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Kriminalitet påverkar vårt 
samhälle. Men hur vi byg-
ger samhället påverkar 
också kriminaliteten. 

Hårdare straff går hem 
hos väljarna men riskerar 
att skymma frågans fördel-
ningspolitiska dimension. 

Ivar Andersen reflekterar 
över ett politikområde 
som är hårt utsatt för  
populism men angår oss 
alla.
Essä  I viss mån kan man säga att 
mitt liv började i den kriminalpoli-
tiska hetluften. Efter avslutade stu-
dier skulle min mamma i slutet av 
1970-talet ut i arbetslivet. Hon ville 
göra en social insats och sökte sig 

till Kriminalvården. Progressiva 
vindar blåste och brottslighet  
betraktades som ett problem med 
samhälleliga rötter snarare än re-
sultatet av enskilda skurkars illdåd. 

Mamma fick anställning på den 
slutna anstalten Österåker, där 
hon träffade min pappa som då 
avtjänade ett straff för grovt rån. 
”Tycke uppstod” under en ledsa-
gad permission, och efter att pap-
pa muckat flyttade de ihop. Klart 
olämpligt, tyckte anstaltsledning-
en, som mot hennes vilja ompla-
cerade den unga kriminalvårdaren 
till en ren bevakningstjänst. Fack-
et svarade med att stämma både 
anstalten och staten. Välkände  
arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö 
såg ett prejudikat hägra och tog 
fallet till Arbetsdomstolen. Där  
arbetsgivaren slutligen vann.

I ett fotoalbum har mamma fort-
farande ett gulnat referat från 
Stockholms-Tidningen. Det avslu-
tas: ”Det enda avvikande inslaget 

var fångvårdarens och sambons 
baby som då och då högljutt de-
klarerade att rättegången blev väl 
segdragen.”

Det var den 12 januari 1982 och 
jag var hade precis fyllt en månad. 

I min ungdom, som politisk ak-
tivist och allmänt osäker tonåring 
med stort behov av att hävda mig, 
var det i stället jag som hamnade  
i trassel med rättvisan. När du  
enbart möter den repressiva delen 
av det kriminalpolitiska maskine-
riet kommer det ofta att påverka 
din bild av hela samhället. Under 
många år hatade jag polisen och 
föraktade den majoritet som okri-
tiskt hyllade ordningsmakten och 
samtidigt bortförklarade vålds-
monopolets övergrepp.  

Nu är jag, tack vare yrkesval och 
slump, återigen tillbaka i krimi-
nalpolitiska sammanhang. Och 
kanske är jag för första gången  
intellektuellt erfaren nog att se 
frågorna om brott och straff för 

vad de är – någonting som angår 
oss alla och en indikator på vart vi 
gemensamt är på väg. 

Nyligen hjälpte jag livstidsdöm-
de Janne Raninen att skriva sin 
självbiografi De kallar mig Solvalla-
mördaren. Nu sitter jag i auditori-
et på Hanaholmen – ett forum för 
utbyte mellan länderna som Fin-
land 1975 inrättade sedan Sverige 
efterskänkt krigstida skulder – 
och lyssnar till det seminarium 
Janne organiserat som slutprojekt 
under sin praktik på kulturcentret.

Det handlar om varför unga fast-
nar i kriminalitet och varför vi bor-
de bry oss.

– En genomsnittlig yrkeskrimi-
nell kostar samhället 23 miljoner 
kronor under en tioårsperiod,  
säger Geir Stakset som leder det 
sociala företaget En annan sida av 
Sverige, en slags avhopparverk-
samhet för tungt kriminella, och 
var den som introducerade mig 
och Janne. 

Inom forskningen brukar krimi-
nalitet kallas för ett multidetermi-
nerat fenomen. Det innebär att 
riskfaktorerna är flera och samver-
kande. Individnivån är viktig,  
familjesituationen och närmiljön 
likaså. Men tittar vi på skillnaden 
mellan områden i samma stad blir 
ett annat samband tydligt.

– Har du en förort med dålig 
ekonomi spelar hudfärgen på dem 
som bor där ingen roll. Kriminali-
teten frodas, säger Geir Stakset.

– Om man åker spårvagn från 
centrala Göteborg till den närms-
ta förorten sjunker medellivsläng-
den 30 år på tio minuter. Plötsligt 
finns det familjer som inte har 
mat, säger Eija Hetekivi Olsson, 
som utöver de med rätta hyllade 
romanerna Ingenbarnsland och 
Miira sammanställt den livsviktiga 
Fuck skolan, där niondeklassare 
från Göteborgs utsatta områden 
får komma till tals.

Det här är inte ny kunskap. Men 
trots det har vi byggt ett system 
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som skapar ökad ekono
misk ojämlikhet.

– Om vi fokuserar på vål
det och kriminaliteten i för
orterna ställer sig folk frå
gan: ”Hur har det här upp
stått?” Och det går att hitta 
ett antal förklaringar. Vi har 
fattat ett antal beslut de  
senaste tio, tjugo, trettio 
åren där vi inte har förstått 
konsekvenserna för varje 
beslut, och framför allt inte 
summan av dem, säger  
nationalekonomen Ingvar 
Nilsson i podcasten Krull & 
Kriminell. 

– Vi har gjort ett skolval
system som enormt selekte
rar unga där vi vet, fast de 
förnekar det, att det finns 
privata skolor som systema
tiskt väljer bort svåra unga 
för att de sänker vinsten. 
När man gjorde vårdval  
i Stockholm försvann all 
primärvård från Rinkeby 

under en period, det var  
inte lönsamt. Vi säljer ut all
männyttan i form av bo
stadsrätter, med enorma  
kapitalöverföringar, och lå
ter dem som blir över bo  
i förorten. Och det går att 
hitta mängder av såna här 
små beslut som alla sam
mantaget går i en riktning: 
ett splittrat samhälle.   

Det är här kriminalpoliti
ken blir kontroversiell.  
I skärningspunkten mellan 
fakta och ideologi börjar 
lösningarna divergera. Tra
ditionellt har vänstern i hö
gre utsträckning haft ett 
strukturellt fokus, en ambi
tion att utradera kriminali
tetens socioekonomiska 
grogrund, medan högern 
ställt individens ansvar för 
sina egna handlingar i 
centrum. Men högern har 
förstås ofta gått längre än 
så. Strukturella analys

modeller har kallats påhitt, 
de som lyft strukturfrågor 
har anklagats för att urskul
da brottslingar och släta 
över deras brott.  

Varför är strukturer ett så
dant rött skynke för stora 
delar av borgerligheten? 
Varför känner sig så många 
högerdebattörer sig tvung
na att så ofta och så högljutt 
slå fast det personliga an
svaret? Det perspektivet är 
ju redan helt integrerat med 
vårt rättssystem: vi dömer 
individer till fängelse med
an vi inte ställer samhället 
inför rätta.

Jag tror att en stor del av 
förklaringen är att problem 
som bottnar i strukturer  
ofta leder till lösningar som 
implicerar progressiv om
fördelningspolitik eller öka
de offentliga utgifter. Det 
måste högern givetvis mot

sätta sig – även om det krä
ver en självvald struktur
blindhet.    

På ett plånboksplan drab
bar brottslighet enskilda, 
det offentliga och samhälls
ekonomin i stort. Ingvar 
Nilsson har räknat på utgif
ter för förebyggande väl
färdsinvesteringar och jäm
fört med slutnotan för olika 
former av brottslighet. 

Utfallet är tydligt. Kan vi 
tidigt fånga upp och stötta 
pojkar med ADHD – en  
diagnos som är kraftigt 
överrepresenterad i landets 
fängelser – finns enorma 
samhällsvinster att hämta 
hem. För att bara ta ett av 
många exempel.  

Samtidigt handlar krimi
nalitet om mer än kronor 
och ören. Brottsligheten har 
också mänskliga kostnader. 
Offer av kött och blod, verk
ligt lidande. Ett perspektiv 

som ibland glömts bort  
i diskussioner om de struk
turer som producerar krimi
nalitet och kriminella.

Kriminalpolitik handlar 
också om vilket samhälle vi 
vill ha. Det enda rimliga ide
alet är ett samhälle som var
ken producerar offer eller 
förövare. 

Men effektivt resurs
utnyttjande är alltid rele
vant. En stor del av kostna
den för kriminaliteten lan
dar på skattebetalarna, och 
skattemedel ska användas 
där de gör mest nytta för 
flest. Om vi kunde flytta 
medel från skadehantering
en av redan begångna brott 
till att förebygga nya skulle 
vi kunna få mer vård, väl
färd och kultur för våra  
gemensamma pengar.

Genomförbara förslag 
finns redan. Men myndig

heter sitter fast i stuprörs
tänkande, var och en med 
sitt budgetansvar, utan att 
se helhetsbilden av de sam
hällsekonomiska kostna
derna. Och populismen för
svårar ett lösningsfokus  
ytterligare. Krav på stränga
re straff har länge varit ett 
behändigt ess i rockärmen 
för politiker som behöver en 
skjuts i opinionsmätningar
na. När nu även Social
demokraterna tagit upp  
jakten på de väljare som vill 
se tuffare tag tycks en kon
struktiv omläggning av  
debatten än mer avlägsen.

Men kraftigt förstärkta  
resurser till grundskolan är 
kanske den mest effektiva 
brottspreventiva åtgärd vi 
som samhälle skulle kunna 
vidta.

Kan vi? Vill vi? Har vi råd 
att låta bli?

Ivar Andersen
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