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Sammanfattning 

Denna studie syftade till att undersöka hur uppfattningar skiljer sig 

avseende den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive 

behandling. Syftet var också att undersöka i vilken utsträckning 

uppfattningar skiljer sig i den manliga populationen och i den kvinnliga 

populationen, samt hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan könen. 

Urvalet bestod av totalt 151 respondenter, varav 77 var män och 73 var 

kvinnor (M=24,83 år, SD=5,69). Respondenterna fick ta del av ett antal 

vinjetter med tillhörande påståenden i en webbenkät, och resultaten 

visade att behandling uppfattades vara effektivare i ett 

brottsförebyggande syfte än inkapacitering. Denna skillnad kan dock ha 

varit ett resultat av att kvinnorna i högre uträckning hade en positiv 

uppfattning om effekten av behandling i jämförelse med inkapacitering, 

eftersom det i den manliga populationen inte fanns någon signifikant 

skillnad. Det kunde heller inte påvisas en signifikant skillnad mellan 

könen vad gäller deras uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering respektive behandling. Studiens resultat går 

i linje med “Moral development theory” och dess aspekt om att kvinnor 

är mer empatiska och omhändertagande och därför uppfattar 

behandling som mer effektivt vad gäller att förebygga brott. Baserat på 

studiens resultat och hur de kontrasterar med tidigare forskning, 

problematiseras allmänhetens ökade inflytande på kriminalpolitiken.  

 

Nyckelord: Inkapacitering, behandling, uppfattningar, 

brottsförebyggande effekt och allmänheten.       

 
 

 

 

 



The perception of the crime prevention effect of incapacitation versus 

rehabilitation 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine how the perception of 

incapacitation and rehabilitation differs in regard to their crime 

prevention effects. The purpose was furthermore to examine to what 

extent these perceptions differ in the male population and in the female 

population, and how these perceptions differ between the two genders. 

The sample consisted of 151 respondents, of which 77 were men and 

73 were women (M=24,83 years, SD=5,69). The respondents were 

presented to a number of case descriptions and related statements in a 

web questionnaire, and the results showed higher support for the 

rehabilitation perspective than incapacitation regarding the perception 

of their crime prevention effects. Though, this difference could have 

been a resault of the fact that women were more positive to the 

rehabilitation perspective than incapacitation for a crime prevention 

purpose. Thus, in the male population there was no difference in the 

perception of the crime prevention effect of rehabilitation compared to 

incapacitation. Neither could any significant differences be found 

between the genders in their perceptions. The results of the study can 

be explained by the “Moral development theory”, and its aspect of 

women being more empathic and caretaking and therefore have a 

positive perception of rehabilitation and its crime prevention effect. 

Based on the results of the study and how they differ from earlier 

research, the public’s influence on criminal policy is problematised. 

 

Keywords: Incapacitation, rehabilitation, perception, crime prevention 

effect and public. 
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Uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive 

behandling 

Den svenska befolkningen har de senaste årtiondena blivit allt mer angelägna om att personer 

som begått brott ska bli hårt bestraffade för sina handlingar (Balvig, Gunnlaugsson, Jerre, 

Tham & Kinnunen, 2015; Bondeson, 2013). Det visar nyare studier där allmänheten 

rapporterar att de anser att de straffrättsliga påföljderna som Sveriges domstolar utdömer är 

för milda och bör skärpas. Samtidigt visar andra resultat att allmänheten värderar 

allvarlighetsgraden av kriminella handlingar lägre än vad domstolarna gör i praktiken, och att 

domare enligt egen utsago utdömer onödigt stränga straffrättsliga påföljder i tron om att det 

är vad allmänheten efterfrågar (Bondeson, 2013). Det föreligger ett allmänintresse i att 

undersöka hur människors rättsmedvetande förhåller sig med fokus på könsskillnader, då det 

både inom kriminalpoltiken och domstolsväsendet finns en snedfördelning mellan män och 

kvinnor, där männen är överrepresenterade (Persson & Öhrvall, 2008; SOU 2014:6). 

Skillnader mellan män och kvinnor gällande deras uppfattning om brott och straffrättsliga 

påföljder kan ha betydelse för utvecklingen av den kriminalpolitiska agendan och 

straffrättsliga beslut, då det är sannolikt att männens inflytande är större än kvinnornas i och 

med deras överrepresentation. Vidare har allmänhetens inflytande på kriminalpolitiken ökat 

under de senaste 30 åren, vilket gör att de fått allt mer att säga till om i straffrättsliga frågor 

(Balvig, Gunnlaugsson, Jerre, Olaussen & Tham, 2010). Allmänhetens allt strängare attityder 

till de rådande straffrättsliga påföljderna går emellertid inte i linje med forskningen, där 

resultaten är robusta i att strängare straffrättsliga påföljder i form av längre tid i 

inkapacitering, det vill säga att hålla en person inlåst i fängelse, inte är effektivt vad gäller att 

förebygga brottslighet (Bonta & Gendreau, 1990; Dejong, 1997; Nieuwbeerta, Nagin & 

Blokland, 2009; Sampson & Laub, 1993; Smith & Gendreau, 2010; Spohn & Holleran, 

2002). Behandling och sociala åtgärder för att integrera personer som begått brott, tillbaka in 

i det prosociala samhället, är det som har bäst förebyggande effekt (Genovés, Morales & 

Sánchez-Meca, 2006; Ouellette & Applegate, 2015). Utländska studier som undersökt 

allmänhetens attityder till, och uppfattning om, den brottsförebyggande effekten av 

behandling respektive inkapacitering visar på tvetydiga resultat (Jones & Weatherburn, 2011; 

Innes, 1993; Nagin, Piquero, Scott & Steinberg, 2006; Perelman & Clements, 2009; Sundt, 

Cullen, Applegate & Turner, 1998). Syftet med denna studie är därmed att studera detta i en 

svensk kontext för att belysa hur svenskarnas uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering respektive behandling förhåller sig till vad som kunnat påvisas om 
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deras effekter i vetenskapliga studier. Syftet med denna studie är också att undersöka 

skillnader i uppfattningar mellan män och kvinnor, samt inom dessa populationer.   

Den svenska kriminalpolitikens utveckling 

Sedan 1970-talet har det skett en förändring i vilket inflytande allmänheten har på Sveriges 

kriminalpolitik (Balvig m.fl., 2015; Bondeson, 2013). Den kriminalpolitiska agendan har 

skiftat från att vara influerad av en relativ straffteoretisk inriktning till en absolut 

straffteoretisk inriktning. Dessa inriktningar kommer att förklaras grundligare i ett senare 

avsnitt, men den relativa inriktningens övergripande idé är att den lämpligaste påföljden ska 

utdömas med hänsyn till individens möjlighet till återanpassning i samhället, medan det 

centrala inom den absoluta inriktningen är att brottets karaktär och allvarlighetsgrad ska 

utgöra den primära måttstocken (Andersson & Nilsson, 2009; Balvig m.fl., 2010; Borgeke & 

Heidenborg, 2016; Estrada, Pettersson & Shannon, 2012; Jareborg & Zila, 2000). Denna 

skiftning kan utläsas i den lagparagraf från år 1965 som styrde domstolarnas dömande fram 

till 1989 då lagen omskrevs (Balvig m.fl., 2010). Denna löd ursprungligen (BrB. 1kap., 7 

par): “Vid val av påföljd skall rätten, med iakttagande av vad som kräves för att upp- rätthålla 

allmän laglydnad, fästa särskilt avseende vid att påföljden skall vara ägnad att främja den 

dömdes anpassning i samhället.” Paragrafen ersattes år 1989 med följande (BrB. 29 kap., 1 

par): “Straff skall, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas 

inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens 

straffvärde. “ 

         Förändringen i lagen har vidare inneburit att det inte längre är experternas bedömningar 

och vetenskapliga utvärderingar av straffrättsliga påföljders effektivitet som ligger till grund 

för domstolarnas praxis (Andersson & Nilsson, 2009; Balvig m.fl., 2010). I den äldre 

paragrafen kan det utläsas att val av påföljd skulle baseras på en individuell bedömning av 

vad som är mest gynnsamt för den kriminelles möjlighet att “förbättra sig” och inte återfalla i 

brott. Denna bedömning influerades vidare av vetenskaplig och professionell kunskap om vad 

som visat sig effektivt för detta ändamål. Den nyare lagparagrafen lägger ingen vikt vid att 

beslut om påföljder ska fattas med hänsyn till individens möjlighet till återanpassning i 

samhället. Den hänvisar istället till straffvärdet för det specifika brottet, och indikerar således 

att det är brottets karaktär som ska utgöra den primära måttstocken. Vad som ytterligare 

bekräftar denna utveckling i kriminalpolitiken från en relativ till en absolut inriktning är 

analysen av regeringens ekonomiska utgifter på olika typer av påföljder för kriminella 

personer (Andersson, 2002). Förändringen har bestått i att budgeten för behandling och stöd 
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för kriminella personer har minskat markant. 

Könsskillnader inom den politiska makten och domstolsväsendet 

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att det finns en betydande skillnad i andelen män 

och kvinnor i kommunpolitiken, och om man ser till ordförandeposter och andra tyngre 

uppdrag är männen än mer överrepresenterade (Persson & Öhrvall, 2008). Andelen män ökar 

även efterhand högre upp i den politiska hierarkin (SOU 2014:6). År 2011 var den 

genomsnittliga andelen män i kommunfullmäktige 57 procent, i landets kommunstyrelser 59 

procent och bland landets kommunstyrelseordförande var 71 procent män. I Sverige fanns det 

år 2008 ungefär 39 200 kommunpolitiker, varav endast 42 procent av dessa var kvinnor 

(Persson & Öhrvall, 2008). Skillnaden mellan män och kvinnor i deras representation i 

politiken är något mindre på riksdagsnivå, där andelen män bland riksdagsledamöterna är 55 

procent (SOU 2014:6). Siffror från en av statens offentliga utredningar visar även att det 

inom domstolsväsendet föreligger en ojämn könsfördelning vad gäller beslutsfattande 

positioner, där ungefär 65 procent av såväl lagmän, chefsrådmän och domare vid alla 

instanser är män (SOU 2014:6). Presidentpositionerna i hovrätten är vidare tillsatta av hela 83 

procent män. Denna underrepresentation både inom politiken och domstolsväsendet fanns 

trots att kvinnor utgör över halva befolkningen i Sverige (Persson & Öhrvall, 2008). 

Generellt kan det således konstateras att det föreligger en snedfördelning vad gäller andelen 

män och kvinnor både på politiska positioner och beslutsfattande positioner inom 

domstolsväsendet. Detta innebär att det finns en risk för att mäns åsikter och uppfattningar 

väger tyngre än kvinnors i samband med att politiska eller rättsliga beslut ska fattas, vilket 

blir problematiskt om det föreligger märkbara skillnader mellan män och kvinnor i dessa 

åsikter och uppfattningar vad gäller kriminalpolitiska frågor.  

Definition av centrala begrepp 

Brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande arbete, vilket även brukar benämnas 

som brottsprevention, innebär olika typer av åtgärder vars syfte är att påverka faktorer som 

direkt eller indirekt främjar eller hämmar människors kriminella beteende 

(Brottsförebyggande rådet, 1999). Det övergripande målet med brottspreventivt arbete är att 

generera en effekt i form av minskad kriminalitet i samhället. Detta kan exempelvis innebära 

minskningen av nyrekrytering av personer till kriminella kretsar, begränsa möjligheterna att 

begå tillfällesbrott eller minska risken för personer att återfalla i brott. Vidare finns det olika 

inriktningar inom det brottsförebyggande arbetet, där social brottsprevention och situationell 

brottsprevention är de två vanligaste strategierna. Social brottsprevention syftar till att 

påverka människors benägenhet och motivation till att begå brott. Situationell 
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brottsprevention fokuserar istället på de konkreta omständigheter som människor lever i, och 

försöker motverka benägenheten hos potentiella kriminella att begå brott genom att förändra 

de situationer eller platser som kan främja brott. Vidare kan brottspreventiva åtgärder 

implementeras i olika stadier, vilka brukar benämnas primär, sekundär och tertiär (Tilley, 

2009). Åtgärder som sätts in i ett primärt stadie riktar sig till allmänheten i stort, inte till 

specifika riskgrupper/områden eller individer som redan begått brott. Exempel på en sådan 

åtgärd är kameraövervakning på en flygplats, vars syfte är att övervaka vad som sker och 

upptäcka brott. Åtgärder på det sekundära stadiet är riktade till grupper/områden som 

bedömts ha en förhöjd risk för att begå brott eller drabbas av brott. Detta kan exempelvis 

innebära ökad polisnärvaro på ett torg där det varit stökigt en längre tid. På det tertiära stadiet 

riktas åtgärder till specifika personer som begått brott eller områden som varit särskilt 

brottsdrabbade. En sådan åtgärd kan exempelvis bestå i att en person som dömts till 

fängelsestraff genomgår ett behandlingsprogram för sin våldsbenägenhet. Således är en 

“brottsförebyggande effekt” synonymt med att brottsligheten minskat eller hämmats. Detta är 

vidare ett begrepp som har en central betydelse i denna studie och som används 

genomgående, då studien syftar till att undersöka uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering respektive behandling. Framför allt efterfrågas uppfattningar om 

den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling när den inträder i ett 

tertiärt stadie. Det vill säga när en individ begått brott och behandlingen och 

inkapaciteringens syfte är att förhindra att denne återfaller i brott. Dock kan inkapacitering 

även fylla en brottsförebyggande funktion i ett primärt och sekundärt stadie, i form av att 

potentiellt inverka avskräckande på allmänheten, och således påverka gemene mans val i att 

begå eller inte begå ett brott. I denna studie efterfrågas även uppfattningar om denna 

brottsförebyggande effekt av inkapacitering.  

 Inkapacitering. Inkapacitering är en synonym term till att döma och placera en person 

i fängelse (Jareborg & Zila, 2000). Under inkapaciteringen hindras individer rent fysiskt från 

att begå brott, eftersom de är inlåsta och avskärmade från resten av samhället. Denna funktion 

av inkapacitering får således en brottsförebyggande effekt då det omöjliggör för dessa 

individer att begå brott. Inkapacitering är ett begrepp som ofta benämns i samband med 

absoluta straffteorier, vilka utgår från filosofin om att den straffrättsliga påföljden ska utgöra 

en sorts vedergällning. I denna studie syftar begreppet inkapacitering till att förvara en dömd 

person i fängelse.  

Behandling. Behandling brukar istället kopplas till den relativa straffteorin, vars 

centrala idé är allmän- och individualprevention (Jareborg & Zila, 2000). Utgångspunkten när 
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det bedöms på vilket sätt en kriminell person ska hanteras, är att det ska vara till nytta för 

samhället, vilket innebär att risken för inträde eller återfall i kriminalitet ska minskas. Den 

behandling som finns att tillgå inom den svenska kriminalvården innefattar olika program 

som riktas till olika former av problematik (Kriminalvården, 2018a). Flera program som 

erbjuds är exempelvis specifikt riktade mot en viss brottstyp, såsom Ros, som är ett program 

för dömda sexualbrottslingar. Andra program har ett mer generellt innehåll och riktar sig mot 

kriminalitet som livsstil, exempelvis Brottsbrytet som arbetar utifrån teman som antisociala 

tankar och beteenden, självkontroll och svårigheter med att hantera känslor. Vidare erbjuder 

kriminalvården program som riktas mot olika former av missbruk, såväl alkohol och 

narkotikamissbruk som spelmissbruk. Begreppet behandling, när det används i sammanhang 

då kriminalitet diskuteras, behöver dock inte enbart innebära de former av behandling som 

erbjuds på en anstalt. En person som bedöms ha begått ett brott under allvarlig psykisk 

störning kan efter en rättspsykiatrisk undersökning, dömas i domstol till rättspsykiatrisk vård 

(Socialstyrelsen, 2018). I detta fall ersätter den rättspsykiatriska vården det fängelsestraff som 

skulle utdömts om personen som begått gärningen bedömts vara frisk. Ett annat alternativ till 

fängelsestraff är kontraktsvård, som kan ersätta hela eller en del av ett fängelsestraff för en 

person som har någon form av missbruk eller annan problematik som är så pass omfattande 

att behandlingen som erbjuds på anstalt inte kan anses tillräcklig (Kriminalvården, 2018b). 

Vidare kan personer som begått ett brott, som dömts till någon icke frihetsberövande påföljd i 

stället för fängelse, ha ett behov av någon form av behandling. Dessa personer står under 

frivårdens ansvar, och behandlingen är frivillig även när den uttryckligen varit en del av den 

straffrättsliga påföljden. Behandlingen inom frivården är till viss del densamma som på 

anstalt, även om utbudet av program är något mer begränsat. I denna studie hänvisar 

behandling till de olika former som beskrivits ovan. Detta innefattar således 

behandlingsprogram riktade till olika former av problematik och som erbjuds dömda personer 

såväl inom fängelsets murar som i frivårdens regi (Kriminalvården, 2018a; Kriminalvården, 

2018b). 

Tidigare forskning 

Förändringen som inneburit att kriminalpolitiken har gått från att vara influerat av den 

relativa till den absoluta straffteoretiska inriktningen, har även föranlett att forskning inom 

området har skiftat fokus från att undersöka vad som enligt vetenskapen är effektivt för att 

bekämpa kriminaliteten, till att nu i större utsträckning undersöka allmänhetens 

rättsmedvetande (Balvig m.fl., 2015). Tidigare forskning som undersökt detta i den svenska 

kontexten visar att befolkningen generellt har en negativ uppfattning om det svenska 



 
INKAPACITERING RESPEKTIVE BEHANDLING I ETT 
BROTTSFÖREBYGGANDE SYFTE  

6 

straffrättsliga systemet, i den bemärkelsen att de straffrättsliga påföljderna idag anses vara för 

milda (Balvig m.fl., 2015; Bondeson, 2013). En nyligen genomförd studie visade att totalt 57 

procent av den svenska befolkningen efterfrågade längre fängelsestraff generellt, och 77 

procent ansåg att de straffrättsliga påföljderna bör skärpas för våldsbrott (Balvig m.fl., 2015). 

Samma studie visade även att 66 procent av den svenska befolkningen anser att de rådande 

straffrättsliga påföljderna är för milda. Ytterligare en studie genomförd i den svenska 

kontexten visade att ca 70 procent av de tillfrågade ansåg att de straffrättsliga påföljderna var 

för milda, medan endast 2 procent ansåg att de var för stränga (Bondeson, 2013). Samma 

undersökning synliggjorde dock en annan bild när respondenterna ombads ange huruvida 

femton olika handlingar ansågs vara kriminella, och i så fall vilken påföljd som de ansåg 

skulle utdelas för respektive handling. Resultatet visade att respondenterna bedömde 

majoriteten av handlingarna som mindre allvarliga. Vidare var påföljderna som valts för 

respektive handling, betydligt mildare än de påföljder som domstolarna utdömt för samma 

brott i realiteten. Således är dessa resultat motsägelsefulla, då allmänheten å ena sidan uppger 

att de anser att straffrättsliga påföljderna är för milda och bör skärpas, men å andra sidan 

utdömer mildare straffrättsliga påföljder än vad domstolarna gör i realiteten. Ett annat 

intressant resultat från studien var även att domare uppgav att de utdömer onödigt stränga 

straffrättsliga påföljder i tron om att det är vad allmänheten efterfrågar. 

 Inkapacitering och behandling. Tidigare studier som undersökt allmänhetens 

uppfattning om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling är 

bristande inom den svenska kontexten. Flertalet studier vad gäller detta har däremot 

genomförts i andra länder och visat tvetydiga resultat (Jones & Weatherburn, 2011; Innes, 

1993; McCorkle, 1993; Nagin m.fl., 2006; Perelman & Clements, 2009; Roberts & Hough, 

2005; Sundt m.fl., 1998). Att undersöka i vilken utsträckning allmänheten är villiga att lägga 

skattepengar på inkapacitering och behandling, i syfte att förebygga brott, är en vanlig metod 

för att belysa allmänhetens uppfattning om deras brottsförebyggande effekt. I två studier från 

Australien respektive USA som använt denna metod, påvisades inga signifikanta skillnader i 

allmänhetens villighet att betala för längre fängelsestraff i jämförelse med behandlande 

åtgärder (Jones & Weatherburn, 2011; Nagin m.fl., 2006). En annan amerikansk studie vars 

syfte var att undersöka allmänhetens uppfattning om hur väl inkapacitering och behandling 

fungerar brottspreventivt visade liknande resultat, då inga signifikanta skillnader kunde 

påvisas mellan inkapacitering och behandling (Perelman & Clements, 2009).  

Däremot finns det forskning som visat att allmänheten å ena sidan stödjer behandlande 

åtgärder men å andra sidan endast om det sker inom fängelset, och inte då behandling utdöms 
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som ett alternativ till inkapacitering (Innes, 1993; McCorkle, 1993). Liknande resultat 

påvisades i en amerikansk studie, där det fanns ett stöd för att behandla dömda kriminella 

inom fängelset (Sundt m.fl., 1998). Allmänhetens generella uppfattning om behandlande 

åtgärders brottsförebyggande effekt visade sig däremot i den här studien ha förändrats 

markant i en negativ riktning de senaste årtiondena. En nyare brittisk studie syftade till att 

undersöka allmänhetens inställning till en rad olika funktioner inom fängelset, där 

respondenterna fick tilldela respektive funktion en poäng mellan ett till tio, där ett innebar 

“inte alls viktig” och tio innebar “väldigt viktig” (Roberts & Hough, 2005). Säkerställandet 

av att de intagna hålls inlåsta och förhindrandet av rymningar tilldelades tio poäng av hela 73 

procent av respondenterna, och innebar således att denna funktion upplevdes vara den 

viktigaste. Den näst viktigaste funktionen uppgavs dock vara att hjälpa de intagna att 

förbereda sig för ett laglydigt liv i frihet, där 60 procent av respondenterna tilldelade denna 

funktion tio poäng. Av detta kan utläsas att allmänheten å ena sidan betraktar kriminella som 

farliga personer som behöver hållas inlåsta, men å andra sidan finns ett starkt stöd för 

behandlande åtgärder i förebyggande syfte.  

Könsskillnader. Tidigare studier som på en övergripande nivå undersökt 

könsskillnader vad gäller attityder och uppfattningar i straffrättsliga frågor har visat att 

kvinnor har en positivare attityd till strängare straffrättsliga påföljder i jämförelse med män 

(Furnham & Alison, 1994; Palasinski & Shortland, 2017). Uppfattningarna har framförallt 

visat sig vara olika mellan män och kvinnor vad gäller sexualbrott, där kvinnor efterfrågar 

längre fängelsestraff för dessa gärningspersoner. 

Andra studier som vidare undersökt hur uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av behandling respektive inkapacitering skiljer sig mellan män och kvinnor, har visat 

blandade resultat (Applegate, Cullen & Fisher, 2002; Haghighi & Lopez, 1998; Hurwitz & 

Smithey, 1998; Sprott, 1999). Resultatet från en omfattande intervjustudie från USA visade 

att kvinnor stöttade behandlande åtgärder i högre utsträckning än män, men sambandet var 

inte signifikant utan förklarades av mellanliggande faktorer som utbildningsnivå, ålder och 

ideologisk tillhörighet (Hurwitz & Smithey, 1998). En annan amerikansk studie kunde istället 

påvisa signifikanta skillnader mellan könen avseende inställningen till behandlande åtgärder, 

där kvinnor i större utsträckning än män rapporterade en uppfattning om att 

behandlingsprogram är effektiva för att förebygga att personer börjar begå eller återfaller i 

brott (Haghighi & Lopez, 1998). Samma studie visade dock även på icke signifikanta resultat, 

avseende den skillnad som upptäcktes mellan könen, där män var mer positiva än kvinnor i 

sin inställning till att förkorta ett utdömt fängelsestraff vid skötsamhet, samt att bygga fler 
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fängelser. När mellanliggande faktorer kontrollerades för visade sig sambandet förklaras av 

utbildningsnivå, etnicitet, inkomst och relationsstatus. Det finns även vetenskapliga fynd som 

visar att åldern på förövaren har betydelse, då en kanadensisk studie påvisat att kvinnor i 

signifikant högre grad än män förespråkar alternativa, icke inkapaciterande åtgärder, framför 

fängelsestraff för unga kriminella, men inte för vuxna (Sprott, 1999). Trots att det finns 

flertalet studier som visat på icke signifikanta skillnader mellan män och kvinnor när möjliga 

mellanliggande faktorer tagits hänsyn till, finns det även studier som visat på tydliga 

signifikanta könsskillnader. En studie påvisade att 12 procent fler kvinnor än män var 

övertygade om den brottsförebyggande effekten av behandling, både som en del av ett 

fängelsestraff och som behandling generellt (Applegate m.fl., 2002). 

Sammanfattningsvis föreligger det en tvetydighet i betydelsen av könstillhörighet vad 

gäller uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av behandling respektive 

inkapacitering. Det är även oklart om de resultat som kunnat påvisas i de ovan nämnda 

studierna, som är övervägande amerikanska, går att applicera på den svenska befolkningen. 

Det saknas således forskning om detta i en svensk kontext, vilket motiverar att en sådan 

studie genomförs.  

Effekten av behandling. Som ovan presenterats, finns det flera nutida studier som 

indikerar att den svenska befolkningen efterfrågar längre och strängare straffrättsliga 

påföljder (Balvig m.fl., 2015; Bondeson, 2013), och vad gäller uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av att behandla respektive inkapacitera är resultaten allt annat än 

entydiga, enligt utländska studier (Jones & Weatherburn, 2011; Innes, 1993; Nagin m.fl., 

2006: Perelman & Clements, 2009). Det är viktigt att klargöra att allmänhetens 

rättsmedvetande inte behöver var synonymt med vad vetenskapen visar och vad experter kan 

uttala sig om i frågan. Forskning som istället fokuserat på att undersöka uppfattningar hos 

sakkunniga, samt vad vetenskapliga studier kunnat påvisa om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering och behandlande åtgärder, visar en enhetlig bild (Genovés m.fl., 

2006; Ouellette & Applegate, 2015). 

En nyligen genomförd enkätstudie som undersökt stödet för det behandlande 

perspektivet bland 500 listade kriminologer i USA, visade att stödet var robust (Ouellette & 

Applegate, 2015). Sammantaget bland 18 olika behandlande åtgärder var den genomsnittliga 

inställningen långt över medel på den tillämpade likertskalan som löpte från ett till sju. Stödet 

för att det är viktigt att uppmärksamma och framhäva det behandlande perspektivet var 

mycket starkt, medan stödet för att behandling med säkerhet kommer att minska återfall i 

brott, var något svagare. 
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 Vidare hade en omfattande meta-analys med 30 inkluderade studier som syfte att 

undersöka den brottsförebyggande effekten av en rad olika behandlande åtgärder inom låsta 

institutioner (Genovés m.fl., 2006). Populationen som undersöktes var unga kriminella och de 

olika åtgärderna som inkluderades var av psykologisk, social och utbildande karaktär. 

Samtliga studier hade både en försöksgrupp och en kontrollgrupp för att upptäcka eventuella 

skillnader i återfall i brott mellan de som genomgått ett behandlingsprogram och de som inte 

gjort det. Vid en analys av de enskilda studiernas resultat framkom att det fanns en stor 

variation i effektstorlekarna. Å ena sidan visade några studier på betydligt större effektstorlek 

än den genomsnittliga effektstorleken för samtliga studier, å andra sidan var det flera studier 

som knappt kunnat visa på någon effekt av behandling på återfall i brott. På en genomsnittlig 

nivå visade dock resultatet att de som genomgått någon form av behandling återföll i brott i 

signifikant lägre utsträckning (sju procent) än kontrollgruppen. Således visade meta-analysen 

att behandling är effektivt i att förebygga återfall i brott.  

 Effekten av inkapacitering. En studie som riktat fokus enbart på effekten av 

inkapacitering gällande återfall i brott, fann att dess effekt skiljer sig mellan 

förstagångsförbrytare och erfarna kriminella, samt att längden på inkapaciteringen inverkar 

på olika sätt för dessa två typer av kriminella individers återfallsbenägenhet (Dejong, 1997). 

En av studiens hypoteser var att inkapacitering skulle ha en större effekt för 

förstagångsförbrytare avseende avhållsamhet från brottsliga gärningar i framtiden då deras 

band till det prosociala samhället antas vara starkare än hos tidigare dömda personer. 

Resultatet visade dock att förstagångsförbrytare återföll tidigare i brott efter frigivning, än 

den erfarna gruppen av kriminella. Ett längre fängelsestraff för erfarna kriminella innebar en 

längre tid i frihet tills dess att en de blev gripna på nytt, i jämförelse med kortare 

fängelsestraff. Detta innebar dock inte att de återföll i lägre grad än förstagångsförbrytarna, 

utan enbart att det tog längre tid för dem att återfalla. Hypotesen om att förstagångsförbrytare 

skulle återfalla i mindre utsträckning än erfarna kriminella var således felaktig, vilket 

indikerar att fängelsestraff, oavsett längd, är verkanslöst i att förebygga återfall för personer 

som blivit dömda för brott för första gången.  

 Vidare visar en litteraturgenomgång att inkapaciteringsprocessen kan bidra till att skada 

det psykologiska och emotionella välbefinnandet hos de intagna (Bonta & Gendreau, 1990). I 

enlighet med detta förs ett resonemang om att brottsbenägenheten förväntas öka av 

inkapacitering, då de intagnas anpassning till det prosociala samhället vid frigivning kommer 

att försvåras. Detta innebär, enligt resonemanget, därmed en stor sannolikhet för återfall i 

brott som en konsekvens av den psykologiska skada som inkapaciteringen har medfört. 
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 Det finns slutligen ett antal studier som visat samstämmiga resultat avseende effekten 

av inkapacitering på återfall i brott, trots att de genomförts vid olika tidpunkter, i olika länder 

och använt sig av olika metodologier (Nieuwbeerta m.fl., 2009; Sampson & Laub, 1993; 

Smith & Gendreau, 2010; Spohn & Holleran, 2002). En av dessa studier genomfördes år 

1993 och undersökte hur längden på ett fängelsestraff påverkar risken för återfall i brott. 

Resultatet visade att ett längre fängelsestraff inte innebar en lägre risk för återfall, utan 

tvärtom att det bland annat påverkade arbetsmöjligheterna negativt efter frigivning vilket i sin 

tur ökade risken för återfall (Sampson & Laub, 1993). Studien visade även att desto längre tid 

i fängelse, desto högre risk för den intagne att stämplas som kriminell, vilket senare ledde till 

svårigheter i att anpassa sig till ett laglydigt liv i frihet. Vidare undersökte en amerikansk 

studie, genomförd år 2010, om återfallsrisken för intagna på fängelser påverkades av att de 

tagit del av något behandlingsprogram eller inte (Smith & Gendreau, 2010). För gruppen 

intagna som fått en hög riskbedömning, innebar inkapaciteringen en betydligt högre risk för 

återfall om de inte genomgått ett lämpligt behandlingsprogram under fängelsetiden. För 

intagna med en låg riskbedömning var återfallsrisken hög oberoende av om de deltagit i 

lämplig behandling eller inte. Detta indikerar även att den negativa effekten av 

inkapaciteringen är stark för personer med låg riskbedömning, oavsett åtgärder inom 

fängelset. Två andra studier, genomförda i England respektive Nederländerna, använde sig av 

en experimentell design för att undersöka skillnader i återfallsnivåer mellan personer som 

dömts till villkorlig dom i jämförelse med personer som dömts till fängelse (Nieuwbeerta 

m.fl., 2009; Spohn & Holleran, 2002). Att bli dömd till fängelse innebar enligt båda 

studiernas resultat en ökad risk för återfall i brott, jämfört med att bli dömd till villkorlig 

dom. Den engelska studien visade även att den inkapaciterade gruppen återföll betydligt 

snabbare i brott än kontrollgruppen. Den nederländska studien kunde vidare påvisa att 

återfallsnivån för den inkapaciterade gruppen var högre än kontrollgruppen, oberoende av 

brottstyp.  

 Sammanfattningsvis ger dessa forskningsresultat en enhetlig bild av att inkapacitering 

har en negativ, eller icke bidragande, inverkan på en individs återanpassning till det 

prosociala samhället efter frigivning. Vad gäller behandlingens effekt är även forskningen 

samstämmig, där behandling generellt är effektivt för att förebygga återfall i brott. 

Teoretiska förklaringsmodeller 

         Straffteoretiska inriktningar. En inriktning som länge varit ledande inom det 

straffteoretiska fältet, och som tidigare omnämnts i denna studie, är de absoluta 

straffteorierna (Borgeke & Heidenborg, 2016; Jareborg & Zila, 2000; Starkweather, 1992). 
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Den straffteoretiska inriktningens centrala idé är att straffrättsliga påföljder ska utdömas i 

proportion till brottets allvarlighetsgrad och den skada som åsamkats. Inom inriktningen finns 

även idén om att den straffrättsliga påföljden ska utgöra en sorts vedergällning för den 

brottsutsatte, och att samhället genom straffet ska vara skyddat från den som begått brottet. 

Även kontexten i vilket brottet begicks ska tas i beaktande vid utdömande av straffrättsliga 

påföljder. Enligt inriktningen tas ingen hänsyn till vad påföljden kan leda till för 

konsekvenser, exempelvis svårigheter med återanpassning till det prosociala samhället, för en 

person att sitta inspärrad under en längre tid. Istället är det filosofin om “öga för öga, tand för 

tand” som dominerar.  

         Motsatsen till den absoluta straffteoretiska inriktningen, är de relativa straffteorierna, 

vilka var dominerande i kriminalpolitiken under större delen av 1900 talet (Andersson & 

Nilsson, 2009: Borgeke & Heidenborg, 2016; Jareborg & Zila, 2000; Starkweather, 1992). 

Det relativa perspektivet på straffrättsliga påföljder fokuserar på allmänprevention och 

individualprevention, vilket innebär att det är nyttan av straffet för individen och indirekt 

samhället som är av vikt vid utdömande av påföljd. På så sätt har det en framåtsträvande syn 

på straffrättsliga påföljder, till skillnad från det absoluta teorierna som utgår från det 

begångna brottet när en påföljd ska utdömas. 

         Teoretiska förklaringsmodeller om könsskillnader. Ett centralt fokus i denna studie 

är att undersöka i vilken utsträckning det finns könsskillnader vad gäller uppfattningar om 

den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling. Som tidigare 

redogjorts för har forskning gällande detta visat tvetydiga resultat, då en del studier påvisat 

att kvinnor har uppfattningar om att behandling har en större brottsförebyggande effekt än 

inkapacitering, medan andra studier visat på motsatsen. Denna tvetydighet kan dels förklaras 

genom “Moral development theory”, och dels belysas genom förklaringsmodellen “Fear of 

crime” (Applegate m.fl., 2002). 

         "Moral development theory" kan användas för att förklara den del i tidigare forskning 

som visat att kvinnor har en mer positiv uppfattning om behandling i jämförelse med män 

(Applegate m.fl., 2002). Teorin baseras främst på vad tidigare forskning i andra sociala frågor 

har visat avseende skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor har visat större stöd för social 

välfärd, lika rättigheter för homosexuella och jämställdhet mellan könen. De är även mer 

engagerade i socialpolitiska frågor som rör utsatta grupper, exempelvis fattiga, äldre, 

handikappade och etniska minoriteter. Vidare rapporterar de större motstånd än män 

avseende dödsstraff och en ökad militär budget. Detta indikerar att kvinnor är mer 

medkännande och månar mer om andras hälsa och välmående, speciellt de socialt utsatta, i 
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jämförelse med män. “Moral development theory” föreslår att dessa könsskillnader kan 

appliceras på attityder och uppfattningar om brott och påföljder. Män baserar sina beslut om 

vad som antas vara rätt och fel på vad som är “rättvist”, samtidigt som kvinnor istället baserar 

sina beslut på en lyhördhet inför andras behov samt den upplevda föreställningen om ansvaret 

inför andras välmående. Detta omvårdande perspektiv härstammar från strävan efter att 

minimera risken för skada hos en själv, hos andra samt i relationer mellan individer. I linje 

med denna teori skulle det innebära att kvinnor ser behandling som ett redskap för kriminella 

att bli mer produktiva medborgare samt att skydda framtida offer. I strävan efter att minimera 

skada oavsett vem den drabbade är, kan denna teori förklara varför kvinnor i lägre 

utsträckning förespråkar inkapacitering och istället föredrar en förebyggande kriminalpolitisk 

agenda som bygger starkare familjer och samhällen. Behandling av kriminella individer kan 

av kvinnor därmed ses som en bidragande del för detta ändamål. 

         En annan förklaringsmodell som kan användas för att förklara de könsskillnader som 

forskning som påvisat, där kvinnor har en mer positiv uppfattning om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering än män, är den om “Fear of crime” (Applegate m.fl., 2002). 

Kvinnor är en grupp i samhället som i högre grad än män och andra grupper rapporterar 

upplevd otrygghet och rädsla för brott. Denna otrygghet och rädsla kan även kopplas till en 

uppfattning hos kvinnor om att risken för att utsättas för brott är större än för andra. Det finns 

vetenskapligt stöd för att otrygghet och rädsla för brott har ett signifikant samband med ett 

starkare stöd för strängare straffrättsliga påföljder. Forskning har också visat att personer som 

i högre utsträckning upplever rädsla för brott i lägre utsträckning anser att syftet med 

fängelsestraff är att behandla personer, i jämförelse med de som inte i lika hög utsträckning 

upplever rädsla för brott. I linje med dessa vetenskapliga fynd, innebär det enligt teorin att 

kvinnors stöd för inkapacitering borde vara högre än för behandling i jämförelse med män, då 

kvinnor är mer rädda för att utsättas för brott 

Kunskapsluckor 

Resultat från utländska studier ger ingen entydig bild av hur den brottsförebyggande effekten 

av behandling respektive inkapacitering uppfattas av allmänheten (Jones & Weatherburn, 

2011; Innes, 1993: Nagin m.fl., 2006; Perelman & Clements, 2009; Roberts & Hough, 2005; 

Sundt m.fl., 1998). En del studier visar på en förändring där allmänhetens uppfattningar om 

effekten av behandling tagit en negativ riktning, samtidigt som andra studier funnit att det 

föreligger ett starkt stöd för att behandla kriminella i fängelset. Vad gäller den svenska 

befolkningen, visar två nyare studier att svenskarna efterfrågar strängare straffrättsliga 

påföljder för kriminella än vad som utdöms idag (Balvig m.fl., 2015; Bondeson, 2013), men 
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när människor får ta ställning till konkreta rättsfall synliggörs en annan bild, där allmänheten 

utdelar mildare straffrättsliga påföljder än vad de svenska domstolarna gör. Hur allmänhetens 

uppfattning om de brottsförebyggande effekterna av inkapacitering respektive behandling ser 

ut, är dock ännu relativt outforskat i den svenska kontexten.  

         Andra utländska studier har även undersökt betydelsen av könstillhörighet vad gäller 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av behandling respektive inkapacitering. 

Även här föreligger det en tvetydighet i resultaten (Applegate m.fl., 2002; Haghighi & Lopez, 

1998; Hurwitz & Smithey, 1998; Sprott, 1999). Av förklarliga skäl saknas det även här 

forskning i en svensk kontext, och eftersom de utländska resultat som finns inte går att 

applicera på den svenska befolkningen motiverar det ytterligare varför en sådan studie 

behöver genomföras.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur uppfattningar skiljer sig avseende den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling. Vidare är syftet att 

undersöka i vilken utsträckning uppfattningar skiljer sig i den manliga respektive kvinnliga 

populationen, samt hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan könen.  

För att undersöka detta har följande frågeställningar således formulerats; 

●   I vilken utsträckning skiljer sig uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av 

inkapacitering respektive behandling? 

●   I vilken utsträckning skiljer sig uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av 

inkapacitering respektive behandling i den manliga respektive kvinnliga 

populationen? 

●   I vilken utsträckning finns det könsskillnader i uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling? 

Hypoteser 

Tidigare studier indikerar att allmänhetens inställning till de straffrättsliga påföljderna på 

senare år har blivit strängare, men samtidigt visar resultat att allmänheten skulle utdöma 

mildare straffrättsliga påföljder i jämförelse med vad domstolarna gör i realiteten (Balvig 

m.fl., 2015; Bondeson, 2013). Baserat på dessa motsägelsefulla resultat och det faktum att 

flertalet studier inte kunnat påvisa några signifikanta skillnader i inställningen till eller 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling  

(Jones & Weatherburn, 2011; Nagin m.fl., 2006; Perelman & Clements, 2009), formulerades 

ingen hypotes för den första frågeställningen.  
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 Huruvida det föreligger skillnader i uppfattningar om den brottsförebyggande effekten 

av inkapacitering respektive behandling inom den kvinnliga respektive manliga populationen, 

har inte detta varit i fokus i tidigare studier, då intresset istället legat i att undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor (Furnham & Alison, 1994; Haghighi & Lopez, 1998; Hurwitz & 

Smithey, 1998; Palasinski & Shortland, 2017; Sprott, 1999). Två förklaringsmodeller som 

däremot skulle kunna appliceras för att förklara eventuella skillnader inom de två 

populationerna är "Moral development theory" och "Fear of crime" (Applegate m.fl., 2002). 

Dessa två förklaringsmodeller är dock inte samstämmiga, då "Moral development theory" 

menar att kvinnor skulle vara mer positivt inställda till behandling än strängare straffrättsliga 

påföljder, samtidigt som män skulle vara mer positivt inställda till strängare straffrättsliga 

påföljder än behandling. Förklaringsmodellen "Fear of crime" menar istället att kvinnor 

skulle vara mer positivt inställda till strängare straffrättsliga påföljder än behandling, i 

jämförelse med män. På grund av bristen på tidigare forskning som undersökt skillnader inom 

populationerna, samt att de två förklaringsmodellerna motsäger varandra, formulerades ingen 

hypotes om frågeställning två i denna studie. 

 Vidare indikerar tidigare forskning inom området att det föreligger skillnader mellan 

män och kvinnor i deras uppfattningar om straffrättsliga påföljder. Det finns tidigare studier 

som har visat att kvinnor i högre grad än män efterfrågar strängare straffrättsliga påföljder 

(Furnham & Alison, 1994; Palasinski & Shortland, 2017). Andra studier har dock visat att 

kvinnor har en positivare uppfattning om den brottsförebyggande effekten av behandling än 

män (Haghighi & Lopez, 1998; Hurwitz & Smithey, 1998; Sprott, 1999). Följaktligen 

formulerades i denna studie en hypotes om att det skulle finnas skillnader mellan kvinnor och 

män vad gäller deras uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering 

respektive behandling, men eftersom resultaten från tidigare studier inte har en entydig 

riktning saknas tillräckliga belägg för att formulera en riktad hypotes. 

Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ ansats antagits i form av 

en tvärsnittsstudie med en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Således har 

datamaterialet samlats in under en kortare given tidsram, och inte över en längre tid (Bryman, 

2011). Respondenterna nåddes genom kontakt via en Facebookgrupp för studenter vid Örebro 

universitet. De fick svara på en enkät gällande deras uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling.  
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Urval 

Den urvalsmetod som användes i studien var ett bekvämlighetsurval, vilket valdes med grund 

i att respondenterna skulle vara enkla att nå (Borg & Westerlund, 2012; Trost & Hultåker, 

2016). Bekvämlighetsurvalet resulterade i att majoriteten av respondenterna var 

universitetsstudenter. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval i denna studie bedömdes 

vara oproblematiskt, eftersom att forskning som undersökt detta fenomen har visat att det inte 

finns någon signifikant skillnad i uppfattningarna mellan lågutbildade och högutbildade 

(McCorkle, 1993). Således gjordes avvägningen att urvalet borde kunna representera 

populationen väl, trots att den största andelen deltagare var studenter och inte arbetande. 

Vidare ställdes ett kriterium upp vid urvalet, vilket var att respondenterna skulle vara 18 år 

eller äldre och detta bestämdes av etiska skäl då det inte krävde samtycke från 

vårdnadshavare. För frågeställning två och tre ställdes ytterligare ett kriterium upp, som 

innebar att respondenterna skulle definiera sig som man eller kvinna. Detta eftersom att de 

frågeställningarna var beroende av just dessa två könsidentiteter. Urvalet i denna studie var 

totalt 151 stycken respondenter, med en jämn könsfördelning då 77 respondenter var män 

(51,30 procent) och 73 respondenter var kvinnor (48,30 procent). Utöver detta uppgav en 

respondent (0,70 procent) "Annat" som könsidentitet. Ett vedertaget antal respondenter för att 

kunna möjliggöra normalfördelning i den insamlade data är 120 stycken (Borg & Westerlund, 

2012). Med grund i detta kan antalet respondenter i denna studie anses utgöra en godtagbar 

urvalsstorlek. Respondenterna var mellan 18 och 56 år gamla, och efter fem interna bortfall 

uppgick medelåldern till 24,83 (SD=5,69). Av respondenterna uppgav 82,70 procent (n=124) 

att de studerade och 17,30 procent (n=26) uppgav att de arbetade. Det var ingen av 

respondenterna som uppgav att den var arbetslös eller hade en annan huvudsaklig 

sysselsättning. Vid den första frågeställningen förelåg sju interna bortfall (3,40 procent). Vid 

studiens andra frågeställning förelåg fem interna bortfall (2,40 procent). Vid studiens tredje 

frågeställning förelåg samma antal bortfall som för den andra frågeställningen (2,40 procent). 

Dessa bortfall kodades automatiskt bort i det statistiska programmet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) vid genomförandet av analyserna.  

Material 

För att samla in data till denna studie konstruerades en webbenkät i Google Formulär, som i 

ett senare skede publicerades i facebookgruppen “Dom kallar oss studenter". Detta är en 

grupp för studenter vid Örebro universitet bestående av cirka 16 000 personer. Utöver aktiva 

studenter består gruppen även till viss del av lärare och före detta studenter. På grund av att 

gruppen är öppen och således tillgänglig för alla med ett facebookkonto att gå med i, finns 
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det även en möjlighet att personer utan koppling till Örebro universitet är medlemmar i 

gruppen. Inledningsvis bestod enkäten av en fråga om respondentens huvudsakliga 

sysselsättning, med de möjliga svarsalternativen “studerar”, “arbetar”, “arbetslös” och 

“annat”. Nästa fråga gällde ålder på respondenten, och den tredje frågan avsåg respondentens 

könstillhörighet där “man”, “kvinna” samt “annat” fanns som svarsalternativ. För att besvara 

det huvudsakliga syftet med studien tillämpades en vinjettmetod, vilket innebar att kortare 

vinjetter utformades som respondenterna fick ta ställning till genom ett antal påståenden. 

Dessa vinjetter bestod av fem fiktiva brott av allvarligare karaktär (se tabell 1). Detta val 

gjordes för att studien syftar till att undersöka uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering respektive behandling, och således var det en förutsättning att de 

brott som beskrevs i enkäten kunde leda till ett fängelsestraff (inkapacitering) som påföljd. 

Var och ett av brotten var av olika typer: sexualbrott, våldsbrott, narkotikabrott, 

tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Valet att använda sig av fem olika brottstyper och inte 

enbart en eller två typer motiveras av att det minskade risken för att brottets karaktär skulle 

påverka resultaten. Detta var viktigt att säkerställa då det var generella uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av behandling och inkapacitering som studien syftade till att 

undersöka, och inte i förhållande till en viss brottstyp. Vidare baserades enkätens utformning 

på en befintlig studie som undersöker detta i en annan kontext (McCorkle, 1993). Vinjetterna 

och följande påståenden var däremot omformulerade och inte helt identiska med de i den 

ursprungliga studien. Vidare grundades valet att utgå från formulerade vinjetter på att det 

säkerställde att respondenternas uppfattningar baserats på samma givna situationer. 

 Tabell 1 

Vinjett 1: Våldsbrott "En person besöker en krog och hamnar i 

dispyt med en annan person vid baren 

vilket leder till att denne utdelar flertalet 

slag mot den andres ansikte. Vakterna på 

krogen ser händelsen och personen 

omhändertas." 

Vinjett 2: Sexualbrott "En person som besöker en bar tackar ja 

till att få skjuts hem från en annan gäst 

som bjudit på drinkar under kvällen. I 

stället för att köra personen hem stannar 
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föraren vid ett folktomt område och begår 

ett sexuellt övergrepp på personen." 

Vinjett 3: Tillgreppsbrott "Ett lugnt bostadsområde drabbas av en 

rad inbrott under dagtid. Tv-apparater, 

ljudanläggningar och andra värdesaker 

blir stulna till ett värde av totalt 50 000 

kronor. Polisutredningen leder till 

gripandet av en person som visar sig bo i 

området." 

Vinjett 4: Narkotikabrott "Som ett resultat av en omfattande 

polisinsats mot droghandel, döms en 

person för försäljning av kokain på 

Sergels Torg." 

Vinjett 5: Bedrägeribrott "En person hjälper sin vän att starta upp 

en e-legitimation och lånar då vännens 

bankdosa och bankkort. Under tiden 

personen lånar kortet tar denne ett sms-

lån på 5000 kronor i vännens namn samt 

för över totalt 10 000 kronor från vännens 

bankkonto till sitt eget." 

 

Vidare fick respondenterna ta ställning till de olika vinjetterna genom att besvara sex 

påståenden genom en likertskala. Skalan löpte från värdena 1-4, där 1 motsvarade 

“instämmer inte alls”, 2 motsvarade “instämmer inte”, 3 motsvarade “instämmer” och 4 

motsvarade “instämmer helt”. De tre första påståendena avsåg att undersöka respondenternas 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering. Dessa var följande: “Ett 

långt fängelsestraff är det bästa sättet för att förhindra denna gärningsperson från att begå 

brott i framtiden.”, "Det enda sättet att hindra den här gärningspersonen från att begå brott i 

framtiden är att hålla denne inlåst." och "Fängelse som påföljd för det här brottet skulle ha en 

förebyggande effekt för andra potentiella gärningspersoner att begå liknande brott, för att det 

avskräcker dem (påföljd avser den konsekvens som följer efter en olaglig handling)". 

Påstående fyra till sex avsåg att undersöka respondenternas uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av behandlande åtgärder. Dessa var följande: "Att försöka 
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behandla den här gärningspersonen skulle förmodligen vara slöseri med tid.", "Att behandla 

den här gärningspersonen i fängelset skulle ha en positiv inverkan för att minska personens 

brottsbenägenhet." och “De behandlingsprogram som erbjuds i svenska fängelser skulle ha en 

positiv inverkan för att minska den här gärningspersonens brottsbenägenhet”. Det fjärde 

påståendet, "Att försöka behandla den här gärningspersonen skulle förmedlingen vara slöseri 

med tid", var omvänt och värdet för dessa svarsalternativ kodades sedan om till det motsatta 

värdet, där exempelvis 1 blev 4, för att möjliggöra skapandet av två index.  

         Analysmaterial. Enkäten syftade till att besvara hur uppfattningar skiljer sig om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling, hur uppfattningar 

skiljer sig i den manliga respektive kvinnliga populationen samt hur uppfattningar skiljer sig 

mellan män och kvinnor. Som tidigare nämnts bestod enkäten av fem fiktiva brott med sex 

tillhörande påståenden, varav påstående ett till tre undersökte uppfattningar om effekten av 

inkapacitering medan påstående fyra till sex undersökte uppfattningar om effekten av 

behandling. Denna uppdelning av de två begreppen gjordes för att underlätta för skapandet av 

två index i SPSS. För att testa hur väl de olika påståendena som undersökte respektive 

begrepp mätte samma sak, testades interkonsistensreliabiliteten. Cronbach’s alpha för 

begreppet inkapacitering gav värdet 0,90, och Cronbach’s alpha för begreppet behandling gav 

värdet 0,84. Detta indikerar att de olika påståendena för respektive begrepp i hög grad var 

relaterade till varandra då värden mellan 0,70 och 0,94 är eftersträvansvärt (Borg & 

Westerlund, 2012). Med grund i detta skapades således två index, ett för inkapacitering och 

ett för behandling, vilka bestod av 15 påståenden vardera. Värdena för respektive index låg 

mellan 15 och 60, med medelvärdet 37,50. Ett värde under 37,50 innebar att respondenten 

instämt i låg grad till de olika påståendena, och ett värde över 37,50 innebar att respondenten 

instämt i hög grad till de olika påståendena.  

Procedur 

Den digitala enkäten som skapades i Google Formulär publicerades via en länk i 

facebookgruppen “Dom kallar oss studenter”. Länken till enkäten samt en kort beskrivning 

av studiens syfte och ungefärlig tidsåtgång för att besvara enkäten, vilket uppskattades uppgå 

till mellan tre till fem minuter, publicerades i facebookgruppen vid två tillfällen. Det första 

tillfället var torsdagen den 12 april och det andra var tisdagen den 17 april. Datainsamlingen 

pågick således under fem dagars tid. Vid det andra tillfället länken publicerades uppmanades 

specifikt män att delta, eftersom könsfördelningen av respondenterna vid detta stadie var 

något ojämn.  

         Eftersom syftet med studien var att undersöka vuxnas uppfattningar, var således ett av 
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kriterierna för att besvara enkäten en minimiålder på 18 år. På grund av detta var 

facebookgruppen “Dom kallar oss studenter” ett passande forum att publicera enkäten i då 

universitetsstudier förutsätter en ålder på minst 18 år och man kan därför förutsätta att 

personer under 18 år inte har något intresse av att vara medlemmar i gruppen.  

         Webbenkäten bestod inledningsvis av ett informationsbrev som innehöll information 

om hur de fyra etiska huvudkraven, som en vetenskaplig studie behöver uppfylla, bemöttes 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet möttes genom att informera respondenterna om att 

deras deltagande i studien var helt frivilligt, att de när som helst under deltagandet kunde 

välja att avbryta sin medverkan samt att de genom att svara och skicka in enkäten lämnade 

sitt samtyckte till att delta i studien. Slutligen lämnades kontaktuppgifter i form av e-

postadresser, dit respondenterna hänvisades vid eventuella frågor om enkäten, studien eller de 

resultat som senare skulle komma att presenteras. Vidare innehöll informationsbrevet en 

garanti om att inga uppgifter skulle kunna härledas till en enskild respondent samt att inga 

obehöriga skulle kunna ta del av uppgifterna. Konfidentialitetskravet möttes genom att inga 

personuppgifter som exempelvis namn eller personnummer efterfrågades i enkäten. Detta 

krav möttes också genom att webbenkäterna förvarades på de studieansvarigas 

lösenordsskyddade datorer efter det att datainsamlingen var genomförd, vilket innebar att  

obehöriga hindrades från att kunna ta del av dessa. Den data som samlades in användes 

endast för studiens syfte, således uppfylldes nyttjandekravet.   

Validitet och reliabilitet 

På grund av att enkäten skapats med utgångspunkt från en befintlig studie som undersökt 

samma fenomen i en annan kontext (McCorkle, 1993), är det sannolikt att den föreliggande 

studiens enkät undersökt vad den syftade till att undersöka och validiteten kan antas ha stärkts 

(Pallant, 2016; Trost & Hultåker, 2016). Validiteten i studien kan också ha stärkts av att 

värdena för ett av påståendena i varje vinjett var omvända. Detta innebär att påståendena inte 

följde ett förutsägbart mönster, något som potentiellt minskat risken för att respondenterna 

hastat igenom enkäten och besvarat påståendena utan betänklighet. Detta ökar därmed 

sannolikheten för att studien fångat upp respondenternas verkliga uppfattningar.           

         Som tidigare nämnts testades interkonsistensreliabiliteten för de två begreppen 

inkapacitering och behandling. Det vill säga hur väl varje påstående i enkäten som ämnade att 

mäta respektive begrepp, var relaterade till varandra (Borg & Westerlund, 2012). Värdena på 

Cronbach´s alfa var höga för båda begreppen, 0,90 för inkapacitering och 0,84 för 

behandling, vilket därmed indikerar att interkonsistensreliabiliteten var hög.  
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Statistiska analyser 

Datainsamlingen genererade material i form av ordinaldata som efter datainsamlingen 

matades in och kodades om i det statistiska programmet SPSS. Det planerades att genomföras 

parametriska tester för att besvara studiens frågeställningar, men på grund av att 

datamaterialet inte var normalfördelat kunde endast icke-parametriska tester genomföras. För 

indexet inkapacitering var skewness -0,03 och kurtosis var -0,33. För indexet behandling var 

skewness -0,31 och kurtosis 0,17. Normalfördelad data kräver värden mellan -2 och +2 på 

både skewness och kurtosis (Borg & Westerlund, 2012), vilket således inte uppnåddes för 

något av indexen.  

         För att besvara studiens första frågeställning, vilken var “I vilken utsträckning skiljer 

sig uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive 

behandling?”, genomfördes ett Wilcoxon Signed Rank Test (Borg & Westerlund, 2012; 

Pallant, 2016). Även för frågeställning två, “I vilken utsträckning skiljer sig uppfattningar om 

den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling i den manliga 

respektive kvinnliga populationen?", genomfördes två Wilcoxon Signed Rank Test. Detta test 

ger ett z-värde som tillsammans med n används för att beräkna r, vilket är effektstorleken för 

testet. Utöver detta ger även testet medianvärden (Md) för de olika beroende variablerna, 

samt ett signifikansvärde (p). För att besvara studiens tredje frågeställning, vilken var “I 

vilken utsträckning finns det könsskillnader i uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering respektive behandling?” genomfördes två Mann-Whitney U Test. 

Även detta test ger ett z-värde, som tillsammans med n används för att beräkna r, vilket är 

effektstorleken för testet. Testet genererar också medianvärden (Md) för de olika beroende 

variablerna samt ett signifikansvärde (p). I enlighet med kriterierna för Cohen's kan 0,10 

anses vara en liten effektstorlek, 0,30 en medelstor effektstorlek och 0,50 en stor effektstorlek 

(Pallant, 2016).  

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur uppfattningar skiljer sig avseende den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling. Vidare var syftet att 

undersöka i vilken utsträckning uppfattningar skiljer sig i den manliga respektive kvinnliga 

populationen, samt hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan könen. För att besvara den 

första frågeställningen, “I vilken utsträckning skiljer sig uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling?” tillämpades ett 

Wilcoxon Signed Rank Test. Resultatet från detta test visade att det fanns en statistisk 

signifikant skillnad i uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering i 
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jämförelse med behandling, z=-3,41, p=0,001, med en liten till medelstor effektstorlek 

(r=0,20) (se Tabell 2). Medianvärdet för indexet behandling (Md=41) var större än 

medianvärdet för indexet inkapacitering (Md=36). Detta innebär att respondenterna hade 

uppfattningar om att behandlande åtgärder i större utsträckning än inkapacitering har en 

brottsförebyggande effekt. 

 

 

Tabell 2 

Wilcoxon Signed Rank Test för att undersöka eventuella skillnader mellan indexet behandling och indexet 

inkapacitering.  

_____________________________________________________________________________________ 

     n     Md        M            (SD)                                    r         

_____________________________________________________________________________________ 

Behandling  147     41     40,22          (7)                                           0,20**  

  

Inkapacitering 148     36     36,47        (8,80)    

_____________________________________________________________________________________ 

Not: n= antal personer; M= medelvärde; SD=standardavvikelse; Md= median; r= effektstorlek.    

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  

 

För att besvara studiens andra frågeställning, “I vilken utsträckning skiljer sig uppfattningar 

om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling i den manliga 

respektive kvinnliga populationen?”, tillämpades två Wilcoxon Signed Rank Test. Det första 

testet undersökte i vilken utsträckning mäns uppfattningar skiljde sig mellan inkapacitering 

och behandling och den andra undersökte i vilken utsträckning kvinnors uppfattningar skiljde 

sig mellan inkapacitering och behandling. Resultatet från det första testet visade att det inte 

fanns någon statistisk signifikant skillnad i mäns uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering i jämförelse med behandling, z=-1,75, p=0,08, med en 

effektstorlek på r=0,14 (se Tabell 3). Medianvärdet i den manliga populationen för indexet 

behandling var 39,50 och medianvärdet i den manliga populationen för indexet inkapacitering 

var 36. Resultatet från det andra testet visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad i 

kvinnors uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering i jämförelse 

med behandling, z=-3,07, p=0,002, med en medelstor effektstorlek (r=0,25) (se Tabell 3). 

Medianvärdet i den kvinnliga populationen för indexet behandling var 42 och medianvärdet i 
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den kvinnliga populationen för indexet inkapacitering var 36. Detta innebär att kvinnor 

uppfattade att behandling har en större brottsförebyggande effekt än inkapacitering. Det kan 

även innebära att den signifikanta skillnaden som påvisades i den totala populationen, 

uppstod som ett resultat av den kvinnliga populationens positivare uppfattning om behandling 

som brottsförebyggande i jämförelse med inkapacitering.  

 

Tabell 3  

Wilcoxon Signed Rank Test för att undersöka eventuella skillnader i uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling i den manliga respektive kvinnliga 

populationen. 

_____________________________________________________________________________________ 

        Män                          Kvinnor   

        n        Md        M        (SD)        r                              n       Md     M      (SD)        r          

_____________________________________________________________________________________ 

Behandling        74       39,50   39,46   (7,23)    0,14                             73      42     41     (6,71)     0,25**     

  

Inkapacitering   75       36        36,96    (9,21)                                        73      36    35,96  (8,33)  

_____________________________________________________________________________________ 

Not: n= antal personer; M= medelvärde; SD=standardavvikelse; Md= median; r= effektstorlek.     

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

 

För att besvara den tredje frågeställningen, “I vilken utsträckning finns det könsskillnader i 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling?”, 

tillämpades två Mann-Whitney U Test. Det första testet avsåg att undersöka effekten av kön 

på uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av behandling. Resultatet visade inga 

signifikanta skillnader mellan män (Md=39,50, n=74) och kvinnor (Md=42, n=73), z=1,40, 

p=0,16, r=0,12 (se Tabell 4). Det andra testet avsåg att undersöka effekten av kön på 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering. Resultatet visade inga 

signifikanta skillnader mellan män (Md=36, n=75) och kvinnor (Md=36, n=73), z=-0,44, 

p=0,66, r=0,04 (se Tabell 4). Således innebär detta att inga signifikanta könsskillnader kunde 

påvisas vad gäller uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering 

respektive behandling.  
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Tabell 4  

Mann-Whitney U Test för att undersöka eventuella könsskillnader i uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av behandling respektive inkapacitering. 

_____________________________________________________________________________________ 

     Män                                                 Kvinnor  

        n     Md        M        (SD)         n        Md        M       (SD)                            r            

_____________________________________________________________________________________ 

Behandling      74    39,50     39,50    (7,20)                73       42        41       (6,80)                       0,12       

 

Inkapacitering   75    36         36,96     (9,21)                73       36        35,96  (8,33)                       0,04       

_____________________________________________________________________________________ 

Not: n= antal personer; M= medelvärde; SD=standardavvikelse; Md= median; r= effektstorlek.     

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur uppfattningar skiljer sig avseende den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling. Vidare var syftet att 

undersöka i vilken utsträckning uppfattningar skiljer sig i den manliga respektive kvinnliga 

populationen, samt hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan könen. Resultaten i denna studie 

visade att respondentgruppen i sin helhet hade en uppfattning om behandling som mer 

brottsförebyggande än inkapacitering, och effektstorleken visade att denna skillnad var liten 

till medelstor (Pallant, 2016). I den manliga populationen fanns det vidare ingen signifikant 

skillnad mellan inkapacitering och behandling i uppfattningar om deras respektive 

brottsförebyggande effekt, medan det i den kvinnliga populationen påvisades en signifikant 

skillnad, där behandling uppfattades ha en brottsförebyggande effekt i större utsträckning än 

inkapacitering. Av dessa resultat kan antagandet göras att det var kvinnors positivare 

uppfattning om den brottsförebyggande effekten av behandling i jämförelse med 

inkapacitering, som gav de signifikanta skillnaderna i den totala respondentgruppen. 

Slutsatsen blir därmed att de signifikanta skillnaderna mellan inkapacitering och behandling 

för hela populationen är något missvisande, och ifrågasätter giltigheten i att generalisera 

dessa resultat till den generella populationen. Vad gäller skillnader mellan könen i deras 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling, 

kunde inte resultaten visa på några signifikanta sådana, vilket således går mot den hypotes 

som formulerades om att det skulle finnas skillnader mellan könen. Dock kunde skillnader i 
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den kvinnliga populationen som tidigare nämnts påvisas, vilket skulle kunna indikera att det 

finns skillnader mellan könen i deras uppfattningar, även om denna skillnad inte kunnat 

påvisas statistiskt. För att undersöka om de icke signifikanta resultat som förelåg i studien 

kan ha påverkats av urvalsstorleken, testades undersökningsmaterialets statistiska power med 

verktyget G*Power: Statistical Power Analyses. En power på minst 0,80 kan anses vara en 

acceptabel styrka för ett undersökningsmaterial (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2016). I 

den manliga populationen påvisades inga signifikanta skillnader i uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling. Det Wilcoxon Signed 

Rank-test som undersökte om det fanns någon skillnad bland männen hade en statistisk 

power på 0,72, vilket innebär att det inte uppnådde en acceptabel nivå. Således kan det 

innebära att det förelåg en skillnad mellan inkapacitering och behandling i den manliga 

populationen, men att denna skillnad inte kunde upptäckas. Detta sannolikt på grund av 

urvalets storlek, det vill säga att ett typ 2 fel uppstått. Effekten av kön på uppfattningar om 

den brottsförebyggande effekten av behandling hade en statistisk power på 0,64 och effekten 

av kön på uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering hade en 

statistisk power på 0,54. Detta innebär att den statistiska powern för båda Mann-Whitney U-

testen inte uppnådde en acceptabel nivå. Detta innebär att det kan ha funnits skillnader mellan 

könen i deras uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive 

behandling, utan att dessa kunde upptäckas. Att ett typ 2 fel uppstått även för den tredje 

frågeställningen är därmed sannolikt, troligtvis på grund av ett för litet urval. Den lärdom 

som kan dras av att det förelåg en för låg statistisk power, är att urvalsstorleken kan ha 

avgörande betydelse för en studies resultat. 

 Tidigare studier som undersökt allmänhetens inställning till eller uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av behandling och inkapacitering har inte genomförts i den 

svenska kontexten, vilket föranleder att denna studies resultat istället jämförs med vad 

tidigare internationell forskning kunnat påvisa på området (Jones & Weatherburn, 2011; 

Innes, 1993; McCorkle, 1993; Nagin m.fl., 2006; Perelman & Clements, 2009; Roberts & 

Hough, 2005; Sundt m.fl., 1998). Denna studie kunde inte påvisa några skillnader i den 

manliga populationen i deras uppfattningar om inkapacitering respektive behandling som 

brottsförebyggande. Detta kan indikera att det föreligger en uppfattning om att både 

inkapacitering och behandling anses vara effektiva för att förebygga brott. Detta skulle kunna 

kopplas till den del inom tidigare forskning som visat att människor har en positiv inställning 

till behandlande åtgärder, framför allt om de sker som en del i ett fängelsestraff (Innes, 1993; 

McCorkle, 1993; Sundt m.fl., 1998). Detta kan ytterligare utläsas från medianen för 
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respektive index i den manliga populationen, som var 39,5 för behandling och 36 för 

inkapacitering. Det mittersta värdet på den skala som uppkom till följd av att indexen skapats 

var 37,5, vilket därmed bekräftar att det finns en uppfattning i den manliga populationen om 

att den brottsförebyggande effekten av behandling respektive inkapacitering är relativt 

likvärdiga. I den kvinnliga populationen var skillnaden mellan indexvärdena för behandling 

och inkapacitering större, med värden på 36 respektive 42. Trots denna större skillnad, 

indikerar indexvärdena för inkapacitering (36) att män och kvinnor uppfattar inkapacitering 

som lika brottspreventivt. Det är avseende behandling som skillnaden föreligger, där 

indexvärdena visar att kvinnor har en uppfattning om behandling som mer brottspreventivt i 

jämförelse med män (42 respektive 39,5). Baserat på denna argumentation finns det skäl att 

anta att behandling och inkapacitering inte nödvändigtvis uppfattas som två konkurrerande 

sätt att hantera kriminella individer på, utan att båda uppfattas vara nödvändiga och är 

tillämpbara tillsammans för att förebygga brott.   

 I denna studie kunde inga signifikanta skillnader påvisas mellan män och kvinnor 

avseende deras uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering 

respektive behandling. Tidigare forskning som undersökt könsskillnader har inte genererat en 

enhetlig bild (Applegate m.fl., 2002; Haghighi & Lopez, 1998; Hurwitz & Smithey, 1998; 

Sprott, 1999), då en del studier har visat att kvinnor i högre utsträckning än män rapporterat 

en positiv inställning till strängare straffrättsliga påföljder, samtidigt som andra studier visat 

att kvinnor i högre uträckning än män har en positiv uppfattning om olika 

behandlingsprograms brottsförebyggande effekt (Applegate m.fl., 2002; Furnham & Alison, 

1994; Haghighi & Lopez, 1998; Palasinski & Shortland, 2017). En del av den tidigare 

forskningen har inte kunnat påvisa några signifikanta skillnader mellan könen (Haghighi & 

Lopez, 1998; Hurwitz & Smithey, 1998), vilket överensstämmer med denna studies resultat, 

som inte heller kunnat påvisa några skillnader mellan könen. Det är dock inte otänkbart att 

könsskillnader förelåg, men inte kunde upptäckas på grund av studiens svaga statistiska 

power.   

 Vidare kan de resultat i denna studie som påvisat en positivare uppfattning om 

behandling jämfört med inkapacitering kopplas till den relativa straffteoretiska inriktningen 

(Andersson & Nilsson, 2009: Borgeke & Heidenborg, 2016; Jareborg & Zila, 2000; 

Starkweather, 1992). Huvudfokuset inom denna inriktning är allmänprevention och 

individualprevention, och synsättet är framåtsträvande på så sätt att nyttan av straffet för 

individen och på sikt även samhället är den primära målsättningen. I denna studie har 

påståendena om behandling formulerats med individens återanpassningsförmåga till det 
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prosociala samhället som utgångspunkt. Att respondenterna instämt i relativt hög 

utsträckning till dessa påståenden går därmed i linje med de centrala idéerna om 

individualprevention och allmänprevention inom den relativa straffteoretiska inriktningen.  

 De resultat i denna studie som visade att det fanns en viss uppfattning om 

inkapacitering som brottsförebyggande, kan istället kopplas till den absoluta straffteoretiska 

inriktningen. Inriktningen bygger på idén om att den straffrättsliga påföljden ska utgöra en 

sorts vedergällning för den brottsutsatte, och att samhället genom straffet ska vara skyddat 

från den som begått brottet (Borgeke & Heidenborg, 2016; Jareborg & Zila, 2000; 

Starkweather, 1992). Att respondenterna instämde i en viss grad till att inkapacitering fyller 

en brottsförebyggande funktion, skulle därför kunna kopplas till dessa idéer inom den 

absoluta straffteoretiska inriktningen. Även om inställningen till behandling är mer positiv, 

indikerar resultaten på att sådana åtgärder inte är tillräckliga för att förebygga brottslighet, 

utan att kriminella personer hindras från att vistas i samhället under en tid, verkar anses vara 

en verksam och nödvändig påföljd. 

 Tidigare forskning som undersökt hur könstillhörighet inverkar på uppfattningar om 

den brottsförebyggande effekten av behandling respektive inkapacitering har primärt 

fokuserat på om skillnader förekommer mellan män och kvinnor, inte hur skillnaderna ser ut 

inom dessa grupper var för sig. Av denna anledning är det av större relevans att använda 

vedertagna teorier för att förklara varför kvinnor är mer för behandling än inkapacitering. 

“Moral development theory” menar på att kvinnors ställning i dessa frågor är relaterad till 

deras lyhördhet inför andras behov och deras upplevda föreställning om att de har ett ansvar 

inför andras välmående (Applegate m.fl., 2002). Kvinnors omvårdande karaktär innebär 

följaktligen att de strävar efter att minimera risken för skada hos de själva och andra. Detta 

innefattar alla människor, oavsett vilka de är och vilka handlingar de har begått, då det i 

längden gynnar alla i samhället. Att behandla en kriminell person ses inte som en 

barmhärtighetsåtgärd, eftersom det inte enbart hjälper den kriminella personen utan på sikt 

resulterar i att det skyddar framtida potentiella offer, då syftet med behandlingen är att 

erbjuda den kriminelle verktyg för att bli en laglydig och produktiv medborgare. Kvinnors 

uppfattning om behandling som effektivare än inkapacitering i ett brottsförebyggande syfte, 

går även i linje med de befintliga forskningsresultaten om vad som är effektivt för att 

förebygga brott. Det har påvisats att inkapacitering inte är effektivt för att förebygga 

brottslighet (Bonta & Gendreau, 1990; Dejong, 1997; Nieuwbeerta m.fl., 2009; Sampson & 

Laub, 1993; Smith & Gendreau, 2010; Spohn & Holleran, 2002), medan behandling och 

sociala åtgärder istället är de typer av åtgärder som bäst förebygger brott (Genovés m.fl., 
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2006; Ouellette & Applegate, 2015). 

 En annan förklaringsmodell som kan användas för att förklara könsskillnader i 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling är 

den om "Fear of crime" (Applegate m.fl., 2002). Tidigare studier har visat att högre grad av 

upplevd otrygghet och rädsla för att utsättas för brott har ett samband med ett starkare stöd 

för strängare straffrättsliga påföljder. Eftersom kvinnor är en grupp i samhället som 

rapporterar att de upplever otrygghet och rädsla för att utsättas för brott i högre grad än andra 

grupper i samhället, menar förklaringsmodellen "Fear of crime" således att de bör vara mer 

positivt inställda till strängare straffrättsliga påföljder. Baserat på denna argumentation kan 

kvinnor därmed antas ha en positivare uppfattning om den brottsförebyggande effekten av 

inkapacitering i jämförelse med behandling. I relation till denna studies resultat faller dock 

denna argumentation, i och med att den påvisade att kvinnor hade en positivare uppfattning 

om behandlande åtgärders brottsförebyggande effekt i jämförelse med inkapacitering.  

 En metodologisk brist i denna studie berör urvalsstorleken. Generellt är minst 120 

stycken respondenter ett godtagbart antal (Borg & Westerlund, 2012), vilket denna studie 

uppnådde med sina 151 respondenter. För frågeställning ett innebar det att totalt 144 

respondenter, exklusive sju interna bortfall, inkluderades i analysen. För frågeställning två 

och tre delades urvalet upp i två separata grupper, män och kvinnor. Detta innebar att mellan 

73 och 75 respondenter var inkluderade i vardera grupp, vilket är nästan hälften av det 

godtagbara antalet på 120 respondenter. När den statistiska powern undersöktes för ett av 

Wilcoxon Signed Rank-testen samt de två Mann-Whitney U-testen, framkom det att den varit 

för låg för samtliga. Detta kan indikera att urvalet för de två könsgrupperna var för litet. Om 

urvalet i vardera grupp varit över 120 hade sannolikheten för en högre statistisk power varit 

större, och signifikanta skillnader i den manliga populationen samt mellan könen hade 

möjligtvis kunnat upptäckas. Det är därmed en svaghet i denna studie att urvalet endast 

bestod av 151 stycken respondenter, eftersom det kan ha påverkat möjligheten att få 

signifikanta skillnader i frågeställning två och tre. 

         Denna studie har efterfrågat uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av 

inkapacitering respektive behandling genom att specificera flera typer av brott och 

följaktligen låtit respondenterna ta ställning till ett antal påståenden om påföljder för dessa 

brott. Eftersom syftet med studien var att undersöka generella uppfattningar av behandling 

och inkapacitering som brottsförebyggande, och inte i relation till en viss brottstyp, skapades 

inte ett index för varje specifikt brott. Av den anledningen kan det inte sägas något om hur 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling 
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ser ut för varje enskild brottstyp. Exempelvis kan respondenterna i denna studie ha 

rapporterat en positivare uppfattning om behandling som brottsförebyggande gällande den 

vinjett som handlade om misshandel än för den om bedrägeri. En annan möjlighet är att det 

för något av brotten fanns en signifikant positivare uppfattning för inkapacitering än för 

behandling, men att detta inte upptäcktes på grund av att uppfattningar om behandlande 

åtgärders brottsförebyggande effekt var starkare för de andra brottstyperna, vilket 

sammantaget resulterade i positivare uppfattning för behandling. Om det skiljer sig i 

uppfattningar om den brottsförebyggande effekten av inkapacitering och behandling mellan 

olika brottstyper, kan det även innebära att människor uppfattar kriminella individers 

mottaglighet för behandling olika och därmed synliggöra eventuella fördomar och 

förutfattade meningar. Kan det exempelvis finnas en föreställning om att behandling är mer 

gynnsamt för sexualbrottslingar än för personer som dömts för stöld? Eller finns det en 

skillnad i uppfattningar om effekten av inkapacitering för personer som begått misshandel i 

jämförelse med personer som begått bedrägeri? Den här dimensionen var inte relevant utifrån 

denna studies syfte, men kan vara av intresse för framtida studier. Det skulle kunna generera 

intressant information om hur olika personer som begått olika typer av brott uppfattas av 

allmänheten vad gäller deras respektive möjlighet till återanpassning i samhället. 

         Människors uppfattning om att behandling är mer effektivt än inkapacitering för att 

förebygga brott, som påvisades i denna studie, kan som tidigare nämnts inte sägas vara helt i 

linje med de tidigare studier som visat att den svenska befolkningen efterfrågar längre och 

strängare straffrättsliga påföljder (Balvig m.fl., 2015; Bondeson, 2013). Det är dock viktigt 

att uppmärksamma att dessa tidigare studier specifikt har efterfrågat respondenternas åsikter 

om längre och strängare straffrättsliga påföljder, och inte hur de uppfattar längre och 

strängare straffrättsliga påföljder som effektivt i ett brottsförebyggande syfte. Det kan därför 

diskuteras vad respondenternas åsikter i dessa tidigare studier är baserade på. Att människor 

till synes anser att de straffrättsliga påföljderna är för milda och bör skärpas, behöver inte 

vara synonymt med att de tror att det är effektivt för att förebygga brott. Det är inte 

osannolikt att respondenternas åsikter i dessa tidigare studier, till stor del är känslostyrda och 

baserade på uppfattningar om vad som är proportionerligt för att uppnå moralisk rättvisa. 

Denna studie har haft som syfte att undersöka respondenternas uppfattning om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering och behandling, och följaktligen har 

påståendena explicit varit formulerade för att fånga upp detta. Att denna studies resultat 

skiljer sig från tidigare studiers resultat avseende inkapacitering, kan således potentiellt 

förklaras av att respondenterna baserat sina svar på kunskap i ämnet och logiskt tänkande i 
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högre utsträckning än känslor och värderingar. Detta innebär dock inte att den känslomässiga 

faktorns inflytande ska förkastas i denna och liknande undersökningar, men det är viktigt att 

vara medveten om att sättet på vilket uppfattningar undersöks, kan påverka hur pass stort det 

känslomässiga inflytandet är och kan således påverka resultatet. Eftersom allmänhetens 

inflytande på politiker och beslutsfattare inom domstolsväsendet ökat under de senaste 

årtiondena (Balvig m.fl., 2015; Bondeson, 2013), är det viktigt att fenomenet undersökts med 

en grundlig och vedertagen metod, för att möjliggöra att allmänhetens verkliga 

rättsmedvetande fångas upp. Forskning visar en annan bild av allmänhetens rättsmedvetande 

när respondenterna fått ta ställning till en mängd brott i olika konkreta sammanhang, i stället 

för när allmänna påståenden eller frågor ges, som exempelvis “Anser du att straffen i Sverige 

är för låga?” (Bondeson, 2013). Att efterfråga människors uppfattningar om någonting med 

fokus på dess effektivitet, lämnar möjligtvis även mindre utrymme för den känslomässiga 

faktorns påverkan och ersätts istället av människors förkunskaper och logiska tänkande. Detta 

är fallet för denna studie, vilket därmed kan anses vara en styrka. Vidare är det, oavsett om 

respondenterna i en studie får en övergripande fråga om vad de anser om de straffrättsliga 

påföljderna, får ta ställning till konkreta brottsfall, eller som i denna studie får besvara vilken 

uppfattning de har av effekten av att behandla eller inkapacitera, är det omöjligt att veta vilka 

faktorer svaren grundas på och hur stort inflytande de har. Detta väcker frågan om det 

överhuvudtaget är lämpligt att allmänheten har ett inflytande på politiker och beslutsfattare 

inom domstolsväsendet. Oavsett hur allmänhetens rättsmedvetande undersöks, kommer det 

finnas en risk att deras svar i undersökningar baseras på känslor, subjektiva värderingar eller 

fördomar. Detta är även problematiskt ur det perspektivet att domare uppger att deras 

yrkesmässiga beslut i hög grad påverkas av vad de tror att allmänheten efterfrågar vad gäller 

straffrättsliga påföljder (Bondeson, 2013). Att domare agerar på detta sätt, skulle kunna få 

skadliga konsekvenser i domstolarnas arbete, då det kan leda till omotiverat stränga 

bedömningar i rättsfall. I ett brottsförebyggande syfte borde det vara mer verkningsfullt och 

effektivt att viktiga och avgörande beslut inom kriminalpolitiken och rättsväsendet påverkas 

av personer som besitter sakkunskap eller expertis. Sverige är ett land som styrs genom 

demokrati, med människors yttrandefrihet liksom att all offentlig makt ska utgå från folket, 

stadgad i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) respektive regeringsformen (2011:109). 

Således ska allmänhetens åsikter spegla den kriminalpolitik som bedrivs i Sverige. Samtidigt 

är de primära målen med kriminalpolitiken att minska brottsligheten och öka tryggheten 

(Brottsförebyggande rådet, 2017), och målen inom rättsväsendet är att myndighetsutövningen 

ska vara förutsebar och av hög kvalité (Regeringen, 2014). Det är med grundlagen i åtanke 
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således positivt att allmänheten får mer att säga till om i politiska frågor, men det blir 

problematiskt om allmänhetens åsikter och uppfattningar i kriminalpolitiska frågor motsäger 

vetenskapen om vad som fungerar för att förebygga brott, som alltså är det primära 

kriminalpolitiska målet.  

 Gällande framtida forskning vore det mer relevant och intressant att undersöka vilken 

roll könstillhörighet har vad gäller uppfattningar om inkapacitering och behandling hos 

beslutsfattare inom domstolsväsendet, då dessa människor har den slutgiltiga makten i 

straffrättsliga sammanhang och deras beslut direkt påverkar den enskilda individen och på 

sikt även samhället. Det finns som tidigare nämnts en ojämn fördelning mellan könen vad 

gäller beslutsfattande positioner inom domstolsväsendet, där män är överrepresenterade 

(SOU 2014:6). Även politiker fattar viktiga beslut i sina yrkesroller, vilka kan vara avgörande 

för samhällets utveckling. Även denna grupp är överrepresenterad av män, framförallt på de 

högre posterna. Individer som tillhör dessa grupper är också en del av allmänheten, men kan  

inte med säkerhet dras några slutsatser om att deras uppfattningar om den brottsförebyggande 

effekten av inkapacitering respektive behandling faktiskt överensstämmer med den generella 

populationens, varför uppfattningar inom dessa grupper är av intresse att undersöka i framtida 

studier. Tidigare forskning har visat att könsskillnader föreligger vad gäller uppfattningar om 

den brottfösrebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling (Applegate m.fl., 

2002; Furnham & Alison, 1994; Haghighi & Lopez, 1998; Palasinski & Shortland, 2017), 

och denna studie har påvisat att den kvinnliga populationen hade en signifikant positivare 

uppfattning om den brottsförebyggande effekten av behandling i jämförelse med 

inkapacitering. Dessa vetenskapliga fynd, samt att det finns en snedfördelning mellan könen 

inom både politiken och domstolsväsendet, motiverar således att den föreliggande studien bör 

replikeras i dessa populationer. Om könsskillnader i uppfattningar om den 

brottsförebyggande effekten av inkapacitering respektive behandling föreligger inom dessa 

grupper, hur och på vilket sätt påverkar det då rättsliga bedömningar och den 

kriminalpolitiska agendan?  
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