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Bakgrund
I propositionen (2020/21:60) ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för
Sverige” föreslår regeringen bland annat inrättandet av ett nytt nationellt forskningsprogram
om brottslighet. För åren 2021 – 2024 anslås totalt 124 miljoner kronor till programmet.
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I propositionen beskrivs syftet med programmet på följande sätt:
”De senaste årens utveckling i Sverige och omvärlden har kommit att innebära en lång rad
utmaningar inom det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet.
Globaliseringen och teknikutvecklingen innebär ständiga förändringar av kriminaliteten,
vilket också kräver förändrade motåtgärder. Under de senaste åren har våldet i kriminella
miljöer eskalerat, med en kraftig ökning av skjutningar och sprängningar där allt yngre
personer, särskilt unga män och pojkar, utgör både förövare och offer. Mäns våld mot
kvinnor, vålds- och sexualbrott mot barn och andra särskilt utsatta brottsoffer, hedersrelaterat
våld och förtryck, våld i ungas relationer samt sexuella trakasserier fortsätter att utgöra
omfattande samhällsproblem. Andra hot är terrorism och våldsbejakande extremism, hatbrott
och andra brott som hotar demokratin. Samtidigt har också tryggheten minskat. Det finns även
en problematik kring att få vittnen och målsäganden att vittna. Utvecklingen är allvarlig och
kräver åtgärder inom en rad områden, inom och utom rättsväsendet. Mot denna bakgrund är
det viktigt att öka kunskapen om kriminalitetens orsaker, att stärka förmågan att förebygga
och bekämpa brott, att öka uppklaringen av brott, utveckla det trygghetsskapande arbetet,
förändra normer samt att förbättra tvärsektoriell samverkan. Detta kräver en stärkt
kunskapsbas samt utveckling och införande av arbetsmetoder, för att vara i takt med framtida
samhällsutveckling och i större utsträckning än i dag utgå från vetenskap. Forskning behövs
om vilka metoder som kan leda till en evidensbaserad och verkningsfull praktik, som bland
annat bidrar till att förebygga våld och andra brott samt förhindra återfall i brott. Möjligheter
till närmare samarbete mellan forskning och praktik kan bidra till en sådan utveckling. Det
behövs också mer kunskap om hur Sverige internationellt kan stärka kampen mot bland annat
organiserad brottslighet. Regeringen anser mot bakgrund av detta att det behövs ett nationellt
forskningsprogram om brottslighet som inkluderar såväl tillämpad forskning som en mångfald
av discipliner. Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning avsätts 10
miljoner kronor 2021, 24 miljoner kronor 2022, 45 miljoner kronor 2023 och 45 miljoner
kronor 2024 för inrättande av ett nationellt forskningsprogram om brottslighet.” (Prop.
2020/21:60 s. 123)
Det bör noteras att i samma proposition föreslås även satsningar på ytterligare två viktiga
forskningsfält: nämligen inrättande av ett nationellt forskningsprogram om segregation, och
om säkra samhällen. Båda dessa fält har stark koppling till forskning om brottslighet.
Vetenskapsrådet (VR) har alltså fått i uppdrag av regeringen att inrätta det nationella
forskningsprogrammet om brottslighet. Enligt VR är det tilldelade uppdraget ”brett beskrivet
och det behövs en forskningsöversikt som kan skapa ramar för det fortsatta arbetet med det
nationella forskningsprogrammet.” (VR 2021). VR har gett undertecknad i uppdrag att
”framställa en forskningsöversikt som syftar till att översiktligt beskriva den mest relevanta
forskningen inom området, identifiera kunskapsluckor samt undersöka hur Vetenskapsrådet
bäst kan ge stöd till forskning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet.” (Ibid.)
Fil. Kand. Hanna Tenenbaum har fungerat som forskningsassistent i detta arbete.
Begrepp

Forskning om brottslighet benämns vanligen som kriminologisk forskning. Enligt
Nationalencyklopedin (2021) är kriminologi lära om brott. Fortsättningsvis i denna skrivelse
kommer detta begrepp att användas.
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Enligt den i vetenskapsvärlden mest etablerade definitionen av ämnet kriminologi, som har
sitt ursprung i Edwin Sutherlands mycket inflytelserika arbete ”Principles of Criminology”1,
är kriminologi:
”…the body of knowledge regarding crime and delinquency as social phenomena. It includes
within its scope the processes of making laws, breaking laws, and reaction to the breaking of
law.” (Sutherland, Cressey & Luckenbill 1992:32).
Detta är en bred definition, som enligt författarna omfattar tre forskningsinriktningar:
1. Strafflagstiftningens sociologi,
2. Brottslighetens sociologi samt det brottsliga beteendets socialpsykologi, samt
3. Straffets och straffsystemets sociologi.
Sutherlands definition av kriminologi som en uteslutande social vetenskap måste, hundra år
senare, anses allt för begränsad. De senaste decenniers framsteg i beteendevetenskaplig och
biologisk (främst genetisk) forskning, innebär att även dessa ämnen måste inkluderas i
definitionen av kriminologi (Sarnecki & Carlsson 2020).
Av Sutherlands tre ovan nämnda forskningsinriktningar avser den första kopplingen mellan
kriminalpolitik (främst strafflagstiftning) och samhällsförhållanden. Enligt Sutherland bör
kriminologin alltså ägna sig åt att studera de samhällsprocesser som leder till att vissa
beteenden kriminaliseras respektive avkriminaliseras. Självfallet handlar det även om
förändringar i straffvärdet för olika brottsliga handlingar. Dessutom omfattar den moderna
kriminalpolitiken flera politikområden än straffrättspolitiken. Utryckt i moderna termer kan vi
här tala om forskning rörande samhällsförhållanden bakom kriminalpolitiken.
Sutherlands punkt två avser forskning om brottslighetens omfattning, struktur, utveckling över
tiden och orsaker. Detta är kriminologins största forskningsfält.
Även Sutherlands sista punkt, ”straffets och straffsystemets sociologi” måste, i det moderna
samhället, ses något bredare än vad Sutherland stipulerar. Utöver straff, som fortfarande utgör
ett centralt inslag i samhällets reaktion på brott, bör i denna del även inkluderas andra typer av
åtgärder med anledning av brott. Alltså inte bara sådana som är kopplade till straff
(avskräckning och inkapacitering), utan även andra typer av brottsprevention. Med
brottspreventiva åtgärder menas här alla åtgärder som har till syfte att minska brottsligheten
och skador orsakade av brottsligheten, inte minst otrygghet och rädsla för brott (Sarnecki &
Carlsson 2021). Här ingår således även insatser som syftar till att utreda redan begångna bott
och lagföra dem som begått dessa brott (s.k. tertiär brottsprevention). Även åtgärder som i
dagligt tal kalas för brottsbekämpning kommer att benämnas som brottsprevention. Således
ingår i denna del forskning om åtgärder med anledning av brott som vidtas inom
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, socialtjänsten samt andra statliga,
kommunala och landstingskommunala myndigheter, förvaltningar och organisationer. Jag
kommer att benämna denna del av kriminologisk forskning som: forskning om åtgärder med
anledning av brott.

1

Publicerad för första gången 1924 under titel "Criminology”.
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Ett område som anses ha varit eftersatt inom kriminologin under lång tid rör brottsoffer och
benämns som viktimologi. Frågor om i vilken utsträckning människor blir utsatta för brott,
faktorer bakom utsatthet, vilka åtgärder som samhället vidtar för att förebygga utsatthet för
brott hos individer, samt hur samhället ska mildra skador orsakade av brott, omfattas av punkt
två och tre i Sutherlands uppräkning. Också punkt ett, som bland annat rör principer om
straffbarhet av olika handlingar tangerar frågor om skador till följd av brott. Även om jag inte
delar uppfattningen att samhället har fokuserat för mycket på gärningsmannen på bekostnad
av brottsoffret (en stor del av de preventiva åtgärderna måste även i framtiden riktas mot
presumtiva förövare om skador orsakade av brott ska minska) så vill jag framhålla forskning
om brottsoffer som en viktig del av kriminologin. Den typologi som utgör ramverket i denna
rapport har därför kompletterats med viktimologi som punkt fyra i uppdelningen av de
kriminologiska inriktningarna.
Denna översikt omfattar inte forskning om kriminaltekniska metoder som används för att
klara upp brott (så som forskning om identifiering genom fingeravtryck, DNA-profilering, ITutredningsmetoder, m.m.) alltså den s.k. forensiska forskningen.
Slutligen kräver denna bakgrund även någon form av precisering av begreppet forskning.
Behovet av att (om än mycket brett) definiera begreppet forskning, kommer sig av att det
inom området ”brottslighet” finns en stor mängd statistikproduktion samt olika former av
utredningsverksamhet som inte alltid tydligt kan avgränsas ifrån forskning och som ofta utförs
av de aktörer som även bedriver forskning (som exempelvis Brottsförebyggande rådet). Jag
använder mig här av den etablerade definitionen från Nationalencyklopedin (2021) där
forskning definieras som: ”en process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya
kunskaper och ökat vetande”.
Aktörer inom svensk kriminologisk forskning
Kartläggningen nedan visar att det bedrivs förhållandevis omfattande kriminologisk forskning
i Sverige, i flertalet miljöer. Många av miljöerna är dock mycket små. Man kan med fog
hävda att den kriminologiska forskningen i vårt land är mycket splittrad.
I stort kan kriminologiska forskningsmiljöer delas in i två huvudtyper:
1. Universitet och högskolor som bedriver forskning i anslutning till sitt
utbildningsuppdrag. Denna forskning finansieras i huvudsak av forskningsråd och
fakultetsanslag.
2. Andra myndigheter som bedriver/finansierar forskning
Möjligen kan även en tredje aktör urskiljas; oberoende forskande institut, stiftelser och
liknande. Bland dessa kan t.ex. nämnas Institutet för Framtidsstudier (IFFS), som f.n. bedriver
forskning om bland annat organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism som
finansernas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Den typen av
kriminologiska forskningsmiljöer är dock förhållandevis ovanliga.
Forskning inom universitet och högskolor
Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet (SU) har under lång tid haft en
dominerande ställning inom kriminologisk universitetsforskning. Den första professuren i
allmän kriminologi inrättades vid Stockholms universitet 1964. År 1970 startades vid SU
landets första grundutbildning i kriminologi. Sedan 1987 är Kriminologiska institutionen en
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egen institution inom Stockholm universitets Samhällsvetenskapliga fakultet (Kriminologiska
institutionen, Stockholms universitet 2021). Idag är institutionen, med sina drygt 40 anställda,
fortfarande landets största kriminologiska universitetsinstitution, men dess ställning är inte
lika dominerande. På grund av mycket stor efterfrågan har det under årens lopp vid flera av
landets universitet och högskolor bildats små enheter som i en eller annan organisatorisk form
bedriver undervisning i kriminologi. Flera av dessa enheter har sedermera vuxit och även
börjat bedriva forskning (som exempelvis vid Malmö universitet, Linnéuniversitetet och
Högskolan i Gävle).
Ett nytt skede i denna utveckling är relaterad till en utökning och decentralisering av
polisutbildningen. Denna utbildning, som tidigare har varit placerad vid Polishögskolan i
Solna utanför Stockholm, bedrivs numera på fem olika universitet och högskolor över hela
landet: Umeå universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och nu
senast Högskolan i Borås. På så sätt har fem nya akademiska miljöer uppstått och börjat
utveckla kriminologisk forskning med inriktning på polisvetenskap. Denna utveckling sker i
olika takt. Min bedömning är att man hitintills har kommit längst i detta arbete i Malmö,
Växjö och i Umeå. Det bör dock framhållas att forskningsresurser med koppling till
polisutbildningar inte kan kallas annat än rudimentära. Vidare dras polisutbildningarna med
allvarliga svårigheter vad gäller rekrytering av forskare och akademiska lärare med
kompetens inom polisforskning. Eftersom dessa utbildningar inte avslutas med
högskoleexamen, finns det inte heller en naturlig möjlighet att rekrytera forskare från
utbildningen, utan doktorander och forskare måste rekryteras ifrån andra ämnen.
Slutligen bör nämnas att enskilda forskningsprojekt med kriminologisk inriktning även
bedrivs i anknytning till andra akademiska ämnen så som sociologi, psykologi,
nationalekonomi, data och systemvetenskap, medicinsk epidemiologi, medicin m.fl.
Forskning inom övriga myndigheter
För att bedöma behovet av nya satsningar inom kriminologisk forskning är det nödvändigt att
undersöka vilken forskning som bedrivs inom myndigheter som är direkt eller indirekt knutna
till rättsväsendet. Denna forskning är dels kopplad till regeringens expertmyndighet på det
kriminalpolitiska området, Brottsförebyggande rådet (Brå) och dels till myndigheter som
bedriver forskning som ett led i sin verksamhet inom olika delar av det kriminalpolitiska
fältet.
Det är svårt att bedöma hur stora resurser som myndigheter med anknytning till rättsväsendet2
årligen satsar på forskning. Riksrevisionen har dock nyligen (Riksrevisionen 2021:5)
genomfört en granskning av de statliga myndigheternas Forsknings och Utvecklings (FoU)verksamhet. Av granskningen framgår omfattning och karaktär av myndigheternas FoUarbete. I tabellen nedan återgeges uppgifter från Riksrevisionens rapport som rör myndigheter
med anknytning till rättsväsendet3:

2

Alla myndigheter som diskuteras här räknas inte som en del av rättsväsendet, eller ligger under
justitiedepartementet. Dessa myndigheter har dock på ett eller annat sätt betydelse för samhällets insatser med
anledning av brott.
3
Att definiera vilka myndigheter som har anknytning till rättsväsendet är inte enkelt. Ska man till exempel
inkludera i uppräkningen ovan även sådana myndigheter som Inspektionen för socialförsäkringen, Skatteverket
och Riksgäldskontoret som alla har en roll att uppdaga brottslighet? Ingen av dessa myndigheter tycks dock f.n.
bedriva eller initierar kriminologisk forskning.
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Myndighet

Utlyser
medel
för FoU

Brottsförebyggande
rådet
Brottsoffermyndigheten ja
Domstolsverket
Kriminalvården
Polismyndigheten
Rättsmedicinalverket
Statens
ja
institutionsstyrelse
Tullverket

Uppdragsforskning

Övrigt
utlagd
FoU

ja
ja

Bedriver Utgifter
egen FoU för FoU
2019, i
tkr
ja
52 952
ja
ja
ja
ja
ja
ja

14 492
3 083
11 850
11 000
16 200
14 690

ja

1 535

De 85 myndigheter som ingår i Riksrevisionens granskning har alla uppgett att de har någon
form av FoU verksamhet. Det bör noteras att varken Åklagarmyndigheten eller
Ekobrottsmyndigheten finns bland dessa. Inte heller nämns Säkerhetspolisen i granskningen.
Brå är obetingat den mest centrala aktören inom kriminologisk forskning. Brå:s budget för år
2019 var på 150 miljoner kr (Regeringskansliet 2019). Enligt uppgifter från Riksrevisionens
granskning använder Brå 35 procent av sin budget för FoU-verksamhet. Utöver detta är Brå
ansvariga för produktionen av svensk kriminalstatistik och för stöd till kommuner och andra i
deras brottsförebyggande arbete, däribland förebyggande av våldsam extremism. En ansenlig
del av Brå:s verksamhet består av utredningsarbete som i huvudsak bedrivs på uppdrag av
regeringen men även på uppdrag av andra offentliga aktörer4. En del av dessa uppdrag kan
definieras som forskning, andra är av enklare utredningskaraktär. Gränsdragningen är som
nämnts svår. En genomgång av den svenska kriminologiska litteraturen (se nedan samt
t.ex.Sarnecki & Carlsson 2020 & 2021) ger dock vid handen att Brå har en mycket central roll
vad gäller kunskapsproduktion om brottslighet i Sverige.
Även Brottsoffermyndigheten har en viktig roll inom kriminologisk forskning, i synnerhet
beträffande forskning om brottsoffer (viktimologi). C:a 30 procent av myndighetens budget
används för FoU-verksamhet. Förra året beviljade Brottsoffermyndigheten anslag till
forskning på 9 miljoner kronor (Brottsoffermyndigheten 2021) vilket är ett ansenligt belopp i
detta sammanhang.
Polismyndighetens FoU-verksamhet uppgick enligt myndighetens egna uppgifter till 11
miljoner kronor år 2019, vilket utgör mindre än 0,5 promille av myndighetens anslag detta år.
Av myndighetens årsredovisning (Polismyndigheten 2021) framgår att myndighetens FoUmedel i huvudsak används för forensisk forskning. Polismyndighetens FoU-verksamhet är
decentraliserad, och upphandling av forskning har hitintills skett lokalt. Numera har polisen
möjlighet att upphandla även annan än forensisk forskning. Det är svårt att bedöma
omfattningen av den forskning som finansieras av Polismyndigheten, men allt tyder på att den
inte är särskilt omfattande.

4

Viss utredningsverksamhet initieras även av myndigheten själv.
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Kriminalvårdens FoU-utgifter utgör enligt uppgifter från Riksrevisionen (2021) c:a 1,3
promille av myndighetens anslag. Kriminalvården bedriver intern forskning och utvärdering
som delvis initieras och utförs av externa forskare.
Statens institutionsstyrelse (SiS) använder årligen 1,3 procent av sitt anslag för FoUverksamhet. Myndigheten beviljar årligen c:a 7 miljoner kronor till forskning om
myndighetens ansvarsområde: institutionsvård av unga och missbrukare.
De övriga myndigheterna i tabellen ovan bedriver förhållandevis blygsam FoU-verksamhet,
och den verksamhet som bedrivs är i huvudsak inriktad på annat än kriminologisk forskning.
Utifrån det ovan anförda kan man dra slutsatsen att myndigheter med anknytning till
rättsväsendet, med undantag för Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten, satsar
mycket små andelar av sin budget på FoU-verksamhet. Särskilt anmärkningsvärt är detta när
det gäller Polismyndigheten, som i olika sammanhang framhåller vikten av kunskapsbaserat
polisarbete (Polismyndigheten 2021).
Även andra myndigheter och förvaltningar beviljar ibland medel för vad som kan definieras
som kriminologisk forskning. Hit hör bland annat den tidigare nämnda Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Stockholm Stad som ibland beviljar medel för
utvärderingar av egna brottspreventiva insatser.
Tillvägagångssätt
Denna översikt bygger på uppgifter som har insamlats med hjälp av två metoder:
1. En mailenkät där VR-uppdraget om en översikt av brottsforskning beskrivs har
skickats till de kriminologiska miljöer som nämns ovan, samt till enskilda forskare
som bedömts aktivt bedriva kriminologisk forskning. I enkäten ombads
respondenterna att svara på följande tre frågor:
• Nämn några (upp till 15 beroende på miljöns storlek) vetenskapliga arbeten av
stor relevans för det planerade programmet som har publicerats i din
forskningsmiljö under de senaste 10 åren.
• Vilka är, enligt din uppfattning, de viktigaste kunskapsluckorna i svensk
forskning om brottslighet? På vilken typ av forskning anser du att nya resurser
bör satsas i första hand?
• Vilket anser du är det viktigaste budskapet till VR inför skapandet av det nya
programmet?
Sammanlagt skickades enkäten till 58 e-mail adresser. När det gäller kriminologiska
miljöer har vi skrivit till de universitet och högskolor där det enligt våra uppgifter
bedrivs utbildning och/eller forskning i kriminologi (bland annat de fem
polisutbildningarna) samt till övriga myndigheter där kriminologisk forskning bedrivs.
Som nämnts ovan har vi även skrivit till ett antal enskilda forskare. Svar har inkommit
från sammantaget 43 miljöer och personer. Svaren har producerats på varierande sätt
beroende på miljöernas karaktär; ibland har svaren författats av enskilda forskare,
ibland verksamhetsledare och ibland av arbetsgrupper som tillsatts för ändamålet. Vår
bedömning är att vi har fått en hygglig täckning av de kriminologiska
forskningsmiljöerna.
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2. En Boolesk litteratursökning har genomförts. I en sådan sökning används en
kombination av - för studiens syfte - relevanta ord, samt synonymer till dessa.
Fördelen med denna sökteknik anses vara att den tillåter ett brett utfall. Utvalda
söktermer matchades mot abstracts i artiklar som finns tillgängliga i databasen.
Sökningen omfattade åren 2011 – 2021 och avsåg utöver artiklar även vissa
konferenspresentationer. Publikationer som inkluderades var antingen på engelska
eller svenska, och publicerade antingen i Sverige eller av åtminstone en svensk
författare. Även publikationer som jämför förhållanden i Sverige med förhållanden i
andra länder ingår. Däremot exkluderades publikationer som enbart avsåg
rättsväsendets organisation samt forensisk forskning. Den slutgiltiga sökningen
genomfördes 2021-08-05 i Stockholm och Malmö Universitets institutionella
tillgångar hos ESCHOhost5. Resultat av sökningen genomgicks manuellt så att alla
irrelevanta poster kunde uteslutas.
I huvudsak bygger genomgången på genomlysning av abstracts av de olika publikationerna, i
vissa fall när abstrakten saknades eller inte gav tillräcklig information togs hela publikationen
fram.
Kriminologisk forskning under det senaste decenniet
Som beskriv ovan har uppgifter om svenska kriminologiska publikationer under de senaste 10
åren samlats in på två sätt: dels genom uppgifter från kriminologiska miljöer och dels genom
databassökningar. Den första listan består av 181 publikationer, majoriteten av de undersökta
publikationerna (301 stycken) har alltså hittats genom en sökning i databaserna. Några få av
publikationer förekommer på båda listorna. Två typer av publikationer täcks dock inte i
tillräcklig utsträckning av genomgången. Det handlar dels om vissa myndighetspublikationer
(bl.a. utredningar från Brottsförebyggande rådet) och dels om vissa monografiavhandlingar. I
den fortsatta redogörelsen tar jag dock hänsyn till denna brist. Den totala listan består av 493
publikationer. Det årliga antalet publikationer har ökat under de undersökta åren. Innan jag
övergår till en mer detaljerad genomgång av materialet, kommer nedan några mer
övergripande konstateranden:
Det framgår av det genomgångna materialet att det publiceras en hel del kriminologi i
Sverige. Detta trots att ämnet är förhållandevis litet. Samtidigt är forskningen inom ämnet
mycket varierad. Vi kan också observera att olika miljöer, i alla fall delvis, inriktar sig på
olika aspekter av ämnet. Således kan vi se att t.ex. Stockholms universitet och Linne
universitet publicerar en del forskning rörande kriminalpolitik. Stockholms universitet
publicerar även bland annat en del studier om longitudinell utveckling av brottslighet på
makronivå. Örebro- och Malmö- universitet samt Mittuniversitet intresserar sig för
riskbedömningar och prevention och Umeå universitetet bedriver en del viktimologiska
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Följande begrepp användes i sökningen: (crime in Sweden) OR (polis) OR (polisen) OR (brott i
Sverige) OR (brottslighet) OR (ungdomsbrottslighet) OR (våld) OR (sexualbrott) OR (våldtäkt) OR
(bedrägeri) OR (brottsstatistik) OR (crime statistics in Sweden) OR (bedrägeri) OR (fraud in Sweden)
OR (robbery in sweden) OR (robberies in Sweden) OR (stöld) OR (Kriminalitet) OR (criminality in
Sweden) OR (brottslighet i Sverige) OR (delinquency in Sweden) OR (polisen) OR (poliser) OR
(Svensk polis) OR (Swedish police) OR (brottsprevention) OR (crime prevention in sweden) OR
(Swedish crime prevention) OR (våldsbrottslighet) OR (rape in Sweden) OR (theft in Sweden) OR
(white-collar crime in Sweden) OR (miljöbrott) OR (narkotikabrott) OR (narkotikabrottslighet) OR
(organiserad brottslighet) OR (gängkriminalitet) OR (organized crime in Sweden) OR (gang criminality
in Sweden)
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studier medan Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK) ofta i sina publikationer tar upp
frågor rörande våld mot kvinnor.
Bland de genomgångna publikationerna kan man hitta ett flertal artiklar rörande hur
interaktionen mellan arv och miljö påverkar brottsligheten, samt om kopplingar mellan
psykiska sjukdomar och brott. Majoriteten av dessa publikationer kommer från Karolinska
institutets Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Flera miljöer som är
anknutna till de fem polisutbildningarna bedriver polisrelevant forskning. Polisforskning
bedrivs emellertid även på annat håll. Brottsförebyggande rådet (Brå) gör analyser av
brottsstatistiken, bl.a. analyseras med stor noggrannhet dödligt våld. Brå genomför också en
del utvärderingar, men den typen av forskning finns även bl.a. på Malmö universitet.
Forskning om våldsbejakande extremism bedrivs på Institutet för Framtidsstudier (IFFS).
Sådan forskning finns emellertid även på annat håll som exempelvis vid Göteborgs
universitets Segerstedtsinstitutet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt vid
Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) där man
även bedriver forskning om terrorism.
Det generella intrycket är att majoriteten av projekten är förhållandevis små, det är relativt
sällan som det rör sig om en större forskargrupp som står bakom ett projekt där publikationen
ingår i en serie av publikationer inom ett större forskningsprogram. En ansenlig andel av de
kriminologiska publikationerna kommer ifrån myndigheter. Dessa skiljer sig från
universitetets publikationer genom att de är oftast är på svenska, har pragmatisk
(åtgärdsinriktad karaktär) och inte är referee-granskade. Som nämnt tidigare vad gäller sådana
publikationer är det inte alltid lätt att dra en gräns mellan utredning, forskning samt
statistikproduktion.
En förteckning över de genomgångna publikationerna finns i bilaga 1. Nedan följer en kort
sammanfattning av de intryck jag fick när jag gick igenom publikationerna. Redovisningen
bygger på den ovan presenterade indelningen av kriminologisk forskning som inspirerats av
Sutherlands bok från 1924.
Samhällsförhållanden bakom kriminalpolitiken
Det finns i materialet sammanlagt 39 publikationer med denna inriktning, detta är den minsta
av de fyra undersökta kategorierna. En del av publikationerna i denna del kan klassificeras
som kritisk kriminologi, där förändringar i strafflagstiftningen och andra delar av
kriminalpolitiken granskas och värderas. Ett typiskt tema är övergången från
behandlingsinriktning till straffinriktning inom kriminalpolitisk diskurs- och lagstiftning.
Flera av studierna har rättsvetenskaplig karaktär, där samhällfaktorer bakom lagstiftning
diskuteras utifrån olika perspektiv. Det kan handla både om historiska studier och om studier
av nyare lagstiftning. Flera av dessa studier har komparativ karaktär, där lagstiftning och
kriminalpolitik i Sverige jämförs med kriminalpolitik och lagstiftning i andra ofta närliggande
länder.
De undersökta publikationerna berör ett stort antal olika aspekter av den kriminalpolitiska
diskursen. Det kan handla om sådana ämnen som terrorism, människohandel, miljöbrott,
gängbrottslighet, våld mot kvinnor, brott mot välfärden, legalisering av cannabis,
rättsmedvetande, brottsoffer, med flera. Frågor som diskuteras rör t.ex. hur sådana begrepp
etablerats som problem och hur synen på dessa förändras i den svenska kriminalpolitiska
diskursen. Det handlar ofta om likheter och skillnader vad gäller konstruktionen av den här
typen av problem i Sverige och i jämförbara länder.
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Ett annat område som förekommer i flera av publikationerna är en analys av olika typer av
social oro, som exempelvis kravallerna i Stockholmsförorten Husby6 2013, som granskats
både med fokus på orsaker och utifrån myndigheternas hantering av dessa. Publikationer
rörande diskussionen om invandrares brottslighet, samt om brottslighet i socialt utsatta
områden berör delvis liknande frågeställningar.
Några av studierna utgår från några inom kriminologin etablerade teoretiska begrepp, som till
exempel Stanley Cohens (2011) ”moralisk panik” eller Nils Christes och Kettil Brunns (1985)
”den goda fienden”. Andra begrepp som analyserats är bland annat ”statens kontrollkultur”,
eller innebörden av begreppen ”gäng” kontra ”organiserad brottslighet”.
Metoden är framförallt kvalitativ och inte sällan diskursanalytisk, även om några kvantitativa
studier förekommer. Majoriteten av publikationerna är på engelska och har publicerats i
vetenskapliga tidskrifter. Kvaliteten varierar, men är i flertalet av publikationer påtagligt hög.
Brottslighetens omfattning, struktur, utveckling över tid och orsaker
Många publikationer i kriminologi rör olika aspekter av rubricerat tema, i denna genomgång
hittar vi dock ännu fler publikationer i avsnittet om åtgärder med anledning av brott. I
litteraturgenomgången finns det 150 publikationer som klassificerats under rubriken
”brottslighetens omfattning, struktur, utveckling över tid och orsaker”, och då har vi inte tagit
med alla avhandlingar från bland annat Stockholms universitet och publikationer från
Brottsförebyggande rådet. Det finns betydligt fler publikationer i denna kategori i slutet
jämfört med i början av den undersökta perioden. Den generella bilden av de genomgångna
publikationerna är att de ofta är ambitiösa, håller hög kvalitet och har publicerats i
internationella tidskrifter. En stor andel av publikationerna består av registerstudier, omfattar
stora populationer och är således av kvantitativ karaktär, även om det också förekommer
mindre kvalitativa undersökningar. Forskningen berör många aspekter av brottsproblematiken
men fokuserar ofta på i samhällsdiskursen aktuella frågor så som dödligt våld, våld i nära
relationer, invandrares brottslighet och extremism. Ett antal av studierna har genomförts inom
ramen för internationella samarbeten och flera är av komparativ karaktär.
En viss dominans kan observeras vad gäller publikationer med medicinsk, ofta psykiatrisk
samt psykologisk inriktning. I dessa publikationer undersöks sambanden mellan genetiska och
psykologiska individegenskaper, olika typer av brottslighet (inte sällan våld) och annat
avvikande beteende. Flera av dessa publikationer tar upp frågor rörande missbruk och
brottslighet. Vidare återfinns publikationer som diskuterar den klassiska frågan om arv kontra
miljöns betydelse för brottslighet. Empirin i dessa studier hämtas ifrån till exempel det
svenska Tvillingsregistret samt ifrån en rad andra, ofta medicinska, databaser.
Ett område som röner stor uppmärksamhet bland forskare är olika aspekter av våld; således
återfinns flertalet studier om dödligt våld, våldtäkt, våld mot kvinnor i synnerhet i relationer,
barnmisshandel, våld i arbetslivet och ungdomsvåld. Många av studierna berör tidiga
riskfaktorer för utvecklingen av aggressivt och våldsamt beteende.
Ett annat område som får stort utrymme i den genomgångna forskningen är brottslighetens
spatiala distribution och denna distributions konsekvenser för olika samhällsförhållanden som
exempelvis rädsla för brott, bostadspriser m.m.
6

Dessa kravaller spred sig till flera andra orter i Sverige.
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Svensk kriminologi har en tradition av studier på makronivå, där forskare med hjälp av olika
indikatorer studerar brottslighetens utveckling över tid och söker förklaringar till denna. Det
finns ett antal studier av denna typ även i det undersökta materialet. Som exempel kan nämnas
undersökningar av minskande skillnader i brottsligheten mellan kvinnor och män, eller
utvecklingen av lagföringar för brott hos individer ifrån olika samhällsgrupper. I detta
sammanhang kan också nämnas ett stort antal deskriptiva publikationer från Brå. Dessa
publikationer har, som nämnt, i varierande grad karaktären av statistikproduktion, enklare
utredningar och kriminologisk forskning. Som exempel kan nämnas publikationen
”Konstaterade fall av dödligt våld” (Brå 2021b) som utgör en bearbetning av polisens register
över anmälda fall av dödligt våld och syftar till att ge en så korrekt bild som möjligt av den
faktiska omfattningen av det dödliga våldet i Sverige. Även om publikationen - som
utkommer årligen - knappast kan räknas som forskning, har den haft mycket stor betydelse för
den kriminologiska diskursen under de senaste åren.
Även om de är ganska fåtaliga så återfinns i materialet även studier rörande ekonomisk
brottslighet och korruption. Flera av dessa studier har publicerats i början av
insamlingsperioden.
Som nämnt är den studerade forskningen omfattande, mångfacetterad och ofta av god kvalitet.
Vad som saknas är dock mer traditionella studier, som utgår ifrån kriminologisk teoribildning
och som genom livsförloppsmetodik söker svar på frågor rörande brottslighetens orsaker i det
moderna samhället. Det har bedrivits sådan forskning tidigare i Sverige, men det är ytterst
osäkert om dess resultat fortfarande gäller i vårt föränderliga samhälle. Ett annat område som
förefaller vara eftersatt i dagens svenska kriminologi, är teoriutveckling.
Forskning om åtgärder med anledning brott
Sammanlagt har vi funnit 219 publikationer med denna inriktning. Detta är alltså den största
kategorin bland de granskade publikationerna. I sammanställningen i bilagan kan man
observera en klar tendens, nämligen att antalet publikationer om åtgärder med anledning av
brott har ökat med åren. Denna del av genomgången forskning karakteriseras av mindre
studier som ofta har karaktären av utvärderingar. Utvärderingar avser antingen olika
avgränsade (ofta lokala) brottsförebyggande insatser, eller den svenska lagstiftningen och
tillämpningen av denna rörande vissa specifika frågor. Många av utvärderingarna rör olika
aspekter av polisarbetet och hur detta kan effektiviseras.
Flera av undersökningarna fokuserar på frågor som är aktuella i samhällsdebatten, exempelvis
våldsprevention av exempelvis skolvåld, våld mot kvinnor, sexuellt våld samt våld bland unga
män. Det finns dock även studier om åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet så
som penningtvätt och cyberrelaterad brottslighet. Flera av studierna intresserar sig för frågor
som rör samarbetet inom och mellan aktörer som arbetar med brottsprevention och/eller
brottsbekämpning.
En del av studierna använder avancerad metodik och några är väl förankrade i kriminologisk
teori. Majoriteten tycks dock enbart beskriva olika typer av åtgärder och/eller försöka
fastställa effekterna av sådana åtgärder. Många av studierna är enbart deskriptiva (ofta s.k.
processutvärderingar) och ger därför inte möjlighet till slutsatser om effekter av åtgärderna.
Flertalet av de kvantitativa studierna omfattar få individer och saknar därför ”power” att
kunna presentera signifikanta resultat.
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Det finns även en och annan studie som ställer mer övergripande frågor kring olika aspekter
av åtgärder mot brott. Vidare förekommer det några litteraturgenomgångar av ett helt område
inom brottsprevention. Dessa är dock sällsynta och har inte karaktären av systematiska
metaanalyser.
Det övergripande intrycket är att kvaliteten på studierna varierar och att hela fältet är mycket
splittrat.
Viktimologisk forskning
Genomgången av viktimologiska publikationer ger intrycket att det i Sverige bedrivs
förhållandevis omfattande och dynamisk forskning inom området. Det finns 76 sådana
publikationer i litteraturgenomgången. En svag tendens till ökning av antalet viktimologiska
publikationer kan observeras under de undersökta åren. Publikationer varierar både med
avseende på metodologi och teoretiska utgångspunkter. I genomgången återfinns både stora
kvantitativa studier med avancerad metodik och mindre kvalitativa studier som bygger på ett
fåtal djupintervjuer. Även ett antal totalpopulationsstudier återfinns. Vidare förekommer
några textanalyser, som fokuserar på tolkning av lagstiftning.
Anledningen till den viktimologiska forskningens förhållandevis starka ställning i Sverige är,
enligt min bedömning, att det finns ett antal aktörer som starkt driver dessa frågor. Här bör
främst nämnas Brottsoffermyndigheten (som finansierar ansenliga delar av denna forskning),
och Nationellt Centrum för Kvinnofrid. En väsentlig roll när det gäller viktimologiska studier
har även Brå. Inte heller bör betydelsen underskattas av de frivilliga organisationer som aktivt
arbetar med stöd till brottsoffren och som samtidigt driver ett opinionsarbete.
Det är två grupper av brottsoffer som många studier fokuserar på, nämligen kvinnor och barn
som exponeras för våld. När det gäller kvinnor så handlar det i stor utsträckning om våld i
nära relationer (både fysiskt och psykiskt) samt sexuellt våld. När det gäller barn fokuserar
man på olika aspekter av barnmisshandel, inklusive på barn som bevittnar våld som män utför
mot kvinnor i nära relationer, samt på barns utsatthet för sexuellt våld. Flera studier analyserar
våldsproblematiken utifrån en feministisk teoribildning. Mer sällan förekommer
undersökningar där problem hos andra offergrupper tas upp, som exempelvis bland
invandrare och etniska minoriteter, äldre eller hos olika yrkesgrupper (t.ex. socialarbetare).
Inom det viktimologiska forskningsfältet räknar vi även forskning om indirekta skador
orsakade av brott, inte minst rädsla för brott. Det finns i materialet några studier med denna
inriktning.
Som nämnts ovan är Brå en viktig aktör i detta sammanhang. Brå genomför sedan 2006
Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Detta är en stor undersökning som numera
vänder sig till 200 000 respondenter och således producerar resultat inte bara på riksnivå utan
även på lokalnivå. I undersökningen besvarar respondenterna frågor om sin utsatthet för brott,
upplevelser av denna utsatthet, rädslan för brott, samt om synen på rättssystemet. Dessa
undersökningar, trots ansenliga metodologiska problem kopplade till ett stort bortfall, har stort
inflyttande på den svenska brottsofferdiskursen.
Brå genomför även regelbundet ett antal andra studier med viktimologisk inriktning som
exempelvis handlar om utsatthet för hatbrott, politikers utsatthet, hat och kränkningar på
internet och utsatthet hos äldre.

13

Det finns i huvudsak två inriktningar vad gäller huvudfåran i den viktimologiska forskningen;
dels beskrivs olika aspekter av utsattheten, dels analyseras samhällets stöd och hjälp till
brottsoffer. Slutsatserna som dras i de sistnämnda studierna är ofta relaterade till en kritik av
hur olika myndigheter hanterar brottsofferproblematiken.
Det gemensamma för de flesta studierna är starka ställningstaganden för att samhället bör öka
insikterna om brottsoffrens utsatthet (i synnerhet vad gäller de mest sårbara grupperna) och
förbättra insatserna vad gäller att lindra skador orsakade av brott. Det finns dock även
forskning som ifrågasätter hela brottsofferdiskursen och bland annat pekar på dess koppling
till den s.k. ”hårdare-tag-politiken”.
Miljöernas syn på behov av framtida kriminologisk forskning
Forskarnas generella synpunkter på utveckling av den kriminologiska forskningsmiljön
De tillfrågade forskarna uttrycker önskan om en kraftig satsning på högkvalitativ, teoridriven
och metodinnovativ forskning med internationell anknytning. Många av forskarna framhåller
att forskning om brott (kriminologi) är tvärvetenskapligt och att den tvärvetenskapliga
ansatsen ytterligare bör breddas. B.la. vill man att element ur sådana ämnesområden som
beteendevetenskap (bland annat utvecklingspsykologi, socialpsykologi, beslutsprocesser
m.m.), nationalekonomi (ekonometri), medicin (psykiatri, hjärnans funktioner, DNAforskning), statsvetenskap, medieforskning m.fl., ska få djupare förankring i den
kriminologiska disciplinen.
Vidare framhålls alltså att kriminologisk forskning idag är splittrad över många, ofta små och
svaga, miljöer. Förhoppningar uttrycks om att det nya programmet kan komma att innebära en
kraftfull satsning på några få miljöer (inte enbart begränsade till Stockholm). Man vill alltså
att resurserna satsas på några större i stället för på många mindre projekt. Det förekommer
också, hos några av respondenterna, kritik mot en brist på balans mellan kvantitativ och
kvalitativ forskning, där den sistnämnda anses dominera7. Vad gäller kvantitativ forskning
framhåller några av kritikerna att många studier är små och därför brister i statistisk tyngd.
Detta trots att studier av betydligt större datamaterial skulle vara möjliga vid en bättre
samordning av forskningen. En annan kritik rör övervikten av deskriptiva studier och
underskottet av studier som söker testa kausala modeller.
Det framhålls att på annat håll i världen (inte minst i Storbritannien och USA) genomförs
experimentell utvärderingsforskning som ger möjligheter att med större säkerhet uttala sig om
effekterna av olika brottspreventiva åtgärder. I Sverige existerar denna typ av forskning i
mycket begränsad utsträckning. För att denna forskning ska vara möjlig krävs mycket nära
samarbete mellan forskare och de myndigheter som ansvarar för verkställandet av olika delar
av kriminalpolitiken (exempelvis polisen, åklagare, kriminalvården, domstolarna,
socialtjänsten). Även kvasiexperimentell kriminologisk forskning är sällsynt i Sverige trots att
förutsättningarna för sådan forskning, till exempel när lagar ändras eller det sker andra stora
förändringar i samhället (som den ”stora flyktingvågen” 2015) finns.
Flera av forskarna påpekar att även om den kriminologiska forskningen är i behov av
samordning, så är det också av stor vikt att programmet samtidigt öppnar för nytänkande och
7

Något som bara delvis får stöd i litteraturgenomgången. Faktum är dock att många av avhandlingarna i
kriminologi som lags fram under det senaste decenniet har en kvalitativ inriktning.

14

generositet. Önskvärt är att forskningen inte blir allt för konventionell och fastlåst i det som
för dagen ses som aktuella forskningsfrågor. Det framhålls också ett behov av flexibilitet; den
kriminalpolitiska diskursen förändras snabbt och forskningen behöver ta sig an nyuppkomna
spörsmål. Det handlar alltså om en balans mellan vad som för tillfället anses samhällsnyttigt,
och forskning som utformas utifrån forskares nyfikenhet och kreativitet.
Utifrån den ovan presenterade indelningen av kriminologisk forskning sammanfattas nedan
forskarnas övriga synpunkter.
Samhällsförhållanden bakom kriminalpolitiken
Kunskapsbasen för kriminalpolitiken
Flera av respondenterna framhåller att kunskapen om de faktorer som styr kriminalpolitiska
reformer är mycket begränsad. Detta gäller internationellt, men även i Sverige. Det råder
också ganska stor enighet bland respondenterna om att forskning av typen ”what works in
crime prevention” (Sherman m.fl. 1998) kraftigt behöver byggas ut och utgöra en
kunskapsbas för brottspreventiva insatser i Sverige. Samtidigt framhåller flera av
respondenterna att kopplingen mellan forskningsbaserade kunskaper om effektiva åtgärder
mot brott och kriminalpolitiska förslag och beslut, idag är tämligen svag och bör stärkas. En
förutsättning för detta är mer forskning om effekterna av olika typer av kriminalpolitiska
beslut rörande brottslighet. Jag återkommer till dessa frågor senare.
I diskussionen rörande förslag till många av de senaste årens kriminalpolitiska reformer (i
synnerhet de senaste årens skärpningar av påföljder för vålds- och sexualbrott) hänvisar olika
utredningar, regeringen och oppositionen till det s.k. allmänna rättsmedvetandet. Det anses
vara en viktig politisk strävan att påföljder ska stämma överens med människors uppfattningar
om de skador som brottsliga handlingar orsakar. I svaren på enkäten framhålls emellertid att
kunskaper i stort sett saknas vad gäller allmänhetens syn på brottets skadlighet
(klandervärdhet), eller straffvärdet hos olika brott. I Sverige har endast en sådan studie (Jerre
2013) gjorts under det senaste decenniet. Respondenterna framhåller att det finns ett stort
behov av denna sorts forskning, d.v.s. sådana undersökningar som inte enbart ställer frågor
om allmänna attityder till straff i allmänhet (där en stor majoritet uppger att straffen är alldeles
för milda) utan som ställer konkreta frågor om straffvärdet hos olika brottsliga handlingar
(s.k. vinjettstudier).
I den kriminalpolitiska debatten tenderar värderingar som utrycks i massmedier, både
traditionella och internettbaserade, uppfattas som uttryck för den allmänna opinionen. Enligt
respondenterna är emellertid kopplingen mellan det allmänna rättsmedvetandet, mediernas
framställning av brottslighet och kriminalpolitiken inte tillräckligt väl undersökt. I synnerhet
saknas forskning om kopplingen mellan medier och kriminalpolitik under det senaste
decenniet, en period under vilken den kriminalpolitiska debatten alltså tycks ha intensifierats.
Forskning om framtida hot
Flera respondenter pekar på rättsväsendets och andra myndigheters handfallenhet inför nya
kriminalpolitiska hot. Man efterlyser en intensifiering av framtidsforskning, där forskare
utifrån förväntade samhällsförändringar söker förutse framtida kriminalpolitiska utmaningar.
Dessa kan beröra fortsatt utveckling av IT- och AI- teknik, men även konsekvenser av
klimatförändringar, pandemier, migrationsvågor, politiska och ekonomiska konflikter och
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kriser, systematiska desinformationskampanjer och liknande. Sådan forskning kan ge
underlag för framtida kriminalpolitiska beslut.
Brottslighetens omfattning, struktur, utveckling över tiden och orsaker
Mått på brottsligheten
Som bekant är mätning av brottslighetens omfattning och struktur komplicerad, och för att få
en så allsidig bild av brottsligheten som möjligt krävs olika metodologiska tillvägagångssätt.
Respondenterna framhåller att adekvata och tillförlitliga mått på brott är nödvändiga för en
uppföljning och utvärdering av lokala brottspreventiva åtgärder, för en utvärdering av
kriminalpolitik på samhällsnivå och för att ge medborgarna adekvat information om
brottsutvecklingen, samt om riskerna relaterade till att utsättas för brott. Flera respondenter
identifierar ett stort behov av att metoderna för mätningen av brottsligheten utvärderas och
utvecklas. Detta gäller inte minst de metoder som utgör ett alternativ till mått på registrerad
brottslighet, så som nationella och lokala offer- och trygghetsundersökningar samt andra
frågestudier. Flera av dessa undersökningar är tyngda av stora metodologiska problem, främst
stora och ökande bortfall. Kompatibiliteten mellan olika undersökningar av
brottsutvecklingen bedöms inte vara tillräckligt väl undersökt. Många av de ovan nämnda
typerna av studier genomförs av Brå. Det framhålls att oberoende forskning och utvärdering
av nu använda metoder samt etablering av nya mått på brottsligheten är nödvändigt.
Registerforskning med longitudinell inriktning
Flera av respondenterna framhåller att registerforskning är en svensk specialitet och att denna
forskning bör vidareutvecklas. Sverige (och några andra länder i Europa) har unika och för
forskning relativt lättillgängliga register som saknas på de flesta andra håll. Här handlar det
både om register på individnivå och på olika aggregerade nivåer, från data om små
geografiska enheter till data om kommuner och storstadsstadsdelar, län och regioner. Många
centrala frågeställningar inom svensk och internationell kriminologi (och annan samhälls- och
beteendevetenskaplig forskning) som inte kan besvaras på andra håll i världen, kan studeras
med hjälp av svenska register. Detta gäller exempelvis faktorer som långsiktigt påverkar
individuella och kollektiva brottskarriärer, samband mellan individuella och samhälleliga
faktorer och brottslighet, samt brottsutveckling på makronivå. Sverige har en tradition av
sådan forskning (som illustreras av litteraturgenomgången) vilken dock behöver förstärkas,
och omfatta nya kohorter. Respondenterna påpekar att longitudinell forskning ger större
möjligheter att dra kausala slutsatser än annan forskning.
Invandring och brottslighet
Flera av respondenterna nämner forskning om invandring/etnicitet och brott. Frågan är
mycket ”het” politiskt, men kraftigt underutforskad. Det har i Sverige och i andra nordiska
länder genomförts ett mycket stort antal studier som samtliga visar att invandrare är
överrepresenterade i brottsstatistiken. Det finns dock mycket få studier som söker svaret på
frågan om varför det förhåller sig så. Till denna fråga kan kopplas behovet av forskning om
brottsalstrande mekanismer i så kallade ”utsatta områden”, vilket nämns av några
respondenter. Vi vet fortfarande mycket lite om de processer som leder till att unga människor
ansluter sig till våldsamma subkulturer, oberoende av om det handlar om politiskt, religiöst,
eller gängrelaterat våld. En annan fråga där mer kunskap efterfrågas är hur invandring
påverkar brottslighet på lokal- och samhällsnivå.
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Forskning om specifika brottskategorier
Flera av respondenterna framhåller ett behov av fördjupad forskning om vissa specifika
brottskategorier. Det finns emellertid olika uppfattningar om vilka kategorier som bör vara i
fokus. Några av respondenterna anser att fördjupad forskning bör behandla de idag
uppmärksammade brottstyperna som anses leda till allvarliga samhällsproblem. Här nämns
bland annat gängvåld, våld inom familjen, våld mot utsatta grupper, våldsam extremism och
narkotikabrottslighet. När det gäller våld i kriminella kretsar, den mest diskuterade
kriminalpolitiska frågan idag, påpekas att det saknas kunskaper om grundläggande frågor som
hur kriminella får tag i sina vapen, hur narkotikamarknaden är organiserad, mekanismer
bakom att unga män rekryteras till våldsbejakande miljöer, och liknande. Här handlar det om
mycket konkreta kunskaper som förväntas kunna underlätta samhällets åtgärder mot
gängvåldet.
Några av respondenterna påpekar att forskningen bör breddas till andra former av våld i
samhället som hitintills inte har fått någon större uppmärksamhet. Bland annat lyfts
syskonvåld och våld mot män i nära relationer. Andra respondenter varnar för en allt för stor
fokusering på dagsaktuella problem, och vill att programmets fokus riktas mot brott som är
mindre välutforskade. Här nämns återigen b.la internetbaserad brottslighet, brott mot
välfärden, brottslighet av och mot företag, miljöbrott och olika typer av bedrägerier. I Sverige
bedrevs för ett antal decennier sedan omfattande forskning om ekonomisk brottslighet. Så
småningom har intresset för denna brottstyp falnat även om några studier på detta tema, som
nämnts, finns i publikationsgenomgången. Respondenterna pekar på ett behov av att denna
forskningstradition intensifieras. Ett angränsande område där det finns behov av intensifierad
forskning är korruption; en av att respondenterna framhåller att det förhållande att Sverige
rankas mycket lågt när det gäller korruption kan bero på att metoder att mäta detta fenomen
inte är anpassade till specifika skandinaviska förhållanden.
Forskning om åtgärder med anledning brott
”Verksamhetsnära” forskning
Det kanske mest slående intrycket av behovsinventeringen är att det råder - om inte total så i
alla fall en mycket hög grad av konsensus - om att den nya satsningen på kriminologisk
forskning ska inriktas på empirisk forskning som ligger nära verksamheter som arbetar med
brottsprevention. I detta avseende tycks forskningssamhällets intentioner ligga mycket nära de
som regeringen uttrycker i proposition 2020/21:60. Det är knappast förvånande att
forskningsmiljöer med anknytning till rättsväsendet uttrycker denna sorts behov8. Det är
emellertid intressant att företrädare för universitetsforskning i så stor utsträckning instämmer i
denna uppfattning.
Som beskrivet ovan påpekar flera av respondenterna betydelsen av forskning om relationen
mellan kriminologisk forskning och kriminalpolitik. I detta sammanhang framhålls ett behov
av utvärdering av olika delar av kriminalpolitiken. Det finns visserligen, framhåller man, en
omfattande kunskap om effekterna av straff och andra åtgärder mot brott, men dessa
kunskaper kommer främst från USA och gäller samhällen som i många avseenden är olikt det
svenska. Man anser bland annat att det behövs omfattande forskning om hur brottsligheten
påverkas av straffskärpningar i termer av inkapaciterings, avskräckning och
behandlingseffekter i det svenska samhället, där straffen generellt är mycket lägre och hela
8

Polismyndigheten framhåller således att det är viktigt med en stor satsning på kunskapsbaserat polisarbete,
medan Kriminalvården och SiS, skriver att de behöver forskningsstöd för att utveckla sina metoder för
farlighetsbedömningar och behandling.
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rättssystemet fungerar annorlunda. Även negativa effekter av straffskärpningar bör belysas
påpekar man.
Också den senaste tidens debatt om behov av grundlig utvärdering av den svenska
narkotikapolitiken framhålls i svaren. Inte minst påpekas behovet av att undersöka orsaker till
den förhållandevis höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige, samt användning av
rättsväsendets och andra samhällssektorer resurser för åtgärder mot narkotikaproblematiken.
Många av respondenterna framhåller att utvärderingsforskning rörande effekterna av olika
brottsförebyggande insatser (i bred betydelse av detta begrepp, se ovan) är mycket
underutvecklad i Sverige jämfört med både behoven och även hur det fungerar i många andra
länder. Man är i stort sett enig om att det behövs kraftfulla sansningar på detta område. Flera
av respondenterna påpekar att det t.ex. är mycket sällsynt att polisära praktiker bygger på
solid evidens. I den mån det överhuvudtaget finns en vetenskaplig grund till de metoder som
polisen använder, har dessa prövats i ett annat land (ofta USA) och aldrig verifierats under
svenska förhållanden. Någon av respondenterna skriver att utvärderingar inte bara bör omfatta
implementering av nya arbetsmetoder, utan också väletablerade metoder som har funnits
sedan en lång tid tillbaka. Speciellt nämns arbetsmetoder inom kriminalpolisverksamheten,
inte minst brottsutredningar. Brottsuppklaringen, generellt sätt, måste anses vara mycket låg.
Brist på utvärderingar (fast i något mindre utsträckning) avser även behandlingar inom olika
typer av institutionsvård för unga och vuxna lagöverträdare samt även behandlingar utanför
den här typen av institutioner. Socialtjänstens åtgärder mot t.ex. unga som begår brott har vid
några tillfällen utvärderats av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
En motsvarande instans för att utvärdera andra typer av åtgärder mot brott, till exempel
sådana som vidtas inom polisen, existerar inte i Sverige påpekar man.
I enkätsvaren framhålls vidare vikten av att brottsförebyggande metoder prövas i olika
svenska miljöer och i förhållande till olika riskgrupper. Ett viktigt område som kräver
omfattande utvärderingsinsatser är brottspreventiv samverkan på lokalnivå mellan olika
aktörer. Ett annat centralt område där det bedrivs för lite forskning i Sverige är tidig
brottsprevention, alltså insatser som sätts in under tidig barndom och som riktas mot
riskindivider och riskfamiljer. Internationell forskning visar att sådana åtgärder ofta är
framgångsrika.
Ytterligare ett område där forskning enligt våra respondenter saknas, berör hur polisen och
andra myndigheter interagerar med medborgarna. Frågan om vilka av polisens
tillvägagångssätt som skapar bäst förutsättningar för att upprätthålla lag och trygghet i olika
typer av områden och i relation till olika befolkningsgrupper - exempelvis mot unga män i
invandrartäta områden - anses vara dåligt utforskat, särskilt vad gäller svenska förhållanden.
Än värre ställt, framhålls det, är det med kunskaper om effektiva åtgärder mot otrygghet och
rädsla för brott. Vi vet att effektiva trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder ofta
har olika karaktär, men kunskaper om hur de bör utformas för att ge avsedda effekter saknas.
När det gäller utvärderingsforskning generellt, så skriver många av respondenterna att
behovet av metaanalyser dvs. systematiska genomgångar av utvärderingar av olika typer av
brottsförebyggande åtgärder som har prövats internationellt och i Sverige är stort.
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Det generella intrycket är att respondenterna anser att det finns mycket stora brister i
forskningen både vad gäller effekterna av kriminalpolitik i stort och vad gäller konkreta
åtgärder som syftar till att minska brottsligheten och öka medborgarnas trygghet.
Viktimologisk forskning
Trotts att den svenska viktimologiska forskningen ger intryck av att vara tämligen omfattande
och dynamisk, framhåller flera av respondenterna ett behov av att förstärka
brottsofferperspektivet inom forskningen.
Man framhåller bland annat följande brister:
Det saknas en övergripande bild av brottsofferstödet i Sverige, hur de brottsofferstödjande
insatserna ser ut på olika platser i Sverige, och vilka effekter dessa åtgärder får för det
enskilda brottsoffret.
Det finns för få metoder för att utvärdera stöd, och behandling för brottsoffer. Det behövs
också forskning om individuella behovsbedömningar som görs av stöd och skydd för
brottsoffer. Effekterna av de åtgärder som ges för stöd till och skydd av brottsoffer, bör följas
upp och utvärderas.
Det saknas också, framhåller respondenterna, studier om de frågor som är av betydelse för
brottsoffers ersättning, och som berör hur många brottsoffer som får ersättning i form av
skadestånd eller utbetalningar från olika typer av försäkringar. Det finns inte heller tillräcklig
kunskap om vilka åtgärder som brottsoffren uppfattar som en upprättelse och värderar som
betydelsefulla efter att ha utsatts för brott. Hur ser brottsoffer på skadestånd och ersättning?
Hur ser brottsoffer på att någon ställs inför rätta för brottet? Hur ser de på hur stränga straffen
bör bli för olika typer av brott? I detta sammanhang kan även nämnas att s.k. reparativ
rättvisa, alltså åtgärder för att reparera skador orsakade av brott utanför rättssystemet (som till
exempel medling) inte är särskilt väl utvecklade i Sverige jämfört med andra länder. Detta gör
att vi vet mycket lite om effekterna av alternativa sätt att lindra brottsoffrens lidande. Även
här anser respondenterna att (helst experimentell) forskning behövs.
Även forskning om rädslan för brott behöver stärkas. Utöver brottsoffer handlar detta om
personer som upplever sig löpa stora risker att bli utsatta för brott, också den breda
allmänheten nämns också i detta sammanhang. Även situationen för vittnen tas upp, där deras
rädsla vad gäller att delta i rättsprocesser utgör ett hot mot demokratin.
Slutligen behövs det enligt respondenterna en god översikt av brottsofferforskningen, dess
grundläggande frågeställningar i Sverige, samt en översikt av vilka behov som finns av
forskning på området de kommande åren. Hänsyn bör tas till att brottsoffer är en stor och
heterogen grupp och forskning om dessa bör bedrivas tvärvetenskapligt på flera olika
områden och i många olika forskningsmiljöer.
Diskussion
Den övergripande slutsatsen av denna genomgång är att det i Sverige bedrivs förhållandevis
omfattande kriminologisk forskning, men att denna forskning är splittrad på många - och i
många fall - små miljöer. Eftersom vi vet att starka forskningsmiljöer ökar forskningens
kvalitet, måste den nya satsningen innebära att sådana miljöer uppstår/förstärks. Det är
emellertid osäkert om detta kan åstadkommas endast genom att forskningsmedel beviljas till
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större projekt/program, eller om satsningen även bör premiera samarbeten mellan olika
miljöer. I detta sammanhang bör det även framhållas att det är viktigt att stöd även ges till
internationella samarbeten. Detta handlar inte minst om det nordiska samarbetet inom
kriminologi, som visserligen existerar genom Nordiska samarbetsrådet för kriminologi
(NFSK) men som är förhållandevist svagt vad gäller gemensamma forskningsprojekt. Med
tanke på att de nordiska länderna är små och i viss mån lika varandra, kan satsningar på en
gemensam nordisk kriminologisk forskning ha klara fördelar.
En annan övergripande slutsats är att den största bristen inom den svenska kriminologiska
forskningen rör utvärderingar av effekterna av kriminalpolitiska reformer och andra åtgärder
som syftar till att minska brottsligheten. På den punkten måste bilden anses vara tämligen
entydig, både utifrån publikationsgenomgången och utifrån enkäten till forskningsmiljöerna.
Ytterst få kriminalpolitiska reformer utvärderas på ett systematiskt sätt. I vissa avseenden,
exempelvis inom delar av narkotikapolitiken, finns ett klart politiskt ointresse av att ta reda på
effekterna av politiken. Med tanke på den dominerande roll som statliga myndigheter har när
det gäller utvärderingsforskning, är det föga förvånande att utvärderingar av kriminalpolitiskt
känsliga områden inte kommer till stånd. De nya resurserna bör alltså komma till del den fria
universitetsforskningen som genom dessa ska få möjligheter att utvärdera även politiskt
känsliga områden, inom kriminalpolitiken men även andra politikområden9.
Nedan diskuteras forskning inom de fyra kriminologiska inriktningarna utifrån
publikationsgenomgången och de kriminologiska miljöernas syn på framtida behov inom
ämnet. Förslag till hur dessa behov ska prioriteras finns i rapportens sista avsnitt.
Forskning om samhällsförhållanden bakom kriminalpolitiken
Det finns idag en del kritisk forskning avseende den svenska kriminalpolitiken. I synnerhet
handlar det om kritik av den starka trenden att höja straffen, som enligt många forskare har ett
svagt stöd i forskningen. Utöver detta bedrivs för närvarande i Sverige mycket lite forskning
om de mekanismer som ligger bakom kriminalpolitiska reformer. Vidare saknas i stort sett
forskning som behandlar interaktionen mellan mediers framställning av brottsligheten och den
kriminalpolitiska diskursen. Detta gäller alla typer av medier, men inte minst de moderna
sociala medierna som till exempel Twitter Facebook, olika typer av bloggar och liknande,
vilkas effekter på kriminalpolitiken är i stort sett outforskade.
Som det påpekas i enkätsvaren är det så kallade rättsmedvetandet av stor relevans när
kriminalpolitiska förslag lanseras. Det finns emellertid, som nämnts, bara en nyare svensk
undersökning av rättsmedvetandet. Denna studie liksom ett antal internationella
undersökningar antyder att människor i allmänhet, om de tillfrågas om konkreta brott, inte vill
ha hårdare straff än de som vanligen döms ut av domstolar. Däremot tror många att påföljder
för brott generellt är mildare än de i själva verket är. Behovet av fördjupad forskning både om
rättsmedvetandet och om de faktorer som påverkar allmänheten syn på brottligheten och
påföljdssystemet måste anses vara uppenbart.
Ett ytterligare relevant forskningsområde avser närmare granskning av de processer som sker
när lagarna stiftas. Vilka aktörer initierar lagändringar, till exempel nya kriminaliseringar och
avkriminaliseringar eller ändringar i olika brottsliga handlingars straffvärde? Hur går dessa
processer till inom olika politiska partier, andra intressegrupper och organisationer? Vilken
9

Narkotikafrågan berör utöver kriminalpolitiken även, socialpolitiken, folkhälsan samt ytterligare ett antal
politikområden.
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roll har Riksdagen och Regeringen i dessa processer? Vilken roll har tjänstemän, kontra
politikers och forskares roller?
Forskning om brottslighetens omfattning, struktur, utveckling över tiden och orsaker
Tvärvetenskaplig forskning om brottslighetens orsaker
Sverige har en tradition av tvärvetenskaplig livsförloppsforskning inom vilken man b.la
studerar orsaker till brottsligt beteende, exempelvis Metropolitprojektet (numera The
Stockholm Birth Cohort Study), Individual Development and Adaptation (IDA), och 1956 års
klientelundersökning (numera Stockholms Life-Course Project). Samtliga ovannämnda
projekt har följt en grupp individer genom deras livsförlopp. I samtliga fall har de individer
som tillhör huvudpopulationen numera nått pensionsålder. Även om dessa studier har
genererat stora mängder kunskaper om orsakerna till brottsligt beteende, så rör dessa
kunskaper i stort sett förhållanden för mer än ett halvt sekel sedan. Sedan dess har stora
förändringar ägt rum både i människors levnadsförhållanden och i den kriminologiska
forskningen. Det finns ett behov av nya kohortstudier som prospektivt följer en grupp nyfödda
barn genom livet. Inom ämnet kriminologi bör studiens syfte vara att empiriskt pröva
existerande teorier om brottslighetens orsaker och att eventuellt generera nya teoretiska
ansatser. Studien bör omfatta biologiska (genetiska), psykologiska, socialpsykologiska och
sociologiska variabler och bör lämpligen bedrivas i samarbete mellan flera vetenskapliga
discipliner.
Metoden ska vara en kombination av en frågeundersökning och registerstudie, och bör
omfatta även föräldrar, syskon och så småningom även lärare och kamrater till de studerade
individerna. Den här typen av projekt är mycket kostsamma, och bör finansieras gemensamt
av de discipliner som ingår i projektet. Kostnaderna fördelas emellertid på många år varför det
här aktuella forskningsprogrammet på sin höjd kan vara relevant som finansiär av projektets
initialskede. Liknade forskning bedrivs internationellt och det är nödvändigt att arbete i ett
sådant projekt bedrivs i samarbete med liknade forskningsprojekt utomlands. Önskvärt vore
om Sverige kunde ta initiativ till att parallella projekt av denna typ startar samtidigt i ett antal
andra länder. Ett sådant samarbete skulle kunna ske på nordisk-, eller ännu hellre på EU-basis.
Internationella jämförelser av sådan forskning har ett mycket stort kunskapsvärde.
Forskning om mått på brottslighet
I Sverige ansvarar, som nämnts, Brå för både den officiella statistiken över polisanmälda,
utredda och uppklarade brott, samt för brott vad gäller misstänkta och lagförda personer och
samtidigt även för flera serier av undersökningar av brottslighet där alternativa
datainsamlingsmetoder används. Flera oberoende mått på brottsligheten är som tidigare
nämnts nödvändiga med tanke på de metodologiska svårigheter som präglar studier av brott.
Brå gör också omfattande analyser av brottsutvecklingen där data från dessa olika
undersökningar används. Att en och samma myndighet ansvarar för olika mått på
brottsligheten och analyserar denna brottslighet, ger klara synergifördelar men ger samtidigt
myndigheten en monopolställning vad gäller brottsstatistiken. Enligt min uppfattning bör
mätningen av brottsligheten på samma sätt som vad gäller annan forskning underkastas en
kritisk granskning av oberoende aktörer.
Till saken hör att samhällsförändringar inte bara påverkar brottsligheten utan även
förutsättningarna vad gäller att mäta den. Ett exempel på detta är allmänhetens benägenhet att
svara på olika typer av frågeundersökningar. Den för Brås statistik centrala Nationella
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trygghetsundersökningen (NTU)10 är en av de studier där bortfallet har ökat kraftigt (Brå
2021a). Det finns därför anledning att diskutera om studien fortfarande kan användas som en
viktig indikator på brottsutvecklingen och på befolkningens attityder gentemot rättssystemet.
Forskning om invandare och brott
Det är viktigt att forskningen i ett samhällsvetenskapligt ämne upprätthåller balansen mellan
spörsmål som för tillfället är aktuella i samhällsdebatten och frågeställningar som genereras
av forskares nyfikenhet och av ämnets egen utveckling. Vissa frågor av stor betydelse för den
aktuella samhällsdiskursen kan dock inte negligeras av samhällsvetare om de vill behålla sin
relevans. En sådan fråga är, obetingat, kopplingen mellan invandring och brottslighet. På ett
sätt hör denna fråga till de mest utforskade inom svensk kriminolog. Sedan mitten av 1970talet har det genomförts ett stort antal studier som samtliga visar att invandrare är
överrepresenterade i registrerad brottslighet. Under de senaste åren har varje sådan studie rönt
mycket stor massmedial uppmärksamhet och lätt till animerad politisk debatt. Medan frågan
om överrepresentation är mycket noggrant utforskad, saknas det alltså i stor utsträckning
kunskaper om ett stort antal andra frågor rörande invandrare och brott. Således vet vi
fortfarande mycket lite om orsakerna till invandrarnas överrepresentation i den registrerade
brottsligheten. Inte heller den mer generella frågan om mekanismerna bakom integration
respektive brist på integration i det svenska samhället är tillräckligt belyst. Det saknas också i
stort sett studier av kopplingar mellan diskriminering och registrerad och faktisk brottlighet.
Denna forskning bör ha en internationell, komparativ karaktär och utgå ifrån en longitudinell
ansats.
Registerforskning
Litteraturgenomgången av kriminologisk forskning som ligger till grund för denna rapport
tyder på att det bedrivs en omfattande registerforskning som i varierande utsträckning berör
kriminologiska frågor. Sverige (och några få andra europeiska länder) har som nämnts unika
register som möjliggör sådan forskning. Registren som innehåller individdata är, efter
prövning av myndigheter som håller i respektive register och Etikprövningsmyndigheten,
tillgängliga för forskning. Registren ger även förutsättningar för att forska på aggregerade
data där tillstånd ofta inte är nödvändigt.
Den svenska kriminologin har alltså en lång tradition av sådan forskning. Olika typer av
avancerade metoder har utvecklats och tillämpats på registerdata. Registerforskning har också
gett unika resultat som inte har kunnat tas fram i andra länder. Min bedömning är att man bör
värna om denna unika forskningstradition. Det vore en önskvärd investering om det inom
ramen för det nya programmet skulle finnas utrymme för stöd för den här typen av forskning.
Även denna forskning lämpar sig väl för internationellt samarbete. Det bör även i framtiden
finnas möjligheter att med hjälp av svenska data ge svar på generella frågeställningar som
formulerats inom den internationella kriminologiska forskningen. Möjligen bör man sträva
efter att också mer centrala kriminologiska frågeställningar oftare får möjlighet att utforskas
med denna typ av data.
Forskning om ”modern” brottslighet och framtida hot
I litteraturgenomgången finns det alltså några studier rörande ekonomisk brottslighet. Intresset
för den typen av forskning tycks dock ha svalnat något jämfört med 1980- och 1990 talen. Vi
kan också notera en vis glidning av intresse från ”brott av de mäktiga” alltså i huvudsak brott
10

Det genomförs också lokala trygghetsundersökningar i ett antal kommuner och polisdistrikt som tyvärr inte
samordnas med Brå:s stora studie.
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av företagen, så kallat ”corporate crime”, mot frågor rörande brott mot välfärden, finansiering
av terrorism och liknande. De sistnämnda frågorna är viktiga, det är dock enligt min
uppfattning angeläget att forskning om ”corporate crime” hålls levande inte minst mot
bakgrund av de enorma konsekvenserna för den internationella och svenska ekonomin samt
för politiken som exempelvis 2007 och 2008-års finanskris inneburit. Även detta är ett
forskningsfält som lämpar sig för internationellt samarbete. Ett närliggande område som bör
prioriteras i den framtida kriminologiska forskningen, är korruption.
Ytterligare ett närliggande område som är aktuellt när det gäller åtgärder mot brott men som
av forskningsgenomgången att döma knappast forskas på, är bedrägerier - och då i synnerhet
bedrägerier med hjälp av modern It-teknik. Brottsligheten av detta slag ökar kraftigt och
samhället tycks ha svårt att hålla jämna steg med denna utveckling. Forskning på detta
område bör kunna ha stor praktisk betydelse.
I enkätsvaren från forskningsmiljöerna nämns mer generella behov av forskning som
identifierar och beskriver redan existerande och framtida hot mot samhället. Enligt min
bedömning bör forskning om cyberbrottslighet, brottslighet kopplad till AI, brottslighet
kopplad till utveckling av DNA-teknik, organtransplantationer, farmaceutiska industrin och
andra kemiska produkter, brottslighet kopplad till klimatförändringar, till andra miljöhot och
till politisk och religiös extremism m.m. prioriteras. Inom detta forskningsfält är det också
viktigt (även om det är mycket svårt) att söka predicera framtida hot.
Forskning om effekter av åtgärder mot brott
Som nämnts i inledningen skiljer jag inte i denna rapport på brottsbekämpande och
brottsförebyggande åtgärder, utan utgår i stället ifrån att alla åtgärder som vidtas i samhället
med anledning av brott har preventivt och/eller skadelindrande syfte. Den generella bilden av
den sortens åtgärder i Sverige idag är att mycket få av dessa bygger på solid vetenskaplig
grund. En stor del av de aktiviteter som bedrivs på detta område är baserade på sedan lång tid
tillbaka etablerade rutiner, alternativt spontana initiativ där utgångspunkten snarare är ”sunt
förnuft” än gedigen analys av problemen som ska lösas. I de sällsynta fall då man bygger på
vetenskaplig grund handlar det ofta om program som har bedrivits (och möjligen utvärderats)
i utlandet (oftast i USA) men där metoden inte har prövats och/eller utvärderats under svenska
förhållanden.
De åtgärder mot brott som genomförs i Sverige utvärderas, som beskrivits ovan, mycket
sällan. Om någon form av utvärdering ändå genomförs handlar det ofta om en
processbeskrivning och möjligen en före-efter-mätning. I utvärderingarna används sällan
metoder med förutsättningar att ge signifikanta svar på effekterna av de vidtagna åtgärderna.
Att det är så beror alltså dels på att man inte tillämpar några sofistikerade upplägg (så som
experimentstadier), och dels på att de undersökta populationerna vanligen är små. Inte heller
är det vanligt med systematiska genomgångar av olika preventiva metoder i form av
metaanalys.
Man kan generellt konstatera att det i miljöer där man arbetar med åtgärder mot brott, ofta
saknas kunskaper om effektiva brottsförebyggande/skadelindrande metoder och att denna
kunskap inte heller ökar i någon större utsträckning pga. en avsaknad av utvärderingar. En
satsning på forskning om effekterna av brottspreventiva/skadelindrande åtgärder kompliceras
emellertid bland annat av att denna satsning inte kan genomföras utan nära samarbete med de
myndigheter, förvaltningar och organisationer som ansvarar för brottsprevention. Tyvärr är
intresset för den sortens samarbeten inte alltid tillräckligt starkt.
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Nedan diskuteras forskning om prevention utifrån verksamheter som bedrivs inom
Polismyndigheten och andra statliga aktörer på området, samt i kommunerna.
Effektiva polismetoder
Som det har framgått i denna rapport satsar de flesta myndigheter inom rättsväsendet (Brå och
Brottsoffermyndigheten undantagna) en mycket liten andel av sina anslag på FoUverksamhet. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Säkerhetspolisen uppgav att de
över huvudlaget inte bedriver någon FoU-verksamhet. För denna rapport är dock
Polismyndigheten viktigast att diskutera. Som det framgår ovan uppgav Polismyndigheten i
Riksrevisionens undersökning (RiR 2021) att de har en FoU-verksamhet, men den resurs som
de uppger att de använder för FoU (11 miljoner kronor) är försumbar i förhållande till
myndighetens totala anslag. Samtidigt framgår det tydligt av genomgången ifrån de olika
forskningsmiljöerna att man anser att det finns ett mycket stort behov av polisforskning, inte
minst forskning om effektiva polismetoder. Det framgår också av Polismyndighetens svar på
vår enkät, samt från andra källor att Polismyndigheteten hoppas att polisforskningen kan
stärkas genom det nu aktuella programmet. Det vore därför logiskt att i denna rapport föreslå
att en stor del av de nya medlen används för att försäkra forskning om effektiva polisära
metoder.
Frågan är dock komplicerad. De resurser som föreslås i forskningspropositionen för
”forskning om brottslighet” räcker, som nämnts ovan, inte långt om forskning om effektiva
polismetoder ska byggas från grunden. Även om det finns en del studier i detta ämne i vår
litteraturgenomgång så är behovet gigantiskt. Samtidigt tycks alltså polismyndigheten satsa
mycket lite av sina egna resurser på forskning och utveckling. För att uppbyggnad av
forskning om effektiva polismetoder i Sverige ska vara möjlig krävs det, enligt min
bedömning, ett betydligt större engagemang från Polismyndighetens sida.
Polismyndighetens FoU verksamhet behöver alltså förstärkas. Man kan visserligen inte
förvänta sig att myndigheten på egen hand ska genomföra avancerade utvärderingar av sin
verksamhet, men det är nödvändigt att man konsekvent följer upp de verksamhetsförändringar
som genomförs. Dessa uppgifter kan användas för en intern målstyrning av verksamheten
(Sarnecki 2010, 2019) men även som underlag för mer övergripande vetenskapligt hållbara
utvärderingar av verksamhetens mest grundläggande delar. Jag gör alltså här åtskillnad mellan
uppföljning och utvärdering. I en uppföljning ingår systematisk insamling av data om olika
typer av verksamhet och, vid verksamhetsförändringar, före-efter-mätningar. Denna typ av
åtgärder bör vara en integrerad del i polisiär verksamhet och bekostas av myndigheten själv.
Utvärderingar ska inriktas på centrala delar av verksamheten, men genomföras av
forskarutbildad personal (alternativt under handledning av sådan) och använda sig av
betydligt mer sofistikerade metoder än före-efter-mätningar. För den forskningen kan medel
ifrån det nya programmet användas, även om det inte är orimligt att myndigheten själv
beställer och bekostar även den forskningen.
Den andra aspekten vad gäller Polismyndighetens medverkan i forskning om effektiva
polisära metoder handlar bland annat om att polisen måste vara beredd att dela med sig av
data ur sin verksamhet till externa forskare. Detta gäller även data som är sekretessbelagda,
exempelvis sådana data som samlats in med hjälp av spanings- eller underrättelseverksamhet.
(Sådana data kan ofta anonymiseras innan de bearbetas). Att få del av den sortens data har
tidigare varit svårt. Här tycks det dock ha skett en påtaglig attitydförändring hos polisen.
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Numera lämnar man oftare ut känslig information till forskare. Det finns stora fördelar i den
sortens samarbete: forskare får tillgång till data som annars inte är tillgängliga för dem, och
polisen får genom avancerade dataanalysmetoder tillgång till beskrivningar och analyser av
sitt verksamhetsområde som de inte själva kan ta fram.
Ytterligare en aspekt gällande forskning om effektiva polismetoder rör möjligheterna att
genomföra experiment, alltså att genomföra olika förändringar i verksamheten och utvärdera
dessa förändringars effekter. Den typen av forskning bedrivs bland annat i USA och
Storbritannien men praktiskt taget inte i Sverige. För att sådan forskning ska vara möjlig,
behövs det ett nära samarbete mellan Polismyndigheten och forskare.
Utöver utvärderingar av olika typer av polisinsatser efterfrågas också breda kartläggningar
och analyser av olika typer av brottslighet som kan utgöra underlag för polisens arbete, samt
eventuellt även lagstiftningsreformer. Som exempel på sådan forskning kan nämnas:
-

En fördjupad studie av varifrån och på vilket sätt kriminella får sina skjutvapen
En studie av organisering av och struktur hos de svenska narkotikamarknaderna
En undersökning av organisering av och struktur hos internettbedrägerier
En studie av hur rekrytering till kriminella gäng och extremistgrupper ser ut

Även vid denna typ av forskning är ett nära samarbete mellan Polismyndigheten och forskare
nödvändig.
Den svenska forskningen om effektiva polismetoder är alltså begränsad, men det finns ganska
omfattande internationell forskning på detta område. Forskningens uppgift bör därför även
vara att genomföra metaanalyser av utvärderingar av olika typer av polisära arbetsmetoder
och att popularisera dessa kunskaper så att de blir tillgängliga exempelvis för beslutsfattare
och för anställda inom Polismyndigheten, samt för studenter på polisutbildningarna.
Som nämnts är polisforskningen i Sverige idag splittrad över flera små enheter, som dels är
knutna till de fem polisutbildningarna, dels till en rad universitets- och högskolemiljöer samt
till Brottsförebyggande rådet. Jag bedömer att det behövs en samordning av denna forskning.
Erfarenheterna av Brottoffersmyndighetens samordnande och anslagsbeviljande roll inom
brottsofferforskningen är så pass positiva att de kanske bör tas till vara när det gäller
forskning om effektiva polismetoder.
För att långsiktigt stärka polisforskning, i första hand forskning om effektiva polismetoder,
föreslår jag att Vetenskapsrådet med medel ur det nya programmet, stödjer bildandet av ett
nationellt centrum för polisforskning. Detta centrum bör i sin verksamhet utgå ifrån de fem
existerande polisutbildningarna, men även andra aktörer som arbetar med forskning om
effektivt polisarbete bör kunna anslutas till Centrets arbete. För ledning av Centrets
verksamhet bör en ny professur i polisvetenskap inrättas. Polismyndighetens roll i bildandet
av ett sådant centrum bör diskuteras. Centret ska dock ha en vetenskaplig snarare än en
operativ inriktning.
Övriga myndigheter
Även om frågor rörande forskning om effektiva metoder inom polisen betonas starkt i
respondenternas svar på enkäten, nämns också verksamhetsanknuten forskning med koppling
till anda myndigheter. Som nämnt är FoU-arbetet olika omfattande inom de övriga relevanta
myndigheterna. Kriminalvården, SiS och inte minst Brottsoffermyndigheten arbetar aktivt
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med forskning relevant för deras verksamhet. Forskning inom dessa myndigheters
verksamhetsområden finns bland de genomgångna publikationerna. När det gäller
Säkerhetspolisen så redovisar de inte någon egen FoU-verksamhet i Riksrevisionens rapport,
men uppger i sin årsberättelse (SÄPO 2019) att man samarbetar med Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI); man har också ett forskningssamarbete med en forskargrupp på
Institutet för Framtidsstudier som analyserar data om organiserad brottslighet och
våldsbejakande extremism som bland annat kommer ifrån SÄPO (Rostami m.fl. 2018). Vad
gäller Domstolsverket och Tullverket bedriver man inom myndigheterna en viss FoUverksamhet (RiR 2021). Av myndigheternas årsredovisningar framgår emellertid att denna
verksamhet är begränsad till några få utvärderingar och, för Tullverkets del, ett samarbete
med Totalförsvarets forskningsinstitut (Sveriges Domstolar 2020, Tullverket 2020).
Domstolsverket och Tullverket tycks inte ha lämnat något större avtryck bland de
genomgångna publikationerna. Det samma gäller Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten som alltså överhuvudtaget inte uppger att de bedriver något FoUarbete (RiR 2021). I Åklagarmyndighetens årsberättelse (Åklagarmyndigheten 2020) nämns
några få utvärderingar, i Ekobrottsmyndighetens årsredovisning (Ekobrottsmyndigheten
2020) inte ens detta.
Den övergripande slutsatsen är att någon meromfattande kriminologisk forskning inte bedrivs
i anknytning till flertalet av de myndigheter som har relevans för rättsväsendet. Möjligen är
detta särskilt anmärkningsvärt när det gäller Ekobrottsmyndigheten som ju har en central roll i
bekämpning av ekonomisk brottslighet, en brottslighet som medför allvarliga och stora skador
på det svenska samhället, samt Tullverket som har en central roll vad gäller åtgärder mot två
mycket allvarliga samhällsproblem: tillgången till narkotika och vapen. Det finns starka
samhälleliga skäl för att bygga upp forskning kring dessa två, och även några andra av
myndigheterna som är relevanta för rättsväsendet11. Situationen här måste dock bedömas på
liknande sätt som situationen när det gäller Polismyndigheten. Kriminologisk forskning på
dessa myndigheters verksamhetsområden är endast möjlig om dessa myndigheter själva aktivt
medverkar i denna process. Detta gäller både ekonomiska resurser samt genom att dela med
sig av data och medverka i experiment. Det skulle förstås på längre sikt vara möjligt att bygga
ett nationellt forskningscentrum även inom dessa myndigheters verksamhetsområden, min
bedömning är dock att förutsättningar för detta saknas för närvarande. Möjligen kan några av
dessa myndigheter så som Tullverket och Ekobrottsmyndigheten i efterhand ingå i det
föreslagna nationella Centret med polisforskning. Men som ovan nämnts, detta förutsätter ett
engagemang från myndigheternas sida.
Brottsprevention inom kommunerna
Enligt ett utredningsförslag (SOU 2021:49) ska kommuner i framtiden ha ansvar för lokala
brottsförebyggande insatser. I praktiken bedrivs redan idag stora delar av brottspreventiva
insatser i kommunerna, inte minst inom den kommunala socialtjänsten men även inom ramen
för annan kommunal verksamhet. Även dessa insatser utvärderas förhållandevis sällan, och
utvärderingarna som genomförs håller sällan hög kvalitet. Samtidigt måste kunskapsläget
ändå bedömas som bättre än vid brottsförebyggande åtgärder inom rättsväsendet. Som
beskrivits, ansvarar numera SBU även för utvärderingar av insatser inom socialtjänsten.
SBU:s utvärderingar av kommunala brottsförebyggande insatser är än så länge relativt få
jämfört med de medicinska utvärderingarna, men myndigheten måste anses ha en viktig roll
på området. Andra myndigheter som är av betydelse för utvärderingar av de kommunala
11

I detta sammanhang kan t.ex. nämnas Skatteverket som tidigare var involverad i forskning om skattebrott men
som inte tycks vara det längre.

26

åtgärderna mot brott är Brå som dels ger vägledning till kommuner i deras brottsförebyggande
arbete och dels beviljar pengar för lokala utvärderingar, samt Socialstyrelsen som också
ibland genomför olika typer av utvärderingar.
Vi kan alltså konstatera att när det gäller brottsprevention inom kommunerna finns det flera
aktörer som agerar i syfte att förbättra kunskapsläget även om behoven är mycket stora. Min
bedömning är att en samordning mellan dessa aktörer inte alltid fungerar. Ett problem här är
att flera av aktörerna själva ansvarar för, eller har nära anknytning till, verksamheterna de
utvärderar. Detta kan göra att objektivitetskravet i utvärderingarna ibland inte kan
upprätthållas. Det finns med andra ord ett visst behov av att en del resurser anslås till en
oberoende kritisk utvärdering av kommunernas insatser mot brott.
Utvärdering av kriminalpolitiska reformer
Som nämnts flera gånger i denna rapport kan man knappast påstå att kriminalpolitiken av idag
vilar på en vetenskaplig grund. Detta är inte märkligt, forskning har långt ifrån alltid svar på
(kriminal-)politiska frågor. Den politiska diskursen tar också ofta hänsyn till fler faktorer än
de som granskas av forskning. Så även om forskningen ibland har svar på kriminalpolitiska
spörsmål, används den sortens kunskaper mycket selektivt som underlag för kriminalpolitiska
beslut.
Oberoende av om kriminalpolitiska beslut bygger på en vetenskaplig grund eller inte, måste
dess effekter utvärderas. Detta är nödvändigt i en demokrati för att medborgarna ska veta om
regeringen lyckas med sin politik. Kunskaper om effekterna av kriminalpolitiska reformer är
också nödvändiga för att eventuella misstag ska kunna korrigeras. I Sverige finns det inte
någon etablerad ordning där alla kriminalpolitiska åtgärder utvärderas med hjälp av
vetenskapligt hållbara metoder. Detta betyder emellertid inte att utvärderingar aldrig sker.
Tvärtom ger regeringen ofta Brå eller någon annan statlig myndighet (t.ex. Statskontoret) i
uppdrag att utvärdera en viss reform eller delar av den. Riksrevisionen kan själva ta initiativ
till sådana granskningar. Det är dock sällsynt att den typen av utvärderingar äger rum utanför
myndigheternas verksamhet och genomförs av oberoende forskare. Dessutom utvärderas långt
ifrån alla reformer. Även lagstiftning och dess tillämpning i centrala kriminal- och
socialpolitiska frågor kan undgå granskning under mycket lång tid. Så är exempelvis fallet
med den svenska narkotikapolitiken som dels måste bedömas vara kontroversiell, sett ur ett
internationellt perspektiv, och dels har implikationer för ett antal allvarliga samhällsproblem
så som gängvåldet eller överdödligheten hos narkotikamissbrukare. Enligt min bedömning
krävs det medel för oberoende utvärderingar av olika aspekter av kriminal- och
socialpolitiken. Inte minst av just narkotikapolitiken.
Viktimologisk forskning
Som det har framgått av genomgången av forskningen ovan, är brottsofferforskning
förhållandevis omfattande och dynamisk i Sverige. Utöver att det existerar en grupp forskare
som är intresserade av dessa frågor har Brottsoffermyndighetens arbete och dess anslag till
viktimologisk forskning betydelse för detta. Om områden som bör prioriteras ändå ska
utpekas, så kan behovet nämnas av en mer generell överblick av hur stöd till brottsoffer
fungerar i Sverige, samt hur detta stöd tillgodoser behovet hos olika grupper av brottsoffer. En
fråga kopplad till detta är vilka effekter på brottsoffrens situation de olika stödjande insatserna
har, samt om det finns alternativa metoder som är bättre anpassade till olika brottsoffers
behov. Genomgången av litteraturen på detta område visar att även här är mer avancerade
utvärderingar t.ex. med experimentella metoder sällsynta. Likaledes saknas metaanalyser av
effekterna av olika typer av insatser.
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Fri forskning av fria forskare
Regeringens forskningsproposition bör ha titeln ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och
innovation för Sverige” (Prop. 2020/21:60). I denna rapport har en hel del frågor diskuterats
rörande ett samarbete mellan myndighetsforskning och fri universitetsforskning vars
huvudsakliga drivkraft ska vara forskarens nyfikenhet. Ett forskningsprogram av det slag som
diskuteras här måste ha utrymme för forskning som inte drivs av samhällsnytta utan just av
forskarens fantasi och nyfikenhet.
Förslag till prioritering
Av denna rapport framgår att det i Sverige bedrivs förhållandevis omfattande kriminologisk
forskning. Samtidigt framgår det också att det inte är svårt att hitta områden där behov av nya
resurser är stort. Jag bedömer att flera av dessa områden är mycket angelägna, men det
anslaget som fastslås i Forskningspropositionen är för litet för att stöd till alla dessa områden
ska vara möjligt. Jag väljer därför här åtta satsningar som enligt min bedömning är mest
angelägna och därför bör prioriteras. Nedan räknas de upp i prioriteringsordning:
1. Medel för instiftandet av ett nationellt centrum för polisforskning med inriktning på
effektiva polisära metoder. Vid centret ska en professur i polisvetenskap inrättas.
2. Medel till forskning om faktorer som påverkar kriminalpolitiken och effekter av
densamma. Denna inriktning bör bland annat avse forskning om rättsmedvetandet och
effekter av straffskärpningar.
3. Medel till forskning om adekvata mått på brottsligheten.
4. Medel för fri forskning som drivs av forskarnas nyfikenhet.
5. Medel för utvärdering av den svenska narkotikapolitiken.
6. Medel för en eller flera nya multidisciplinära kohortstudier som bland annat ska syfta
till att undersöka faktorer bakom brottslighet och annat avvikande beteende genom att
pröva etablerade kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker och utveckla nya
teoretiska ansatser.
7. Medel för en nationell genomgång av hjälp och stöd till brottsoffer samt effekter av
dessa insatser.
8. Medel för metaanalyser av olika typer av brottspreventiva åtgärder (i bred mening).
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