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Man har enligt gammalt mönster ofta ansett fängelset vara den entydiga grundformen
av frihetsberövande straffpåföljder. De samhällspåföljder som i olika länder utvecklats
som alternativ till fängelset har väsentligt utvidgat spektret av frihetsberövande påfölj-
der. Men även innehållet i fängelsestraff varierar starkt, beroende på typen av anstalt
där det verkställs. Även målen för verkställigheten av fängelsestraff och fångvårdens
medel har förnyats. När man utformar straff som inskränker på friheten är det därför
inte befogat att hålla sig till indelningen av straff i fängelse och samhällspåföljder. När
en domstol dömer ut ett frihetsstraff, är den sällan medveten om hurdant straff den i
själva verket dömer ut. Detta är fallet i synnerhet när de verkställande myndigheterna
har möjlighet att besluta att fängelset verkställs i form av en samhällspåföljd. Ur doms-
rättens synvinkel kan situationen uppfattas som problematisk. Å andra sidan kan man
se som en klar utgångspunkt att frihetsstraff skall verkställas i så öppna förhållanden
som möjligt. Detta kräver grundlig utvärdering av den dömdes levnadsförhållanden
och förändringarna i dem. I detta avseende innehar de verkställande myndigheterna
bättre sakkunskap än domstolarna. När man klarare än tidigare ställt som mål för verk-
ställigheten av frihetsstraff att reducera risken för återfallsbrottslighet, skall kriminal-
vårdsmyndigheterna ha omfattande beslutanderätt när det gäller verkställighetens
innehåll Det råder jämvikt mellan domstolar och verkställande myndigheter, om de
olika samhällspåföljderna är självständiga straff. Domstolarna skall i såfall vid valet
av slaget av straff göra sig grundligt förtrogna med den dömdes levnadsomständighe-
ter och vara väl bekanta med innehållet i verkställigheten av olika påföljder.

Esa Vesterbacka är född i 1954 och blev juris kandidat i 1977 och juris licentiat 1984.
Han har arbetat som bl. a. åklagare och fängelsedirektör. Från 1995 tjänstgör han som
biträdande avdelningschef i justitieministeriets fångvårdsavdelning i Finland.

Under de två senaste decennierna har man i nästan alla västländer gått in för att
finna påföljdsalternativ till fängelsestraffet. Orsakerna till sökandet efter alterna-
tiv har varit både ekonomiska och att finna humanare påföljder. Det största pro-
blemet inom kriminalvården under de två senaste decennierna har varit den star-
ka ökningen av antalet fångar både i USA och nästan alla västeuropeiska länder.
Överbefolkningen i anstalterna som förorsakats av det ökade antalet intagna har
man försökt lindra genom dyrt tilläggsbyggande av fängelser och utvecklande av
alternativa påföljdsformer. Att lansera nya samhällspåföljder tycks emellertid
bara ha en dämpande effekt på fångpopulationens tillväxt: det finns bara några få
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länder i Europa där antalet fångar minskar. Det är svårt att pålitligt bedöma i vil-
ken mån samhällspåfolj derna verkligen har varit ett alternativ till fängelse eller i
vilken mån de de facto har ökat antalet bestraffade.

Genom samhällspåfolj der går man också in för att minska olägenheterna av
fängelsestraff för den dömde. Man hoppas att de bättre än fängelse skall kunna
underlätta den dömdes integration vid samhället eller åtminstone minska hans
bundenhet vid den kriminella subkulturen. I vissa fall har man med dem gått in
för att effektivt reducera risken för återfall.

Samhällstjänst är under alla omständigheter ett billigare straff att verkställa än
fängelse. I Finland har man uppskattat att en dom till samhällstjänst leder till
25-45 procent av kostnaderna för ett fängelsestraff. I många länder försöker man
uppnå ännu större inbesparingar.

Införandet av nya samhällspåfoljder har starkt inverkat på fångvården.
Fångstrukturen har ändrats när man i stället för korta fängelsestraff dömer ut
samhällspåföljder. Samtidigt har det skett förändringar i fångvårdens mål och
medel som i sin tur återspeglar sig i samhällspåfölj derna, i synnerhet i den vill-
korliga friheten och övervakningen av densamma. Nya samhällspåföljder har hit-
tills i allmänhet tillämpats som fristående påföljder, klara alternativ till fängelse.
Syftet med dem har varit att minska fångtalet genom att man hindrar eller upp-
skjuter förstagångsintagningar (s.k. front door policy). I nästa skede kan de til-
lämpas på samma sätt som traditionell villkorlig frigivning genom att man för-
kortar strafftiden i anstalt (s.k. back door policy).

I flera länder har man under det pågående decenniet övervägt och definerat
kriminalvårdens verksamhetsidé när man utformat dess s.k. mission. Bl.a. i de
nordiska länderna, Benelux, England, Skottland och Kanada har det utformats en
i hög grad enhetlig uppfattning om kriminalvårdens mål. Det viktiga är att finna
en balans mellan säkerhet, rättvisa, humanitet och verkan. Den angelägna upp-
giften för kriminalvården är enligt den förhärskande uppfattningen att skydda
samhället. När man beaktar den straffskala som tillämpas i dessa länder (speci-
ellt i Norden), är den viktigaste frågan, ur säkerhetssynpunkt t.o.m. viktigare än
säkerheten under anstaltstiden, hur man med verkställigheten av fängelsestraff
skall kunna reducera återfallsrisken och därmed öka säkerheten i samhället. Man
har utarbetat åtgärdsprogram vilkas effekt i reducering av återfallsrisken kan sta-
tistiskt påvisas. Med tanke på samhällets säkerhet kunde alltså fångar som delta-
git i dessa program friges villkorligt tidigare än andra. Man kan också förena vill-
korlig frihet med element som ökar funktionerna av kontroll och återfallsbe-
gränsning. Å andra sidan har man inte funnit en metod med vilken man på det
individuella planet pålitligt kunde prognostisera sannolikheten för återfall.
Progressivsystemets rättviseproblem återstår alltjämt.

Av påföljdsalternativen till fängelsestraff granskar jag i det följande sam-
hällstjänsten och den elektroniska kontrollen som kan anses vara de två viktigas-
te alternativa strafformerna. Jag granskar deras senaste utveckling och utveck-
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lingsplaner i Norden, England och Holland. För det andra behandlar jag samti-
diga innehållsförändringar i verkställigheten av fängelsestraff. Dessa förändring-
ar har varit större i Finland än i de andra nordiska länderna på grund av att fin-
ländsk kriminalvård tidigare inte varit särskilt vårdinriktad och på grund av att
den gällande lagen om verkställighet av straff har stiftats i andan av neoklassiskt
straffrättsligt tänkande. Villkorlig frihet är traditionellt ett «påföljdsalternativ» till
fängelse. Utvecklingen av nya påföljds former inverkar också på den villkorliga
friheten. Avslutningsvis försöker jag gestalta helheten av fängelse, villkorlig fri-
het och s.k. alternativa påföljder.

1. Samhällspåföljder

1.1 Samhällstjänst

Det viktigaste innehållet i samhällstjänst är oavlönat arbete som den dömde skall
utföra för samhället. Populariteten och accepterandet av denna påföljd grundar
sig i själva verket just på nyttighetsaspekten som också är utmärkande för fäng-
elset. I många länder har det viktigaste innehållet i fangelsetstraffet varit att en
intagen är skyldig att arbeta för staten mot en formell ersättning. Det är lätt att
motivera samhällstjänsten med låga verkställighetskostnader som ett alternativ
till korta fängelsestraff. Tillämpningen av samhällstjänst begränsas av kravet på
strafftrovärdighet. Dess övervakning är inte särskilt intensiv. Domar till sam-
hällstjänst utgår från en lämplighetsbedömning som skall visa om den dömde kan
anses tillräckligt pålitlig för att avtjäna straffet i samhället. Andelen dömda som
med framgång genomför samhällstjänst i olika länder (80-85 procent) visar att
domstolarna mycket väl kan förutsäga de dömdas beteende i tjänstgöringen.
Ändå återstår trovärdighetsproblemet: det finns en gräns bortom vilken sam-
hällstjänst helt enkelt inte uppfattas som ett tillräckligt straff. Denna svårdefi-
nierbara gräns måste både lagstiftare och rättstillämpare beakta. Nedan beskriver
jag lösningar som gjorts i lagstiftningen och rättspraxis i några länder. Eftersom
samhällstjänsten behandlades vid det nordiska juristmötet för sex år sedan, kon-
centrerar jag mig huvudsakligen på utvecklingen under de senaste åren.

I England har samhällstjänst (Community Service) redan tillämpats nästan 25
år och utvecklats till ett betydande alternativ till fängelse, i dag också till böter.
Samhällstjänst förordnas på basis av en lämplighetsbedömning, men är däremot
inte bunden vid specifika brott eller straff av en viss längd. I samband med
domen görs också en riskbedömning som inverkar på formen och innehållet i
verkställigheten av samhällstjänsten. Det viktigaste syftet med samhällstjänst är
att den dömde genom ett meningsfullt och påtagligt oavlönat arbete kompenserar
samhället för den skada han orsakat och samtidigt bevarar sina band med sam-
hället. Det totala antalet timmar i samhällstjänst varierar mellan 40 och 240.
Samhällstjänsten har mycket väl lyckats bevara sin trovärdighet både i domsto-
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larnas och allmänhetens ögon, vilket bl.a. beror på att nätverket av tjänstgörings-
platser är synnerligen omfattande och täcker både kyrkor, idrottsföreningar och
kommuner. Trovärdigheten stärks också av att en överträdelse av planen för sam-
hällstjänst leder till en ny behandling av ärendet inför rätta. Ca. 80 procent av de
dömda genomför sin samhällstjänst framgångsrikt.

I Danmark inleddes experiment med samhällstjänst redan 1982 och den per-
manenta lagen i frågan trädde i kraft tio år senare. Den som är dömd till sam-
hällstjänst skall utföra 40-240 timmar samhällsnyttigt arbete under sin fritid. Vid
sidan av arbetet kan den dömde förpliktas att delta i vårdprogram (t.ex. program
för missbrukare) eller utbildning. Denna påföljd tillämpas huvudsakligen för
egendomsbrott, men i viss utsträckning också för vålds-, narkotika- och sedlig-
hetsbrott. Längden av ovillkorligt fängelsestraff som kan ersättas med samhälls-
tjänst är inte exakt bestämd i lag, praxis varierar beroende på slaget av brott.
Tillämpningsområdet för samhällstjänst vidgades 1997 och det blev också möj-
ligt att döma ut kombinerade straff som består av ovillkorligt fängelse och sam-
hällstjänst. Årligen ges 600-700 domar till samhällstjänst. Ca. 80 procent slutför
tjänstgöringen framgångsrikt medan 20 procent överträder villkoren eller gör sig
skyldiga till ett nytt brott under verkställigheten.

Samhällstjänst har tillämpats som påföljd i Sverige från 1991. Den är emel-
lertid inte en fristående påfölj ds form, eftersom det är en del av de skyddstill-
synsdömda som förordnas till den. Det gäller personer dömda för brott som kan
leda till fängelsestraff på 8-10 månader. Syftet är att förhindra de negativa verk-
ningarna av ovillkorliga fängelsestraff och att genom positiva åtgärder reducera
återfallsrisken. Den som är dömd till samhällstjänst utför 40-200 timmar oavlö-
nat arbete under fritiden för en ideell förening, organisation eller kyrka.
Samhällstjänsten kan avbrytas om den dömde gör sig skyldig till nya brott under
tjänstgöringen, missbrukar rusmedel eller inte följer den utarbetade arbetsplanen.
Det genomsnittliga antalet personer i samhällstjänst har under de senaste åren
uppgått till ca. 700.

Om Straffsystemkommittens förslag från 1995 (SOU 1995:91) genomförs,
utvecklas samhällstjänsten till en separat påföljdsform med utvidgat tillämp-
ningsområde. De formella förutsättningarna för tillämpning av samhällstjänst
vore mycket omfattande. Ett hinder för dom till samhällstjänst i stället för ovill-
korligt fängelse kunde enligt domstolsövervägande vara den åtalades tidigare kri-
minalitet och det aktuella brottets allvarliga slag. Under två års tid har ett expe-
riment pågått i syfte att utveckla en ny verkställighet av samhällstjänst. Det är
meningen att man skall utreda vilken samhällstjänst som lämpar sig för personer
med mera grov kriminell bakgrund än i dag och hur man kan bevara trovärdig-
heten av denna påföljd.

I Norge är domstolarnas prövningsrätt vid förordnande till samhällstjänst
(samfunnstjeneste) mycket omfattande. Man skall i första hand fästa uppmärk-
samhet vid de individualpreventiva aspekterna men också vid den allmänna lag-
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lydnaden. Det maximala antalet timmar i samhällstjänst är exceptionellt stort,
360. Samhällstjänst ådöms i regel som alternativ till ovillkorliga fängelsestraff på
mindre än ett år. Det är också möjligt att döma ut kombinerade straff som består
av högst 30 dagar ovillkorligt fängelse och samhällstjänst. Trots det omfattande
tillämpningsområdet verkställs årligen under 700 domar till samhällstjänst.
Merparten (ca. 80 procent) döms ut för egendomsbrottslighet.

Samhällstjänst har i Finland tillämpats endast en kort tid, men har redan upp-
nått en mera betydande position i påföljdssystemet än i de övriga nordiska län-
derna. Detta är en följd av det begränsade antalet påföljdsalternativ men också av
att samhällstjänsten på ett framgångsrikt sätt introducerats i det finländska
påföljdssystemet. Efter en försöksperiod som inleddes 1991 blev samhällstjän-
sten i början av 1997 en permanent del av det finländska påföljdssystemet.
Samhällstjänst döms ut i stället för ovillkorliga fängelsestraff på högst åtta måna-
der, om inte ovillkorliga fängelsestraff, tidigare domar till samhällstjänst eller
andra vägande skäl anses utgöra ett hinder för dömande till samhällstjänst.
Dömande till samhällstjänst förutsätter också att gärningsmannen samtycker och
att det kan antas att han klarar av samhällstjänst.

Samhällstjänst består av minst 20 och högst 200 timmar övervakat regelbun-
det oavlönat arbete så att en timme motsvarar en dag i fängelse. Under sam-
hällstjänsten kan man ingripa i den dömdes missbruksproblem så att en del av
timmarna används till att utreda missbruksproblemet och informera om miss-
brukarvårdens tjänster. Kriminalvårdsföreningen med dess omfattande samar-
betsnätverk svarar för verkställigheten av samhällstjänst. Kommuner och frivil-
ligorganisationer är tjänstgöringsplatser. Samarbetsnätverket består av över 2000
tjänstgöringsplatser varav ca. hälften kontinuerligt används.

Samhällstjänst tillämpas som en påföljd i första hand för rattfylleri. Över hälf-
ten av dem som gjort sig skyldiga till rattfylleri döms till samhällstjänst och två
tredjedelar av dem som gör samhällstjänst är dömda för rattfylleri. Samhälls-
tjänsten är också en viktig påföljd vid misshandel och stöld.

Inledd samhällstjänst slutförs i ca. 85 procent av fallen. Kriminalvårdsföre-
ningen kan tilldela en varning för brott mot villkoren för samhällstjänst. Om för-
seelsen är allvarlig skall föreningen anmäla saken till åklagaren på vars förslag
en domstol kan avbryta samhällstjänsten och återförvandla straffet till fängelse.
De avbrutna fallen är klart bundna vid samhällstjänstens längd: ju längre straff
desto större procent av avbrytanden.

Det årliga antalet domar till samhällstjänst uppgår till ca. 3500 fall. Det bety-
der att ca. en tredjedel av samtliga ovillkorliga fängelsestraff verkställs som sam-
hällstjänst. Den omfattande tillämpningen av samhällstjänst har återspeglat sig i
antalet fångar på så sätt att det under detta årtionde sjunkit från ca. 3300 till 2800.
Enligt undersökningar har samhällstjänsten kunnat avvärja den utslagning av
dömda som fängelsestraff leder till. Samtidigt har samhällspåföljden kunnat
bevara sin trovärdighet som straff.
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Ungdomsstraff kan också anses vara en form av samhällstjänst. Ett experiment
med ungdomsstraff pågår för närvarande. Den som är under 18 år kan i Finland
endast av synnerligen vägande skäl dömas till ovillkorligt fängelsestraff. Detta
har lett till en situation när ungdomar döms till villkorliga fängelsestraff uppre-
pade gånger. Ett problem är att en del av de unga inte uppfattar villkorligt fäng-
else som ett straff överhuvudtaget. Ett annat problem är att när det första ovill-
korliga fängelsestraffet döms ut kan tidigare villkorliga straff verkställas, varför
ungdomar kan de facto kommer att avtjäna långa fängelsestraff.

I början av 1997 inleddes ett treårigt försök med ungdomsstraff i sju dom-
stolsdistrikt. Ungdomsstraff kan dömas ut för brott som begåtts i en ålder under
18 år och för vilka böter anses vara en otillräcklig och ovillkorligt fängelse en
alltför sträng påföljd. Straffet innefattar s.k. ungdomstjänst på 10-60 timmar.
Kriminalvårdsföreningen svarar för verkställigheten. Ungdomstjänsten påminner
om samhällstjänst, men den innefattar ett intensivare ingripande i den unge gär-
ningsmannens liv i syfte att bryta den onda cirkeln av kriminalitet. Den unge träf-
far en representant för Kriminalvårdsföreningen två-tre gånger i veckan.

Samhällstjänstens väsentliga innehåll, att ersätta fängelse med samhällsnyttigt
arbete, har visat sig vara otillräckligt när man gått in för att utvidga tillämpnings-
området för denna påföljd. Vi kan se två sätt att komplettera den rena arbetsplik-
ten. Om man vill använda samhällstjänst som ett alternativt straff för mera allvar-
liga brott än idag, kan påföljdens trovärdighet ökas genom att man inför kombi-
nerade straff med kort ovillkorligt fängelse och samhällstjänst. Ett dylikt kombi-
nerat straff är emellertid förenat med många problem. Ett lyckat genomförande av
samhällstjänst baserar sig i hög grad på den dömdes samtycke och motivation för
avtjänande av straffet. Motivationen för avtjänande av ett kombinerat straff vore
uppenbarligen lägre, vilket skulle sänka procenten av lyckade genomföranden. På
så sätt kunde trovärdigheten av samhällstjänst rentav sjunka. Det andra alter-
nativet för att öka antalet användare av samhällstjänst är att man kompletterar
arbetet med rehabiliterande komponenter som ökar den dömdes sociala hand-
lingsförmåga och reducerar återfallsrisken. Behovet av användning gäller huvud-
sakligen missbrukare. Rusmedelsberoendet är emellertid ofta så starkt att det
väsentligt försvagar den dömdes lämplighet för samhällstjänst.

1.2 Elektronisk övervakning

Grundtanken i elektronisk övervakning är att med hjälp av den teknik som står
till förfogande intensivt övervaka den dömdes livsföring och på så sätt förhindra
att han begår nya brott. I tekniskt avseende grundar sig de system som tillämpas
idag på satellitöverförd kontroll. Den elektroniskt övervakade bär runt armen
eller benet ett band som fungerar som sändare och meddelar hans vistelseort. Om
den övervakade avlägsnar sig från det område som är honom tillåtet, slår syste-
met alarm och den myndighet som tjänstgör som övervakare eller någon annan
person som sköter uppgiften tar omedelbart kontakt med den övervakade.
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Tillämpningen i Europa utgår emellertid från att elektronisk övervakning i och
för sig är otillräcklig, den skall utökas med kontroll- och stödarbete som utförs
av personal. I Europa tillämpas elektronisk övervakning i olika former i bl.a.
England, Holland och Sverige.

Den uppenbara orsaken till introduceringen av elektronisk övervakning i
England var den markanta tillväxten av fångpopulationen, en tillväxt som allt-
jämt pågår. De första experimenten på 80-talet gällde häktade. I de uppföljande
undersökningarna lade man redan då märke till att ren elektronisk övervakning i
sig inte är ett effektivt sätt att reducera återfall, den kan däremot tillämpas i kom-
bination med andra samhällspåföljder. Från början av detta decennium har domar
till elektroniskt övervakad husarrest kunnas ges i stället för korta fängelsestraff.
En husarrest kan pågå från en dag till sex månader och den dagliga tiden för hem-
mavistelse som krävs och övervakas kan variera från en till tolv timmar.

Ett nytt skede inleds i början av 1999 när elektronisk övervakning av husarrest
(Home Detention Curfew) blir en regelrätt del av övergångsprocessen till vill-
korlig frihet för intagna i England. Villkorlig frigivning tidigareläggs i förhål-
lande till det normala på så sätt att de frigivna förpliktas att vistas hemma på
kvällen och natten, husarresten övervakas elektroniskt. Under en tid av dygnet
som fastställs i villkoren för tillståndet kan den övervakade vara borta hemifrån
så att arbete eller studier är möjliga. Frånvaro under otillåten tid eller någon
annan allvarlig överträdelse av villkoren leder till återkallande av tillståndet och
returnering till fängelset. Husarresten varar beroende på strafftiden från 14 dagar
till två månader. Man tror att systemet skall öka planmässigheten i den frigivnes
livsföring och främja integreringen i samhället. Detta försöker man säkra genom
stöd-åtgärder som även normalt ingår i villkorlig frihet. Husarrest berör intagna
som avtjänar fängelsestraff på över tre månader men under fyra år. Dessutom för-
utsätter man att den intagne har en lägenhet och att han utgående från en riskbe-
dömning inte kan anses uppenbart olämplig för elektronisk övervakning. Enligt
en bedömning friges årligen ca. 35 000 intagna under övervakad husarrest och
deras antal per dag är ca. 4000.

I Holland förhöll man sig negativt till elektronisk övervakning ända till början
av 90-talet och utarbetade andra påföljdsalternativ till fängelse. I syfte att redu-
cera verkställighetskostnaderna inledde man emellertid 1995 ett experiment med
elektronisk övervakning både som påföljdsalternativ till fängelse och som en del
av villkorlig frihet. Fängelsestraff på över sex månader kan förvandlas till sam-
hällstjänst på högst 240 timmar under 12 månader med elektronisk övervakning.
Genom att förena långvarig samhällstjänst med elektronisk övervakning går man
in för att skapa ett så strängt straff att det kan användas som alternativ till fäng-
elsestraff på över sex månader. Som alternativ till kortare fängelsestraff använder
man «normal» samhällstjänst. Intagna friges villkorligt tidigare än normalt i det
skede när de annars hade placerats i öppna anstalter med möjlighet att bege sig
utanför anstalten. Varaktigheten av elektronisk övervakning är inte exakt defini-
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erad, i praktiken varierar den mellan sex veckor och sex månader. Veckoschemat
består av minst 28 timmar arbete eller annan aktiv verksamhet utanför hemmet. I
veckoschemat ingår också fritid utan övervakning då man kan göra besök, upp-
köp m.m.

Ett experiment med elektronisk övervakning inleddes lokalt i Sverige 1994
och utvidgades tre år senare till hela landet. Elektronisk övervakning är ett alter-
nativ till fängelsestraff på högst tre månader. Beslut om tillämpning av denna
påföljdsform tas av kriminalvården på basis av anhållan av den dömde och en
lämplighetsutredning. Det krävs att den dömde har en lägenhet med telefonför-
bindelse och en arbets- eller studieplats. Den elektroniskt övervakade betalar
också ekonomisk ersättning till fonden för brottsoffer. Från första början förena-
des elektronisk övervakning med stöd och kontroll av personal. De elektroniskt
övervakade deltar vid sidan av arbete och studier i olika program för missbrukare
och program för reducering av återfallsrisken. Frivårdspersonalen genomför
dessutom regelbundna hembesök med möjliga drogtester. Dessutom upprätthål-
ler personalen kontakt med den övervakades arbetsgivare.

Straffsystemkommittén i Sverige föreslog att fängelsestraffet skall bestå av två
former: fängelse genom elektronisk övervakning och fängelse i anstalt. Enligt
förslaget fattar domstolen beslut om ett straff skall verkställas i fängelse eller
utanför. Den dömdes tidigare kriminalitet, längden av det ådömda straffet och
andra omständigheter kan leda till att domstolen väljer «fängelse i anstalt» som
påföljd. Innehållet i elektronisk övervakning förblir enligt förslaget lika intensivt
som i dag och är förbundet med ett förbud att vistas utanför lägenheten under
andra tider än de särskilt tillåtna.

I de andra nordiska länderna har elektronisk övervakning inte prövats. I en kri-
minalvårdsutredning som det norska Stortinget godkänt (St meld nr 27 1997-98)
anser man att elektronisk övervakning i Norge skall inledas ungefär på samma
sätt som i Sverige. I den omfattande analys som Kriminalforsorgen i Danmark
gjort uppfattas elektronisk övervakning som ett alternativ till utvidgad sam-
hällstjänst eller natt- och veckoslutsfangelse. I Finland finns det inga planer på
introducering av elektronisk övervakning. Så länge samhällstjänsten fungerar
som den gör i dag finns det inte behov av elektronisk övervakning som en fristå-
ende påföljd. Erfarenheterna i Sverige och andra länder uppföljs givetvis och
inverkar på kommande beslut.

Elektronisk övervakning innebär ett starkt ingrepp i den personliga friheten.
Som straff är den klart strängare en ren samhällstjänst. Det betyder att den kan
tillämpas som påföljd för grova brott och är en särskilt användbar påföljd i kom-
bination med villkorlig frihet. Föreningen av elektronisk övervakning med vill-
korlig frihet gör det möjligt att den dömde avtjänar en kortare del (i allmänhet
2/3) av straffet i fängelse än idag.
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2. Verkställighet av fängelsestraff

Samtidigt som man utarbetat samhällspåföljder har det också skett förändringar
i fångvårdens innehåll. I det följande granskar jag frågan ur den finländska kri-
minalvårdens synvinkel eftersom förändringarna är tydligast just här. Trots att
fångvårdslagstiftningen i Finland genomgått mycket obetydliga förändringar
under de senaste åren, har det skett en klar förskjutning i kriminalvårdens upp-
ställning av mål: man uppfattar främjandet av de intagnas anpassningsmöjlighe-
ter till samhället på ett annat sätt än tidigare.

Lagen om verkställighet av fängelsestraff reformerades i början av 70-talet i
Finland. Samtidigt gjordes ändringar i strafflagens bestämmelser om straffmät-
ning. Utgångspunkten var grundtankarna i neoklassisk straffrätt: man betonade
straffets preventiva karaktär och dess rättvisa förhållande till gärningens skadlig-
het och farlighet och till gärningsmannens skuld. Dessutom betonade man nöd-
vändigheten av enhetlig straffpraxis: likartade brott skall leda till likartade straff.

Man slopade progressivsystemet som hade gått ut på att en intagen med gott
beteende kunde öka sina rättigheter i anstalten och sina möjligheter till snabbare
villkorlig frigivning. Reformens viktigaste princip var normalitet. Fångarnas lev-
nadsomständigheter borde i mån av möjlighet ordnas så att de motsvarar de all-
männa förhållandena i samhället. Straffets enda innehåll var frihetsförlusten,
andra begränsningar kunde tillämpas endast i den utsträckning den intagnes säkra
förvaring i anstalten och anstaltsordningen så krävde. Uttrycket «i mån av möj-
lighet» återkommer i lagen flera gånger, vilket betyder att anstaltsmyndigheterna
har synnerligen omfattande prövningrätt vid tillämpandet av lagen.

Mycket litet diskussion har förts om vad frihetsförlust som straffinnehåll
egentligen innebär. Fängelsestraff verkställs under synnerligen olika förhållan-
den, och när en domstol dömer ut ett fängelsestraff är den inte nödvändigtvis
medveten om vad straffets innehåll kommer att bli. Anstaltsförhållandena varie-
rar från slutna avdelningar i slutna fängelser till arbetskolonier eller öppna anstal-
ter, där «muren» är ett begrepp i den intagnes tankevärld och rörelsebegräns-
ningar endast visas på en karta och av en stolpe i terrängen. Direkt placering i en
öppen anstalt är bunden vid straffets längd (max. två år), men en fånge som avtjä-
nar straff i ett slutet fängelse kan placeras i en öppen anstalt om det av kriminal-
vårdsmässiga skäl anses motiverat, även om den återstående straffperioden är
längre. Placering i en öppen anstalt är således beroende av prövning och de enda
kriterierna är ingalunda «säker förvaring i anstalten och anstaltsordningen». När
man tillämpar prövningsrätten är man också hela tiden tvungen att beakta krimi-
nalvårdens trovärdighet. Detsamma gäller för beviljande av t.ex. permission eller
tillstånd till civilarbete eller studier. När en farlig fånge rymmer eller begår ett
allvarligt brott under permissionen, skapar detta - också om det sker sällan -
tryck mot kriminalvårdens trovärdighet.

Också kravet på normalitet i anstaltsförhållandena bör granskas ur trovärdig-
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hetssynpunkt. När tre intagna i en öppen anstalt för ett par år sedan rymde under
en badutflykt på ett i och för sig ofarligt sätt för samhället, tärde detta, med
kvällspressens välvilliga bistånd, ansenligt på trovärdigheten i finländsk krimi-
nalvård. Den viktigaste omständigheten som framfördes var inte rymningen i och
för sig utan det faktum att badutflykten hade gjorts till en av landets mest kända
badinrättningar. Det hjälpte inte att man förklarade att inrättningen i fråga var
belägen nära fängelset, att den var den enda tänkbara badplatsen, eller att badtu-
ren utgjorde en del av en större programhelhet för de intagna. Det var helt enkelt
så att en fånge inte fick föras till en badinrättning som genomsnittsfinländaren
inte hade råd att besöka!

När lagen om verkställighet av straff reformerades på 70-talet definierades
kriminalvårdens uppgift medvetet så att inverkan på återfallsbrottsligheten inte
uppställdes som mål. Reformen var starkt påverkad av den då internationellt för-
härskande uppfattningen att fängelsestraff inte inverkar reducerande på återfalls-
brottsligheten («nothing works»). I lagens motivering skrev man tydligt in tanken
att fängelsestraff kunde begrundas med straffhotets preventiva inverkan och med
att fångarna under frihetsförlusten var ofarliga för samhället. Trots detta upp-
ställde man som mål att verkställa straff på ett sådant sätt att fångarnas möjlig-
heter att klara sig i samhället skall förbättras. Detta uttryck hänför sig till nor-
malitetsprincipen. Fängelset skall «i mån av möjlighet» erbjuda likartade möjlig-
heter till t.ex. utbildning och arbete som samhället i allmänhet erbjuder. Man
ansåg att arbete och utbildning var betydelsefulla för utkomsten efter straffperi-
oden, även om det inte under själva strafftiden fanns medel att direkt påverka
kommande kriminalitet. Det oaktat höjde normalitetsprincipen avsevärt nivån på
kriminalvården och förbättrade fångarnas ställning i Finland: bespisning och
boendeförhållanden har förbättrats, organiseringen av arbete sker nu under högst
civila förhållanden (med undantag av avlöningen), utbildningschanserna är kva-
litativt annorlunda än tidigare och hälsovården har minst samma standard som i
samhället i övrigt.

Normalitetsprincipen utsträcktes tidigare också till fångarna: en stor del av
dem var «normala» rattfyllerister eller egendomsbrottslingar som under straff-
tiden var kapabla och villiga att arbeta eller studera. När fångpopulationen min-
skat har de «svåraste» blivit kvar i anstalterna. Detta resultat som i och för sig är
utmärkt och eftersträvansvärt har ställt nya krav på kriminalvården, krav som
man inte kunnat förutse tillräckligt väl. Förändringarna i fångstrukturen så att
den största gruppen består av personer som dömts för våldsbrott och att narko-
tikabrottslingarnas antal starkt ökar, har lett till en situation där de tidigare
«normalfunktionerna» inte längre räcker till.

När man under de senaste åren definierat kriminalvårdens mål har man börjat
granska främjandet av fångarnas möjligheter att reda sig i samhället i ett vidare
perspektiv. Det är inte tillräckligt att förbättra de intagnas möjligheter att ta vara
på sig efter frigivningen, om man inte samtidigt reducerar risken för nya brott.
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Kriminalvården i Finland var inte ens under progressivsystemets glansperiod sär-
skilt inriktad på vård, snarare var den straff inriktad. Att handskas med själva brot-
tet, att överväga de faktorer som ledde till brottet och att gå in för att påverka
dessa faktorer är frågor som nästan inte alls uppmärksammats i anstaltsvardagen.
Om dessa frågor tagits upp under anstaltsperioden, har så skett på den intagnes
eget initiativ och hänfört sig till diskussioner med pastorn, psykologen eller
någon motsvarande funktionär som arbetar konfidentiellt. Man har alltså inte
medvetet gått in för att påverka orsakerna till kriminalitet på det individuella pla-
net, trots att ca. två tredjedelar av fångarna inte sitter inne första gången.

Den förändrade målsättningen har blivit möjlig genom forskningsresultat och
erfarenheter i andra länder som visar att det under fängelsetiden trots allt går att
inverka på återfallsrisken. De tidigare metoderna som hänförde sig till normali-
tetsprincipen och som ville främja möjligheterna att reda sig i frihet har utökats
med åtgärdsprogram som direkt går in för att minska risken för en intagen att på
nytt begå ett visst brott. Cognitive Skills programmet som utarbetats i Kanada
och som tillämpas i alla andra nordiska länder används också i Finland. Cognitive
Skills programmet är ett strukturerat program som grundar sig på utforskad teori
och förmedlar kognitiva och sociala färdigheter. Programmet betonar att föränd-
ringar i en brottlings beteende förutsätter förändringar i hans tänkande och slut-
ledningsförmåga. Det är ett slags basprogram som kan utgöra grunden för vidare
programmatiskt arbete inom kriminalvården.

Återfallsrisken för sexualbrottslingar skall reduceras med ett program som
utarbetats av Prison Service i England och ett program för våldsbrottslingar
utvecklas för närvarande. Dessa åtgärdsprogram är inga trollkonster som snabbt
löser återfallsproblemet. Men de medför nya instrument vid sidan av de beprö-
vade och ökar det meningsfulla i kriminalvården. När det gäller vissa fångar
under vissa omständigheter är det säkert så att «something works».

Effektiviteten av alla aktivitetsformer beror i avgörande grad på hur narkoti-
kasituationen i anstalterna kan hållas under kontroll. I syfte att uppnå detta har
man i Finland utarbetat en särskild narkotikastrategi för kriminalvården som tas
i bruk 1999. Målet är att begränsa både utbud och efterfrågan på narkotika och
minimera drogskadorna. Eftersom fångarnas hälsovård i första hand hör till hem-
kommunens ansvarsområde går fängelsernas missbrukarvård i så hög grad som
möjligt in för ett nätverkskopplat arbetssätt och vill bygga på den allmänna miss-
brukarvården i samhället.

Villkorlig frihet och därmed förenad övervakning bevarades i Finland som en
del av verkställigheten av fängelsestraff även om man i övrigt avskaffade pro-
gressivsystemet. Motiveringen var att man på så sätt utan att riskera straffsyste-
mets allmänpreventiva karaktär kunde reducera olägenheterna av verkställighe-
ten av fängelsestraff. Villkorlig frigivning har i praktiken utvecklats till en myck-
et schablonmässig procedur, trots att lagstiftningen i detta avseende ger krimi-
nalvården stor prövningsrätt. Förstagångsförbrytare friges när de avtjänat hälften
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av straffet och de andra efter två tredjedelar. Enligt justitieministeriets anvis-
ningar kan frigivningen av de sistnämnda av särskilda skäl tidigareläggas högst
två månader. Endast 20 procent av de villkorligt frigivna i Finland förordnas till
övervakning. I samband med totalreformen av strafflagstiftningen som för när-
varande pågår planerade man att helt slopa övervakningen. Man avstod emeller-
tid från den förändringen och nu har det blivit aktuellt att utveckla övervakning-
ens innehåll. Man vill betona övervakningens karaktär av påföljd och dess syfte
att reducera risken för återfall och utslagning. Stöd och kontroll skall tydligare
förenas i övervakningen och det skall finnas en kontinuitet mellan åtgärderna i
fängelset och åtgärderna under övervakningen.

Även projekten för reformering av lagstiftningen i Sverige och Norge föreslår
att den villkorliga friheten skall bevaras. I Sverige sker villkorlig frigivning all-
tid tidigast när två tredjedelar av straffet är avtjänat. Enligt förslaget skall alla
som avtjänar straff på eller över sex månader och alla personer under 21 år för-
ordnas till övervakning. Även i Norge skall enligt förslaget frigivning efter att två
tredjedelar av straffet avtjänats förbli den grundläggande regeln och övervakning
skall införas som obligatorisk.

Att uppnå målet att minska risken för återfallsbrottslighet kräver att den
dömde är motiverad att delta i verksamhetsformer som har denna inriktning.
Detta gäller både för program som ordnas i fängelse och för program som ordnas
i samband med samhällspåföljder. Den optimala grunden för ett effektivt pro-
gram vore den dömdes egen uppriktiga vilja att avstå från kriminellt beteende. I
praktiken behövs det emellertid också «morötter» som ökar motivationen. En
effektiv sådan kan vara tidigareläggning av villkorlig frigivning under förutsätt-
ning att en fånge genomgår en för (och med) honom individuellt planerad pro-
gramhelhet som främjar hans chanser att klara sig efter frigivningen och reduce-
rar hans benägenhet för återfall. En förutsättning för villkorlig frigivning vore
intensiv övervakning som fången förbinder sig att delta i. Åtgärder under
anstaltstiden och i villkorlig frihet planeras så att de stöder varandra. I syfte att
garantera uppfyllandet av villkoren för övervakningen kan den villkorliga frihe-
ten upphävas både om ett nytt brott begås och om villkoren för villkorlig frihet
bryts.

I Norden finns det inget behov dikterat av fangpopulationens omfattning som
kräver introducering av elektronisk övervakning i samband med villkorlig frihet.
Eftersom syftet trots allt är att tillämpa verkställighet i slutna anstalter i så
begränsad omfattning som möjligt, kunde elektronisk övervakning göra det möj-
ligt att frige fångar med långa straff i ett tidigare skede än i dag. De tekniska lös-
ningarna i samband med elektronisk övervakning kräver så stora investeringar att
lönsamheten inte endast kan motiveras med övervakningen under villkorlig fri-
het. Här är det alltså fråga om de länder där elektronisk övervakning också kom-
mer at tillämpas som ett fristående straff (Sverige och senare uppenbarligen
också Norge).
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3. Förhållandet mellan verkställighet av samhällspåföljder och
fängelse

Bestämmelserna om villkorligt och ovillkorligt fängelse, om villkorlig frihet och
nya alternativa påföljder och om verkställigheten av dem utgör i olika länder en
komplicerad helhet. Alla påföljder handlar om att man begränsar den dömdes fri-
het. Traditionellt har man gjort en distinktion mellan fängelsestraff i anstalt och
andra påföljder. Denna tudelning fördunklas dels av att fängelsestraff verkställs
på högst olika sätt i frihetsbegränsande anstalter och dels av att också vissa sam-
hällspåföljder innehåller starka frihetsbegränsningar. En ytterlighet av frihetsbe-
gränsning vid verkställighet av fängelsestraff är förvaring i isoleringscell under
kontinuerlig videoövervakning. Å andra sidan kan en form av fängelsestraff
utgöras av dagliga studier utanför anstalten som genomförs från en anstalt kallad
kurscentral och av permissionstillstånd under veckosluten. En strikt genomförd
husarrest under elektronisk övervakning kan rentav innebära ett strängare
ingrepp i den dömdes frihet än verkställighet av fängelse i öppna förhållanden.
Ett nytt tänkesätt återspeglas i den svenska Straffsystemkommitténs förslag enligt
vilket också övervakning i elektronisk form skall ingå i det straff som kallas för
fängelse. I stället för den tidigare tudelningen kan man tala om tre huvudsakliga
former av påföljder som inskränker på friheten: 1) samhällstjänst vars karakte-
ristiska drag är oavlönat arbete, 2) elektronisk övervakning vars karakteristiska
drag är intensiv övervakning samtidigt som den dömde avtjänar straffet i sin nor-
mala boende- och arbets-/studiemiljö och 3) fängelse i anstalt. Alla dessa kan på
basis av individuella risk- och behovsbedömningar förenas med diverse åtgärds-
och vårdprogram som inverkar på den dömdes missbruksproblem och återfalls-
risk och som främjar hans chanser att klara sig i samhället.

Det förutsätts klarhet i påföljdsystemet och antalet påföljder skall därför vara
relativt begränsat. Det oaktat och oberoende av den för tillfallet förhärskande
straffteorin skall straffet och verkställigheten vara grundade på rättvisa och hän-
syn till den dömdes individuella omständigheter. Domstolarna skall ha en omfat-
tande prövningsrätt vid valet av påföljd och domarna skall även känna till inne-
hållet i verkställigheten av olika straff. När ett straff bestäms, skall domstolen
finna en balans mellan individualpreventiva aspekter å ena sidan och rättvisekrav
och strafftrovärdighet å den andra. Ett progressivt system av ett nytt slag skall
kunna genomföras så att man när påföljden bestäms tar i betraktande behovet av
åtgärder under strafftiden med tanke på den åtalades framtida chanser i samhäl-
let och återfallsrisk, men på samma gång håller fast vid rättvisekravet.

Olika påföljdsformer som inskränker på friheten skall kunna tillämpas som
fristående straff, men också kunna sammanföras som kombinerade straff.

Massmediernas intresse för domstolsväsendets och kriminalvårdens verksam-
het har kontinuerligt ökat. De framför ofta skarp kritik av domstolsbeslut och
medborgarnas förtroende för rättsväsendet är inte självklart. På lång sikt kan
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inget demokratiskt samhälle föra en kriminalpolitik som klart strider mot opini-
onen hos folkmajoriteten. Samtidigt bör vi komma ihåg att massmedierna i mot-
sats till deras egen föreställning inte nödvändigtvis representerar «den allmänna
opinionen», men de kan effektivt bearbeta opinionen. Därför bör vi också när vi
bestämmer påföljder och verkställer dem utgå från att påföljdssystemets trovär-
dighet skall kunna bevaras. När finländska massmedier förmedlar nyheter om
domstolsbehandlingen av grova brott, har de allt oftare börjat meddela endast
strafftiden som skall avtjänas och tidpunkten för villkorlig frigivning, inte läng-
den på det ådömda fängelsestraffet. När man dessutom lämnar bort häktnings-
tiden, kan man summera fallet i orden: «Denna människas liv var mindre värt än
tre år.»

Man har tidvis föreslagit att domstolarnas inflytande över verkställigheten av
fängelsestraff skall ökas. Det finns ju länder där en domstol t.o.m. beslutar i vil-
ken anstalt straffet skall verkställas. Det nordiska systemet har gjort en klar dis-
tinktion mellan den dömande makten som bestämmer straffet för ett brott och den
exekutiva makten som verkställer straffet. Frågan är principiell men också i hög-
sta grad praktisk. Så länge ett av kriminalvårdens mål är rehabilitering, måste en
fånges placering i en anstalt och överföring från en anstalt till en annan ske på
basis av ingående kunskap om fangen i fråga. Annan sakkännedom som place-
ringen förutsätter kan skaffas av både domstol och fångvårdsmyndigheter, men
ingående kunskap om fången kan man endast uppnå i nära umgänge med honom
under hela strafftiden. Också detta talar för det nuvarande systemet. En finländsk
fånges rättigheter att överklaga beslut tagna av en kriminalvårdsmyndighet är vis-
serligen dåligt garanterade, men saken kan åtgärdas utan att man ändrar grun-
derna för arbetsfördelningen mellan domstol och förvaltning.

Det finns många beröringspunkter mellan verkställighet av samhällspåfoljder
och fängelse. Det är självklart att båda innebär verkställighet av straffrättsliga
påföljder. Verkställigheten berör delvis samma personer. En del av dem som gjort
samhällstjänst eller som befinner sig under övervakning i samband med en vill-
korlig dom anländer i ett senare skede till en anstalt där man vid planeringen av
aktiviteter under fängelsetiden bör ha kunskap om tidigare åtgärder. Den vikti-
gaste länken är trots allt den mellan fängelse och villkorlig frihet med tillhörande
övervakning. Den svenska kriminalvårdens stormyndighetsorganisation betonar
sambandet mellan olika former av kriminalvård. I Norge förbereder man för när-
varande en motsvarande reform och i Finland utreder en arbetsgrupp hur olika
former av verkställighet kan samordnas under en gemensam ledning.

Esa Vesterbacka
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