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Åtminstone sedan mitten av 1900-talet har frågor rörande alternativ till
fängelsestraff och andra möjligheter att begränsa fängelsestraffets an-
vändning varit centrala i den kriminalpolitiska debatten i västvärlden.
Såväl Förenta Nationernas som Europarådets kriminalpolitiska organ
har ägnat dessa frågor ett livligt intresse.

Det råder stor enighet om att fängelsestraffets användning bör
begränsas så mycket som möjligt. Detta straff, som — som regel — är
samhällets yttersta och mest ingripande reaktion på grund av brott, har
oönskade konsekvenser i flera hänseenden. Det antas allmänt att straf-
fet har negativa effekter på den dömde. En stor andel av de fängel-
sedömda återfaller dessutom i brottslighet med nya fängelsestraff som
följd. Därtill kommer att kostnaden för verkställigheten av straffet är
hög. Det har därför varit naturligt att försöka hitta alternativ till fän-
gelsestraffet. Under senare år har frågan i många länder blivit än mer
angelägen på grund av en ökande fångpopulation med överbeläggning
som följd.

Att frågan om alternativ till fängelsestraff haft oförändrad aktualitet
under flera decennier måste uppenbarligen bero på att ansträngning-
arna att finna alternativ inte varit särskilt framgångsrika. Erfarenhe-
terna visar att nya påföljder ofta utvecklas till komplement till redan
existerande påföljder eller ersätter mindre ingripande påföljder, oav-
sett vilket syftet med den nya påföljden varit.

Den alternativa påföljd som ägnats störst intresse och väckt mest
entusiasm är utan tvekan samhällstjänst. I sin moderna utformning
innebär samhällstjänst en skyldighet att utföra ett visst antal timmar
obetalt samhällsnyttigt arbete under fritiden inom en viss tidsperiod.

I en Europarådsrapport år 1986 om alternativ till fängelse, Alterna-
tive measures to imprisonment av W. Rentzmann (Danmark) och J.P.
Robert (Frankrike), CDAP(85)6, inleds avsnittet om Community service
på följande sätt:
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This is probably the most progressive alternative measure introduced in European
criminal law in the last ten years, the one which seems to offer possibilities and the
one which raises the most hopes among experts in their search for alternatives to
custodial penalties.

Samma optimism andas det inledande avsnittet om samhällstjänst i FN-
rapporten Criminal justice policies in relation to problems of imprison-
ment, other penal sanctions and alternative measures, A/CONF. 144/12
28 May 1990, från den åttonde FN-kongressen om brottsprevention
och behandlingen av brottslingar. Här betecknas samhällstjänst som ett
mycket lovande alternativ till fängelse.

Former av samhällstjänst lär ha använts som ersättning för frihets-
berövande i vissa länder för mer än 100 år sedan. Samhällstjänst har
också förekommit sedan ungefär lika lång tid tillbaka som reaktion då
böter inte betalats. I sin nuvarande form har samhällstjänst funnits
sedan år 1973, då påföljden infördes på försök i sex olika frivårdsdi-
strikt i England.

I England presenterades förslaget om samhällstjänst ursprungligen
år 1970 i en rapport från den s.k. Woottonkommittén. I denna rapport
påpekades att samhällstjänst skulle kunna tilltala anhängare av olika
straffteorier. Vissa kunde främst se samhällstjänst som ett alternativ till
fängelsestraff och som sådant mer konstruktivt och billigare. Andra
kunde i samhällstjänst se en ny dimension i straffsystemet med betoning
på ersättning till samhället. Andra åter kunde se samhällstjänst som ett
uttryck för tanken att straffet ska svara mot brottet, medan andra skulle
kunna betona värdet av arbetet och att lagöverträdarna kom i nära
kontakt med andra samhällsmedlemmar.

Den engelska utformningen av samhällstjänst har inspirerat och stått
modell för ett stort antal länders samhällstjänst.

Samhällstjänst förekommer också i de nordiska länderna som alter-
nativ till fängelse, med undantag för Island. Samhällstjänst infördes
först i Danmark, år 1982, som en försöksverksamhet i en region.
Påföljden infördes på motsvarande sätt i Norge år 1984, i Sverige år
1990 och i Finland år 1991. I Danmark och Norge har försöksverksam-
heten numera lett till att samhällstjänst införlivats med det mer or-
dinära påföljdssystemet. En översiktlig jämförelse mellan utformning-
en av samhällstjänst i de nordiska länderna framgår av bilaga till denna
framställning.
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Den treåriga försöksverksamheten med samhällstjänst på fem orter i
Sverige har just gått till ända och en utvidgning till hela landet under
ytterligare tre år har inletts, »i väntan på att en mera permanent ord-
ning kan införas« (proposition 1991/92:109, om utvidgad användning
av samhällstjänst m.m.). Brottsförebyggande rådet har Regeringens
uppdrag att utvärdera den treåriga försöksverksamheten och ska
slutredovisa uppdraget senast den 1 juli 1994.

Frågan om samhällstjänst som ett alternativ till fängelse diskuterades
inom flera utredningar i Sverige under 1970- och 80-talen, bland annat
i 1973 års vapenfriutredning, Rätten till vapenfri tjänst (SOU 1977:7),
Ungdomsfängelseutredningen, Tillsynsdom (SOU 1977:83), Brotts-
förebyggande rådets kriminalpolitiska arbetsgrupp, Nytt straffsystem
(BRÅ-rapport 1977:7) och av Frivårdskommittén i betänkandet Nya
alternativ till frihetsstraff (SOU 1984:32).

I samtliga utredningar blev slutresultatet att man avvisade tanken på
att införa samhällstjänst i påföljdssystemet. Det envisa svenska motstån-
det, som fanns bland kriminalpolitiker, utredare och ledningen i Kri-
minalvårdsverket, är något förvånande med hänsyn till utvecklingen i
andra länder och den i övrigt i Sverige positiva inställningen till påfölj-
den. De vanligaste argumenten var att påföljdssystemet skulle bli mer
komplicerat och svåröverskådligt, att det var principiellt tvivelaktigt att
använda arbete som straff, att det skulle bli svårt att finna lämpliga och
meningsfulla sysselsättningar samt att de flesta fängelseintagna har en
sådan allvarlig kriminell belastning och besvärlig social situation att de
knappast skulle kunna uppfylla samhällstjänstens verkställighetskrav.
Det ansågs att det fanns en risk att antalet misslyckade verkställigheter
skulle bli stort, vilket i sin tur skulle rubba tilltron till påföljden. Fri-
vårdskommittén ifrågasatte också i vilken utsträckning en påföljd som
samhällstjänst skulle kunna anses tillgodose allmänpreventiva krav och
om allmänheten skulle vara beredd att acceptera samhällstjänst som en
straffrättslig reaktion. Brottsförebyggande rådets kriminalpolitiska
grupp ansåg att för verkställigheten av påföljden skulle »krävas bety-
dande administrativ talang hos skyddskonsulenten och hans medarbe-
tare (uppspårande av lämpliga uppgifter för samhällstjänsten, kontak-
ter med domstol och andra myndigheter i fråga om de praktiska ar-
rangemangen, fortlöpande kontroll av klienterna, åtgärder vid utebli-
vande från tjänst osv.)«. Gruppen drog bl.a. följande slutsats: »Det finns
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onekligen en risk för att verksamheten skulle splittras och sänkas till ett
kanske smått löjeväckande plan«.

I Sverige blev Nämndemännens riksförbunds konferens den 25 april
1987 startpunkten för ett nytänkande i frågan om samhällstjänst i Sveri-
ge. Vid denna konferens rapporterade Kriminalvårdsverkets dåvarande
chef Bo Martinsson att han och hans styrelse ändrat inställning i frågan.
Styrelsen för Nämndemännens riksförbund offentliggjorde dagen
därpå att den biträdde Kriminalvårdsstyrelsens linje och krävde att
försök med samhällstjänst snarast möjligt skulle beslutas av statsmak-
terna. Förbundsstyrelsen deklarerade därvid som sin uppfattning att en
betydande majoritet av de svenska nämndemännen ville att samhälls-
tjänst skulle införas som ett alternativ till fängelse. En sådan försöks-
verksamhet infördes som nämnts år 1990.

Under de första 30 månaderna dömdes cirka 200 personer till sam-
hällstjänst i Sverige. Preliminära analyser tyder på att samhällstjänst
ersatt fängelse i ca 75 procent av fallen och således i de återstående
fallen tillämpats i stället för mindre ingripande påföljder. Av de per-
soner som frivården bedömt lämpliga för samhällstjänst erhöll omkring
hälften denna påföljd.

I cirka 14 procent av samhällstjänstdomarna utdömdes det maximala
antalet timmar, 200. I cirka 60 procent av domarna understeg antalet
timmar 100.

Den vanligaste kategorien, som fick samhällstjänst, var 18-24-åringar,
som dömdes för förmögenhetsbrott och som hade en tidigare kriminell
belastning. De mest förekommande brotten var misshandel, stöld och
rattfylleri. Hos cirka 30 procent av de dömda fanns tecken som tydde
på missbruksproblem.

De mest anlitade arbetsgivarna har varit idrottsorganisationer, kyr-
kan, handikapprörelsen, Röda Korset, Riksförbundet för hjälp åt läke-
medelsmissbrukare och Länkarna (en organisation för alkoholmissbru-
kare). De vanligaste arbetsuppgifterna har varit underhållsarbete, träd-
gårdsskötsel, städning, ekonomi-, kontors- och receptionsarbete.

De flesta som dömts till samhällstjänst har fullföljt verkställigheten i
god överensstämmelse med uppgjord arbetsplan (85-90 procent).

När det gäller verkställigheten av samhällstjänst har Sverige samma
erfarenheter som många andra länder. Verkställigheten fungerar bra,
den verkställande myndigheten är entusiastisk, arbetsgivare och dömda
är nöjda. Det är däremot svårt att med säkerhet uttala sig om i vilken
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utsträckning samhällstjänst verkligen är ett alternativ till fängelsestraff.
I de fall utvärderingar gjorts i detta hänseende tycks tveksamhet råda
om resultatet, bl.a. på grund av metodologiska problem.

Det är dock för tidigt att dra mera långtgående slutsatser på grund av
den svenska försöksverksamheten. Samtliga dömda har ännu inte
verkställt sina domar. Intressanta frågor är fortfarande obesvarade el-
ler endast delvis besvarade. Detta gäller inte bara i Sverige. Det tycks
mig dock som om samhällstjänst som straffrättslig reaktionsform i själva
verket numera har en sådan stark förankring hos allmänhet, kriminal-
vårdare och politiker att intresset av att få de återstående frågorna
besvarade är relativt svalt. Massmediernas odelade förtjusning i
påföljden bidrar inte heller till ett intresse att klarlägga de fortfarande
dunkla punkterna.

Det är framför allt två frågeställningar som borde vara intressanta att
belysa ytterligare. Den ena gäller i vilken utsträckning samhällstjänst
kan/bör ersätta fängelse. Den andra gäller vilka effekter som kan för-
väntas av samhällstjänst.

När det gäller den första frågeställningen kan konstateras att sam-
hällstjänst används som alternativ och/eller komplement såväl till fäng-
else som till andra mindre ingripande påföljder. I de fall målsättningen
är att samhällstjänst ska utgöra alternativ till fängelse tycks det i ett
internationellt perspektiv vara så att den uppskattas göra det i 50-75
procent av fallen vid introduktionen av påföljden och att den med tiden
kommer att ersätta fängelse i allt mindre utsträckning. Ett sätt att förs-
äkra sig om att samhällstjänst verkligen ersätter fängelse skulle kunna
vara att efter att ett fängelsestraff utdömts låta den dömde få ansöka
om att få ersätta hela fängelsestraffet eller del därav (företrädesvis i så
fall kanske den senare delen av straffet) med samhällstjänst.

Enligt min uppfattning är det angeläget att på olika sätt begränsa
användningen av fängelsestraff så mycket som möjligt. Om samhälls-
tjänst kan bidra till att användningen av fängelsestraff begränsas i viss
utsträckning så bör det kunna vara ett tillräckligt motiv för samhälls-
tjänst; under förutsättning att användningen av samhällstjänst i övrigt
inte utgör en opåkallad straffskärpning. Man borde kanske också fråga
sig om det inte vore motiverat att se över fängelsestraffets nuvarande
användning och möjligheterna att använda redan existerande påföljds-
alternativ i större utsträckning.

Frågeställningen om vilka effekter som kan förväntas av samhälls-
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tjänst är också värd att uppmärksamma. Samhällstjänst utförs normalt
under förhållandevis få timmar i veckan. Det kan därför knappast vara
rimligt att förvänta sig påtagliga individualpreventiva effekter av en så
lite ingripande påföljd. Därtill kommer frågan om arbete i sig kan ha
rehabiliteringseffekter. Värdet av en intensifiering av samhällstjänsten,
genom en utökning och koncentration av antalet arbetstimmar, kan
dock diskuteras. Om inte annat så utifrån kontroll- och samhällsskydds-
synpunkter.

Diskuteras bör också om det inte är tillräckligt att samhällstjänst har
likvärdiga effekter som fängelse när det gäller samhällsskydd och åter-
fallsfrekvens - åtminstone så länge den är en mer human och billigare
påföljd.

Det finns naturligtvis ett flertal ytterligare aspekter som kan disku-
teras, t.ex. tillämpningsområdet när det gäller vilka kategorier som kan
komma ifråga för samhällstjänst, den straffrättsliga konstruktionen,
konjunkturkänslighet (effekter av stigande arbetslöshet) och rättvise-
aspekter (tillgången till lämpliga arbetsuppgifter kan variera geogra-
fiskt och över tid t.ex.). Eftersom samhällstjänst i betydelsen samhälls-
nyttigt arbete allmänt anses ha särskilda kvaliteter kan det också disku-
teras om det finns skäl att inkludera sådant arbete i andra påföljder,
t.ex. fängelsestraffet.

Vid införande av nya påföljder eller behandlingsformer ägnas dessa
ofta stort intresse. Det krävs utvärderingar — med rätta. Det undersöks
om syftet med påföljden/behandlingsformen uppfylls. Individual- och
allmänpreventiva effekter diskuteras. Kraven blir orimligt höga, inte
minst i jämförelse med kraven på de ordinära påföljderna. Det verkar
som om man bortser från erfarenheterna och den kunskap som finns
om effekter av hittillsvarande påföljder/behandlingsformer. Förvänt-
ningarna är stora på det nya. Varje gång finns det en förhoppning om
att universalmedlet mot brottslighet har uppfunnits.

Entusiasm och tilltro till en positiv utveckling är inte minst viktig när
det gäller behandlingen av kriminella, men denna inställning får inte
överskugga fakta. Behovet av utvärderingar av straffrättsliga och andra
påföljder för brott är stort för att man successivt ska kunna bygga upp
kunskap om olika påföljders effekter. Denna kunskap kan i sin tur
bidra till att utveckla och förbättra påföljdssystemet. Någon patentme-
dicin kommer vi inte att hitta inom överskådlig tid. Så det som återstår
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är dels att utnyttja tillgänglig kunskap, dels att utveckla ny kunskap. Det
kommer därvid att behövas såväl tålamod som fantasi.

Bilaga

Tabell 1. Riktlinjer för tillämpning av samhällstjänst i de nordiska länderna

Danmark Norge Sverige Finland

Huvudsakligt ersätta ersätta ersätta ersätta
syfte fängelse fängelse fängelse fängelse

Lagteknisk föreskrift vid fristående föreskrift vid fristående
konstruktion villkorlig dom påföljd skyddstillsyn påföljd

Alternativ
till fängelse fängelse fängelse fängelse

Antal timmar

Kombination
med fängelse

Alternativt avgörs ja ja ja
fängelsestraff av
utdöms domstolen

Avvecklingstid

Huvudsakligt förmögen- förmögen- förmögen- förmögen-
tillämpnings- hetsbrott, hetsbrott, hetsbrott, hetsbrott,
område lindrigare lindrigare lindrigare lindrigare

vålds- och vålds- och vålds- och vålds- och
narkotikabrott narkotikabrott narkotikabrott, narkotikabrott,

rattfylleri rattfylleri

I princip grövre vålds- grövre vålds- grövre vålds- grövre vålds-
uteslutna och narkotika- och narkotika- och narkotika- och narkotika-
tillämpnings brott, sexual- brott, sexual- brott, sexual- brott, sexual-
områden brott, rattfylleri brott, rattfylleri brott, rattfylleri brott

Ålder - - 18-24 år
(företrädesvis)

Typ av offentliga offentliga offentliga offentliga
arbetsgivare sektorn, sektorn, sektorn, sektorn,

ideella ideella ideella ideella
föreningar föreningar föreningar föreningar

Källa: Samhällstjänst i de Nordiska länderna av Tommy Andersson


