnet ved høje mure, udstrakt isolation,
kontrol og detailstyring .

Korreferenten redegjorde herefter for det etiske problem, der efter
korreferentens opfattelse består i relation til fængselsstraffen. Det eti-
ske problem vedrører den i dag i almindelighed accepterede kends-
gerning, at fængselsstraffen er skadelig for så at sige alle, der rammes
af den. Fængselsstraffen indebærer således isolation fra samfundet,
familien og vennerne m.v, og mennesket lider psykisk under denne
foranstaltning, som ofte medfører varige skader. Forholdene i fængs-
let udgør en særlig skadesfaktor som følge af de strenge lydighedskrav
og en række indgribende, ofte udmygende kontrolforanstaltninger i
form af brevcensur, telefonaflytning, urinprøver, kropsvisitationer og
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minimale rettigheder afstedkommet af, at de fleste spørgsmål henhø-
rer under fængselsledelsen. En fra begyndelsen svagt funderet selvtil-
lid nedbrydes, bitterhed opbygges, og nervøse lidelser udvikles. Stig-
matiseringseffekten er en tredje skadesårsag, der følger den dømte,
efter at straffen er afsonet. Fangestigmaet præger således den dømte i
samfundet og i arbejds- og familielivet og vanskeliggør etableringen af
en normal og for samfundet og lovovertræderen selv hensigtsmæssig
tilværelse. Den pågældene lider nederlag gang på gang, vejen til ny
kriminalitet er kort, og den onde cirkel er en kendsgerning.

Om disse skadevirkninger af fængselsstraffen er der i dag udbredt
enighed. Nogle fængsler har større skadevirkninger end andre. Tilsva-
rende gælder for fangerne, at skadevirkningerne varierer. I alminde-
lighed gælder imidlertid, at fængselsstraffens skadelige virkning står
øverst på skalaen af tidligere skader, der begynder med dårlige livsvil-
kår i opvæksten kombineret med en arvemæssig belastning. Kåre Bø-
dals undersøgelse af 60'ernes og 80'ernes indsatte viser således, at
fangepopulationens baggrund præges af alkoholmisbrug hos foræl-
drene, institutionsplacering i barneårene, dårlig uddannelse, lavt
kundskabsniveau, arbejdsløshed, manglende social tilpasning og iso-
lation.

Man kan herefter rejse spørgsmålet, om det er etisk acceptabelt at
bruge fængsel i det nuværende omfang i betragtning både af fange-
populationens baggrund og fængslets skadevirkninger. Jurister har in-
gen tradition for erkendelse af dette spørgsmål, idet man istedet sky-
der det fra sig med begrundelser af typen: 1) man har ikke noget
alternativ, 2) det er forbryderens egen skyld, og 3) man er forpligtet til
at følge gældende ret.

Korreferenten gav på denne baggrund udtryk for, at det nu er på
høje tid, at spørgsmålet om det etisk forsvarlige i fængselsstraffen tages
alvorligt i betragning af den viden, man i dag er i besiddelse af.

Korreferenten redegjorde herefter for samfundsnytteproblemet,
der er knyttet til fængselsstraffen. Til fordel for fængselsstraffen anfø-
res, at denne sanktionsform er påkrævet for samfundet med henblik
på at afskrække andre fra at begå alvorligere kriminalitet. Sanktionen
opfattes som så nyttig for samfundet, at man ikke vil undvære den
uanset skadevirkningerne for den enkelte. Den almenpræventive virk-
ning, der er knyttet til fængselsstraffen, betragtes som uundværlig.

Korreferenten gjorde gældende, at der heller ikke, for så vidt angår
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det almenpræventive aspekt, består nogen tradition for problematise-
ring og kritisk stillingtagen, idet den almenpræventive virkning af
strengere straffe i reglen lægges til grund som en sandhed af apriorisk
karakter uden behov for nærmere analyse og begrundelse. Dette er
ifølge korrerefenten uholdbart, da de fleste afholder sig fra at begå
kriminalitet også uden tilstedeværelsen af truslen om strengere straffe.
Således er den blotte kriminalisering af en adfærd og det moralsk
forkastelige i at overtræde loven for flertallet tilstrækkelig til, at man
afstår fra at begå kriminalitet. På den anden side lader det mindretal,
på hvem den blotte kriminalisering ikke virker afskrækkende, sig i
reglen heller ikke påvirke af truslen om strenge straffe, da kriminali-
teten er blevet et livsmønster for denne marginalgruppe.

Korreferenten henviste i den forbindelse til bl.a. norsk forskning
baseret på undersøgelser af professor Johs. Andenæs, kriminolog Rag-
nar Hauge og retssociolog Thomas Mathiesen. Denne forskning viser,
at det er andre forhold end straftruslen, der påvirker omfanget af
kriminaliteten. Det er således af afgørende betydning, at der sættes
ind med en mere bredspektret politisk indsats med det formål at fo-
rebygge dårlig social tilpasning.

Korreferenten fandt på denne baggrund, at det er på tide, at der på
politisk niveau tilføres indsigt om disse forhold. For juristerne gælder,
at de kan bidrage hertil gennem øget brug af samfundstjeneste som
alternativ til fængsel. Korreferenten henviste herved til de positive
erfaringer med brug af samfundstjeneste, der er indhøstet i det norske
retsvæsen, og gjorde herefter gældende, at der bør ske en øget anven-
delse af denne sanktionsform i retspraksis.

Høyesterettsdommer Helge Røstad, Norge, erklærede sig enig med kor-
referenten i, at der kan anføres synspunkter til støtte for en vidtstrakt
anvendelse af samfundstjeneste.

Helge Røstad fandt, at den i referentens teser rejste tvivl om sam-
fundstjenestens egnethed i forhold til de mange personer med stor
kriminel og social belastning var udtryk for en alt for generaliserende
beskrivelse af fangepopulationen og for en alt for defaitistisk holdning
til nytten af samfundstjenesten. I stedet burde sagen anskues ud fra
den grundbetragtning, at der findes adskillige personer i fængslerne,
som burde være uden for, og adskillige personer uden for fængslerne,
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som burde være i fængsel. Spørgsmålet må således i det enkelte til-
fælde stilles, om der ikke findes andre sanktioner, der kan anvendes på
de kriminelle, som ikke bør udsættes for fængselsstraffen med de
mange skadevirkninger, der følger deraf.

Helge Røstad gjorde gældende, at samfundstjenesten har klare for-
dele i sammenligning med fængselsstraffen. Et af samfundstjenestens
væsentligste fortrin er, at den giver den dømte mulighed for at rette
for sig i forhold til samfundet på en fornuftig måde, idet den dømte
afsoner sin straf i form af samfundsnyttigt arbejde i tæt kontakt med
samfundet.

Helge Røstad redegjorde herefter for den positive modtagelse af
samfundstjenesten i Norge og gjorde på denne baggrund gældende,
at erfaringen har vist, at samfundstjenesten til fulde opfylder den in-
dividualpræventive funktion, idet truslen om indgreb i fritiden har en
tilstrækkeligt afskrækkende virkning. Dertil kommer, at fuldbyrdelsen
af samfundstjenesten må siges at have en korrigerende funktion gen-
nem den dømtes kontakt med samfundet.

Helge Røstad gennemgik afslutningsvis den norske retspraksis ved-
rørende anvendelse af samfundstjeneste og fremhævede i den forbin-
delse, at domstolene i Norge har været villige til at bringe samfund-
stjeneste i anvendelse endog i tilfælde af forholdsvis grov kriminalitet.

Statssekreterare Krister Thelin, Sverige, påpegede, at man i diskussio-
nen om alternative sanktioner til fængselsstraffen ikke må glemme
hensynet til forbrydelsens offer og befolkningens tillid til systemet,
herunder dennes opfattelse af forholdet mellem forbrydelse og straf.
Alternative sanktioner må nødvendigvis indholde et element af straf,
da man ikke kan komme uden om, at hensigten med at straffe er at
påføre et vist ubehag.

Korreferenten, høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae, Norge, præciserede,
at det i dag naturligvis vil være udelukket at idømme samfundstjeneste
for drabsforbrydelser og lignende alvorlige forbrydelser. Samfundstje-
neste kan kun komme på tale i de tilfælde, hvor alternativet er straf på
2, måske 3 års fængsel. Jurister bør være varsomme med at lægge for
stor vægt på den almindelige opfattelse i befolkningen af forholdet
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mellem forbrydelse og straf. I øvrigt er det gennem forskning påvist, at
lægdommere i straffesager er tilbøjelige til at udmåle mildere straffe
end de juridiske dommere.

Justitieråd Per Lindholm, Finland, redegjorde for udviklingen i fange-
populationen i Finland, hvor antallet af indsatte gennem længere tid
har været faldende. Per Lindholm gjorde gældende, at fordelene ved
samfundstjeneste er blevet overdrevet, idet denne sanktionsform rent
kvantitativt må betegnes som et yderst marginalt fænomen. Anvendel-
sesområdet for samfundstjeneste er næppe stort, idet - i hvert fald for
så vidt angår Finland - kun de færreste, der idømmes fængselsstraf, må
anses for egnede til samfundstjeneste. Dette kommer til udtryk dels
ved, at man allerede på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at
udpege dømte, der må anses for egnede til at afsone i åbne anstalter,
dels ved, at samfundstjeneste i reglen kun har fundet anvendelse på
personer, der er dømt for spirituskørsel. Efter Per Lindholms opfat-
telse er det største problem ved samfundstjenesten af etisk karakter,
idet denne sanktionsform beror på en vurdering af den anholdtes
egnethed. Det indebærer en afvigelse fra princippet om, at der for
samme forbrydelse skal idømmes samme straf. Spørgsmålet er, om
man åbenlyst vil acceptere, at den ene af to personer, der findes skyl-
dige i den samme forbrydelse, kan nøjes med at rive bede i byens
parker, hvorimod den anden person frihedsberøves i et fængsel.

Dommer Peter Garde, Danmark, redegjorde for praksis vedrørende an-
vendelse af samfundstjeneste i Danmark og gjorde gældende, at denne
sanktion frembyder en hensigtsmæssig mulighed for skærpelse i sager,
hvor betinget straf findes at udgøre for mild en sanktion, og ubetinget
fængsel forekommer at være for streng. Hvor man uden samfundstje-
neste ville anvende ubetinget fængsel tredje gang efter to betingede
domme, giver idømmelse af samfundstjeneste mulighed for at vente
med fængsel til fjerde eller endog femte gang, omend under ingen
omstændigheder så langt som efter norsk retspraksis. Hvis samfunds-
tjenestedommen bliver sidste sag, kan man befri nogle helt for afso-
ning.

Peter Garde gjorde gældende, at det pønale element i samfundstje-
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nesten må anses som det vigtigste, og oplyste, at gennemførelsespro-
centen i Danmark er høj, omkring tre fjerdedele eller mere, og at
recidivet er mindre end for fængselsdømte. Peter Garde anså ikke det
af justitieråd Per Lindholm fremhævede lighedshensyn som et væsent-
ligt argument imod samfundstjeneste. Selvom samfundstjeneste ikke
er brugbar over for alle, bør det ikke medføre, at man undlader at
anvende denne sanktionsform, hvor det er til nytte.

Överdirektör K.J. Lång, Finland, redegjorde for fangepopulationens
sammensætning i Finland og rejste på denne baggrund spørgsmålet,
om ikke fængselsstraffen må anses for den væsentligste kriminalitets-
skabende faktor, og om samfundet overhovedet kan antages at have en
etisk ret til at opretholde et sådant sanktionssystem. Samfundstjene-
sten kunne efter K.J. Långs opfattelse være et nyttigt led i bestræbel-
serne på at udskyde fængselsopholdet mest muligt og dermed redu-
cere fængselsstraffens skadelige virkninger (»late arrival and early re-
lease«).

Justitieråd Bo Svensson, Sverige, påpegede, at strafarbejdet som karak-
terforbedrende foranstaltning er et velkendt fænomen. Samfundstje-
nesten som sanktion kan imidlertid synes paradoksal i vore dage, hvor
man f.eks. idømmer unge 15-16 årige samfundstjeneste, samtidig med
at man underskriver resolutioner mod børnearbejde. Bo Svensson
fandt, at samfundstjenesten næppe kan siges at udgøre et alternativ til
den ubetingede fængselsstraf. Samfundstjenesten virker derimod som
en kamufleret straf skærpelse, idet det viser sig, at samfundstjeneste
idømmes i tilfælde, hvor der ellers ville være blevet idømt betinget
straf eller tilsyn. Svensson fandt det desuden indlysende, at der i prak-
sis kan påvises positive erfaringer med samfundstjenesten, eftersom
denne sanktion kun idømmes et klientel, der er håndplukket til for-
målet. Bo Svensson stillede sig tvivlende over for samfundstjenestens
mulige individual- og almenpræventive virkninger - ikke mindst i lyset
af den store arbejdsløshed - og gjorde desuden gældende, at samfunds-
tjenesten måtte forventes at tabe sin politiske bevågenhed, om den
blev gjort til et reelt alternativ omfattende 5.-7.000 personer på årsba-
sis, idet samfundsudgifterne da ville blive uacceptabelt høje.
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Høyesterettsdommer Finn Backer, Norge, anførte, at brugen af fæng-
selsstraffen har almindelig støtte i befolkningen og må ses som udtryk
for myndighedernes nødvendige retshåndhævelse. Finn Backer erklæ-
rede sig enig i, at lægmand i reglen er mere streng i sin opfattelse af
strafudmålingen, før end vedkommende som ansvarlig lægdommer
konfronteres med konkrete tilfælde. De tilfælde, hvor lægdommere vil
frifinde eller dømme mildere end de juridiske domme, er imidlertid
efter den norske højesterets erfaring ikke tilfælde af sædvanlig krimi-
nalitet, men tilfælde af »white collar-crime« og uagtsomhedsforbrydel-
ser, der begås af i øvrigt pæne mennesker.

Finn Backer fandt, at man ved udformningen af kriminalpolitikken
bør tage hensyn til den almindelige opfattelse i befolkningen, således
som det gøres på alle andre samfundsområder. Brugen af samfunds-
tjeneste bør først og fremmest vurderes ud fra spørgsmålet, om gen-
nemførelsen af en sådan tjeneste kan antages at have en korrigerende
eller anden gunstig virkning på lovovertræderen. Backer efterlyste i
den forbindelse nærmere oplysninger om, hvorledes samfundstjene-
sten afvikles i praksis. Domstolene besidder således en utilstrækkelig
viden om de enkelte afviklingsforløb og omfanget af recidivet til kri-
minalitet.

Finn Backer anførte afslutningsvis, at samfundstjenesten har sin
plads i sanktionssystemet som en videre udbygning af reglerne om
betingede domme. Brugen af denne sanktionsform bør imidlertid ikke
overdrives blot med henvisning til, at man ikke bryder sig om fæng-
selsstraffen, eller fordi fængslerne er fyldte. Der bør heller ikke opstil-
les konkrete talmæssige mål for den fremtidige brug af samfundstje-
neste. Udviklingen bør derimod lade sig påvirke naturligt af de erfa-
ringer, der gøres undervejs.

Fhv. dommer Jul. Paulsen, Danmark, spurgte med henvisning til den
restriktive praksis i Danmark, referent og korreferent, om man i Sve-
rige og Norge har nogen statistik over recidivet til kriminalitet efter
idømt samfundstjeneste, og om der forefindes praksis med hensyn til
sanktioner over for vilkårsovertrædelser.

Referenten, överdirektör, Marianne Håkansson, Sverige, oplyste, at de
foreløbige erfaringer tyder på en lav recidivprocent. Mellem 80 og



104 Marianne Håkansson

90% af samtlige samfundstjenestedømte har fuldført samfundstjene-
sten. De tilbagefald, der foreligger, vedrører i reglen mere bagatelag-
tig kriminalitet.

Korreferenten, høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae, Norge, oplyste, at
antallet af tilfælde, hvor der sker brud på vilkårene i forbindelse med
samfundstjeneste, omtrent svarer til det svenske antal.

Justitieråd Per Lindholm, Finland, bemærkede, at spørgsmålet om risi-
koen for recidiv til kriminalitet, for så vidt angår samfundstjeneste-
dømte, er en skæv problemstilling, eftersom klientellet af samfunds-
tjenestedømte er håndplukket, og da det på denne baggrund er for-
venteligt, at recidivprocenten er lavere i sammenligning med andre
grupper af dømte.

Korreferenten, høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae, Norge, fandt ikke, at
klientellet af samfundstjenestedømte — i hvert fald for så vidt angår
Norge - uden videre kunne betegnes som »håndplukket«. I reglen
bliver de fleste erklæret for egnede til samfundstjeneste af personun-
dersøgeren, men heri ligger ikke nødvendigvis en garanti for, at ved-
kommende ikke begår ny kriminalitet. Erklæringen kan alene tages
som udtryk for, at vedkommende må anses for i stand til at udføre
samfundstjeneste.

Hovrättsråd Per Boholm, Sverige, bemærkede, at det ikke er hans erfa-
ring, at lægdommere i konkrete sager udmåler mildere straffe end de
juridiske domme. Per Boholm fandt desuden, at det burde overvejes at
udvide anvendelsesområdet for samfundstjeneste, så denne sanktions-
form også kan komme på tale i visse grovere tilfælde af voldskrimina-
litet.

Korreferenten, høyesterettsadvokat Ole Jakob Bae, bemærkede afslut-
ningsvis, at udvekslingen af erfaringer om anvendelse af samfundstje-
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neste i de nordiske lande er både rigtig og vigtig. Korreferenten hæf-
tede sig i den forbindelse ved den divergerende holdning i de nordi-
ske lande til spørgsmålet om anvendelse af samfundstjeneste i anled-
ning af spirituskørsel og fremhævede på denne baggrund betydningen
af den subjektive indstilling i diskussionen om anvendelsen af sam-
fundstjeneste som alternativ sanktion. Korreferenten fremhævede
endvidere, at der uanset det nyklassisistiske syn om, at lige handlinger
bør straffes med lige straf, er en rodfæstet tradition i de nordiske lande
for at inddrage de konkrete omstændigheder ved en forbrydelse og
gerningsmandens personlige forhold i afgørelsen af spørgsmålet om
strafudmålingen. Korreferenten påpegede desuden, at man altid bør
være opmærksom på, at der ikke sker en udglidning i anvendelsen af
samfundstjeneste med en upåagtet skærpelse af den betingede straf til
følge. Korreferenten bemærkede i øvrigt, at hidtidig forskning tyder
helt klart på, at lægdommere i det store og hele udmåler de mildeste
straffe i sammenligning med de juridiske dommere. Endelig påpe-
gede korreferenten behovet for stedse at mindske skadevirkningerne
af fængselsstraffen, bl.a. gennem øget anvendelse af åbne anstalter og
hensigtsmæssige frigangsordninger.

Referenten fremkom foranlediget af den tidligere debat med nogle
supplerende bemærkninger.

Debatlederen, prorektor, professor Madeleine Leijonhufvud afsluttede
debatten.


