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Statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Genom beslut den 13 februari 1992 regeringen chefenbemyndigade
för Justitiedepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

göra översyn behovet kriminalpolitiskkriminologisk ochatt en av av
forskning m.m.

Med stöd detta bemyndigande förordnades dag under-av samma
tecknad, f.d. statssekreteraren, docenten Nyquist,01a sär-att som
skild utredare beslutadegöra den översynen.

Den 7 april 1992 förordnades hovrättsñskalen BäcklundAgneta att
biträda utredaren med vissa sekreterareuppgifter.

Jag får härmed Kriminologisk och kriminal-överlämna betänkandet
politisk forskning.

Stockholm den 21 september 1992

Ola [Vyquzlst
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Sammanfattning

Översynen behovet kriminologisk och kriminalpolitisk forsk-av av
ning redovisas vid tidpunkt då konceptet den friam.m. en om
högskolan och användningen löntagarfondsmedel för finansieringav

forskning står i för den forskningspolitiska debatten.centrumav
Samtidigt pågår tillsättningsförfarande för vid kriminologiskaett att
institutionen vid Stockholms universitet dels efterträdare till vårutse
hitintills ende professor i kriminologi Knut Sveri, avgick medsom
pension vid årsskiftet 199192, dels förste innehavare till nyin-en
rättad under lång tid önskad tjänst högskolelektor med inriktningsom
på kriminologisk forskning.

förhållanden,Dessa den långa raden översyner under årav senare
forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bygg- och arbets-av

miljö, energi, naturvård, försvar, trafik och andra sektoriella FoU-
områden frågan professurer vid Brottsförebyggandesamt rådetom
BRÅ bildar bakgrund till denna utredning.

Utredningen redovisas i fyra huvudavsnitt Utgångspunkter, läges-
beskrivning, överväganden beträffande mål och medel slutsatsersamt
och förslag. Till utredningen har fogats 17 bilagor med beskrivningar
och i flera fall analyser centrala frågor inom svensk krimino-av- -
logisk och kriminalpolitisk forskning. Här bl.a. förges en prognos
brottsutvecklingen till år 2000, redovisningar olika övergripandeav
forskningsprogram och i det närmaste heltäckande bilden av

BRÅ.verksamheten vid

I Utgångspunkter

Kap. 1 Bakgrund förutsättningaroch

dettaI avsnitt beskrivs förutsättningarna och utgångspunktema för
utredningsuppdraget, bl.a. redanutöver nämnda förhållanden att- -
högskolan har för den grundläggande forskningen ochansvaret att
professurer i fortsättningen inte kommer inrättas regeringenatt av

lokala högskolebeslut. Det understryksutan utredningsom-attgenom
rådet bör i övergripande nationellt och internationellt FoU-ettses
perspektiv och höga krav måste ställas på FoU-verksamhetensatt
samhällsrelevans och vetenskapliga kvalitet.
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Det förväntas utredaren han sedvanliga invente-utöverattav -
ringsuppgifter skall redovisa lämplig fördelning mellanen-
grundläggnde forskning, å sidan, och tillämpad forskning ochena
utvecklingsarbete å den andra. förutsätts vidare lägga förslagHan
på hur FoU-verksamheten skall kunna förstärkas bl.a.genom en
bättre samordning befintliga och eventuella tillkommandeav

skall också det finnsHan överväga behov attresurser. om av
BRÃsnågra ändringar beträffande roll, uppgifter,göra samman-

sättning organisatoriska ställning.och

beskrivningUtredaren allmän behovet kunskap ochger en av av
forskning, forskning,de olika FoU-redskapen utvecklingsarbete

frågan överförande forskningsresultat, det viktigaetc., om av
sambandet mellan forskning och utbildning, forskarutbildningen och
relationen forskningen och den praktiska yrkesverksamheten.
Avslutningsvis för användningen kriminal-pläderar han begreppetav
vetenskap adekvatare heltäckande begrepp för hansochettsom mer

kriminologiskutredningsområde sammansättningen och kriminal-än
politisk forskning.

Lägesbeskrivning

detta parti beskrivs de kriminalvetenskapliga aktörernas roller,I
verksamhet och kap 2. översikt forskarkademEnresurser ges av
och finansieringskälloma kap. 3. Frågan kriminalvetenskapligaom
forskningsprogram behandlas kap. 4 relationen behov-resursersamt
kap 5.

2Kap. Roller, verksamhet och resurser

kapitel de aktörer inom det kriminalveten-I detta beskrivs verkarsom
högskolan främst institutionerna förskapliga FoU-området med

ikriminologi, social- och rättspsykiatri, sociologi och psykologi
institutionen sociologi i Lund; sektorsorganenStockholm församt

forskningsenhet,Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsens RPS
Kriminalvårdsstyrelsens forskningsgrupp det nyinrättadeKVS och
Rättsmedicinalverket RMV.

BRÅs, forsknings-Särskilt den kriminologiska institutionens, RPS
forskningsgrupps utvecklingenhets och historiska bakgrund ochKVS

beskrivs.
Då det gäller den kriminologiska framhåller utredareninstitutionen

fåinstitutionen under åren haft mycket fasta tjänster ochatt tungen
undervisningsbörda utförts på bekostnad önskvärda forsk-avsom
ningsinsatser. Institutionen hade under 199192 forskningsbudgeten
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på knappt 1 mkr. Huvudmannaskapet för professuren är delat mellan
juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Med hänsyn till bl.a. institutionen underskrida kritiskatt anses en
för effektivt fungerande verksamhet har arbetsgrupp förmassa en en

översyn universitetets institutionella organisation föreslagit olikaav
alternativ äventyrar institutionens självständiga bl.a.som status;
föreslås överflyttning som avdelning till sociologiska institutio-en

eller sammanslagning med juridiska institutionen.nen en
Samtidigt har den samhällsvetenskapliga fakulteten, till vilken

institutionen hör, i sin nyligen avgivna fakultetsrapport aktualiserat
överförande forskningsresurserett och forskningstjänster tillav

BRÅ.fakulteten från
Institutionen för social- och rättspsykiatri vid Karolinska institutet

i Stockholm är också i sitt slag den enda institutionen i landet, med
professur och docenttjänst i medicinsk kriminologi. Inomen en

institutionen finns för forskningen viktigt rättspsykiatriskt arkiv,ett
Rättsmedicinalverkets centrala arkiv, RCA, med 58.000 rättspsy-ca
kiatriska utlåtanden. Institutionen hade under 199192 forsknings-en
budget på knappt 1 mkr.

Sociologiska- och psykologiska institutionerna vid Stockholms
universitet har forskningsverksamhet kriminalvetenskapligtstorten av
intresse i sina internationellt mycket uppmärksammade s.k. longitudi-
nella projekt Metropolit och IDA. Institutionerna hade för dessa
projekt och anknytande verksamhet under 199192 budgets på 1.1ca
respektive 1.7 mkr.

forskningsenhetRPS består professur i polisforskning, tvåav en
tjänster högskolelektor respektive forskarassistent antalsamt ettsom
biträdande medarbetare, med placering på Polishögskolan. Verksam-
heten inriktadär på tillämpad forskning och utvecklingsarbete.
Budgeten för 199192 2 mkr.var

KVS forskningsgrupp består i stabsfunktiontreav personer som
för bl.a. utvärderingar, Verksamhetsuppföljning, resultatanalyssvarar

utvecklings- och utredningsinsatser. Kostnaderna förmm. genom
under 199192 1.2 mkr.gruppen var ca

Rdttsmedicinalverket bildades juli 1991l och för bl.a.svarar
rättpsykiatriska undersökningar i brottmål, rättsmedicinska obduk-
tioner, rättskemiska undersökningar Verket har ocksåm.m. ansvar
för utvecklingsarbete och stöd forskning betydelse förav
verksamheten. RMV är huvudman för det nämnda rättspsykiatriska
registret, RCA, och utvecklar för närvarande för främjaett system att
bl.a. den rättspsykiatriska forskningen. Särskilda medel härför inteär

Kostnader för utvecklingsarbetetavsatta. och vissa insatser bestrids
medel inom befintlig budget.av

BRÃ är kunskaps- och informationsorgan med kriminalpolitisktett
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information,viktiga uppgifter i samverkansprojekt, utvärderingar,
Rådet betydandeforsknings- och utvecklingsaktiviteter. har FoU-en

35-talpersonalen påproduktion och infonnationsverksamhet. Av ett
idocenter, med förankringär sju doktorer, trepersoner varav

och3, råttssociolog kriminologi psykologi 1sociologi 1, 1,
16 mkr, vartill komjuridik Rådets budget under 1991921. cavar

inkomster för utförda uppdrag på 2.8 mkr.externa ca

3 och ekonomiKap. Forskare

avsnitt Forskarkadernkapitel redovisas i förstaI detta ett
påkriminalvetenskapligt listadoktorsavhandlingar intresse samt enav

verksamma doktorander.
Finansieringavsnittet behandlas ñnansieringskällomaI det andra

FoU.av
finansierings-tämligen detaljerad bildtabeller ochI text avges en

framgårför budgetåret 199192. dennasituationen, i första hand Av
7.5forskning erhöllför sin kriminalvetenskapligahögskolanatt ca

BRÅ 24.5% mkr24 och myndighetersektorsorgan etcmkr ca
%, bedömningen76 totalt 32 mkr. Utredaren dengör attca

forskning och30 % totalbeloppet grundläggandeavrundat av avser
% utredningsarbete.70 tillämpad forskning, utvecklings- ochresten, ,

utbildnings- ochjustitie-,främsta fmansieringskällomaDe är
%, myndighetersektorsorgan21.9 69socialdepartementen med mkr

%.% 3.9 mkr 125.7 18 och grundforskningsrådenmkr
finansiärer,ifråga årforskningsråd, kan kommaDe somsom

Humanistisk-samhällsvetenskapligaForskningsrådsnämnden FRN,
forskningsrådet MFR,forskningsrådet MedicinskaHSFR,

SocialvetenskapligaJubileumsfond ochStiftelsen Riksbankens RJ
riktat till forskare,forskningsrådet Forskningsstödet årSFR.

i vissa fallforskningsmiljöer. Råden kanforskargrupper och
finansiera forskanjånster.

700omkring199192 uppgick tillRådens samlade medel under
%mindre 41% svarade för inte änmkr. hade endast 9 häravRJ men

forskning. Till-kriminalvetenskapligtill1 .6 mkr det totala stödetav
%, derasmedlen 18andelen de totalamed SFR mensammans var av

%%. 47medkriminalvetenskapliga stöd 70 MFRsamlade nära av
25 % totalen endastmedtotala medlen inget stöd; HSFRde avgav

%75 de%. alltså7 Tillsammans hade MFR och HSFR nästan av
% stödet till7 det totalaför endasttotala medlen svarade avmen

kriminalvetenskaplig forskning.
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KriminalvetenskapligFoU under 199192 32 mkr

Grundläggande forskning 30 %
Tillämpad forskning och utvecklingsarbete 70 %

Finansiering forskningsråden med 3.9 mkr %12av
Råden disponerar totalt 700 mkr

RJ SFR 18 %av700mkr+
RJ SFR 70 % rådens+ tillstöd krim. FoUvet.av

BRÅ disponerade under den nämnda tiden, nämnts, 18.8 mkr,som ca
RPS forskningsenhet 2.6 mkr och KVS forskargrupp 1.2 mkr.

Motsvarande läge för högskolans institutioner i Stockholmvar
kriminologiska 0.95 mkr %,13 sociologiska 1.1 mkr %,14
psykologiska 1.7 23 % och rättspsykiatriska 0.9 mkr %12 samt
i Lund, sociologiska institutionen, 1.2 mkr 15 % och övriga
institutioner i landet 1.7 mkr %.23

Då det gäller myndigheters särskilda anslagsmedel för kriminal-
vetenskapliga uppdrag så svarade Arbetsmiljöfonden AMFO, näst
efter departementen 3 mkr, 54 %, för den största andelen l .4 mkr,
25 %. Se i övrigt tabellerna i avsnitt 3.2.1.

Kap. 4 Kriminalvetenskapliga forskningsprogram

I slutet 1950-talet väcktes frågan övergripande kriminologiskaav om
forskningsprogram. Det förutsattes forskningsrådenatt gemensamt
skulle utarbeta sådant. blevDet inte fallet. Utredarenett aktualiserar
frågan och redovisar fyra exempel inom de socialekolo-program
giska, kriminalpolitiska, psykologiska och rättspsykiatriska forsk-
ningsområdena kan ingå i nationellt kriminalvetenskapligtettsom
program.

Kap. 5 Forskningsbehov och resurser

Mot bakgrund den ständiga frågan varför samhället inteav satsar mer
än det gör på kriminalvetenskaplig forskning med tanke de ska--
dor och lidanden brottsligheten förorsakar utredaren i dettasom ger-
kapitel exempel på proportionerna i medelsanvisning till kriminal-
vetenskaplig FoU och till samhällsstödd verksamhet med vissannan
anknytning. Det belopp disponerades 199192 totalt 32 mkrsom var
bråkdelar de belopp underprocent tid disponeradesav av som samma

olika samhällssektorer högskolan och rättsväsendet.av t.ex. Avsom
grundforskningsrâdens totala stöd 700 mkr 0.6 tillgavs procent
kriminalvetenskaplig forskning. Kriminologiska institutionen vid
Stockholms universitet hade under 199192 fakultetsanslag påett
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FoU-medel underdemotsvarande 0.01knappt l mkr, procent somav
högskolan i dess helhet.tid disponerades avsamma

199192kriminalvetenskaplig FoU32 mkr totalt för

medel för åtgärder brott% rättsväsendets0,3 motav
medeloch högskolans% sektorsforskningens0,2 av

sekt.fo.medel% rättsväsendets och0,1 högskolans,av

framtidsperspektivi göroch resursfråganin behovs-För sätta ettatt
på basisbrottslighetsutvecklingen,tillnågra referenserutredaren av

framutvecklingkriminalitetensutredningen gjordför prognos omen
hålletanledningutredningen medår 2000 ochtill ett av prognosenav

kriminali-ökningvissEnighet tycks rådaminiseminarium. avom en
Ökningstakten uppfattningolikahar däremotteten. om.man

försökttill utredningarnågra referenserKapitlet avslutas med som
hänvisasskadeverkningar. Bl.a.kostnader ochbrottslighetensberäkna

norskamed deti samverkanjustitiedepartementettill det norskaen av
reservationerMed allagenomförd undersökning.försäkringsförbundet

mångmiljardbelopp.ipå kostnadervisar resultatetför felkällor etc
bedömningendenutredningsmannenSammanfattningsvis gör att

och där-minskainte kommerall sannolikhetbrottsligheten med att
mindreförorsakamindre ellerkostamed inte heller kommer att

oprövadehitintillsintei såvidavad den daglidanden än gör nya
tillkommabehandlingsmetoder kanbrottspreventiva åtgärder och

denutredarendenna innovationsprocessanvändning. Det iär ser
roll.viktigakriminalvetenskapliga forskningens

övervägandenIII

iMål6 och medelKap.

kriminalvetenskapliga FoU-för denbehandlas raddetta kapitelI en
verksamhetensfrågorcentralakriminalpolitikenochverksamheten

centralbehovetvetenskapliga kvalitet;samhällsrelevans och av en
påFoU-miljö; kravetinnovativvärdetFoU-funktion; samver-av en

be-angreppssätt;tvärvetenskapligtpåoch samordning ochkan ett
BRÅs påkravetverksamhet;bedömningforskartjänster;hovet avav

FoU-verksamhe-kriminalvetenskapligautvärdering densamlad aven
bedöm-utredarensmedKapitlet avslutasoch relevans.kvalitettens

tillförslagochövervägandenhansprogramforskning ochning av
kriminalvetenskapliga FoU-stärka denför främja ochåtgärder att

verksamheten.
betänkandetsiutredareni kap 6 görövervägandenaPå basis av

observationer och konstate-följandeavsnitt i sammandragsista IV
förslagskatalog.randen redovisarsamt en
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IV Slutsatser och förslag

Utredarens observationer

Det svenska kriminalvetenskapliga forskningsområdet utmärks av

Ett splittrat departementalt huvudmannaskap
Brist på sammanhållande funktioncentralen
Klart otillräckliga ekonomiska resurser
Ekonomisk obalans mellan högskola och sektorsorgan
En relativt liten forskarkader
Endast specialinstitution inom högskolanen
Stockholmsdominans
Oklara FoU-roller
Brist på heltäckande FoU-policyen
Behov förstärka den grundläggandeatt forskningen

Utredarens konstateranden

Ett betydande intresse för kriminalvetenskaplig forskning.
Svensk longitudinell forskning har internationell tätposition.en
Antalet forskarstuderanden och doktorander verkar i ökande.vara
Riksdagen har redan intagit hållningpositiv till fler professurenen
Det verkar finnas intresse från beslutsfattareett förstärka området.att

BRÅSektorssystemet med bl.a visar kvaliteter i FoU-arbetet.stora

Utredarens bedömningar

En strävan bör lika mycket skallatt på grundläggandesatsasvara
forskning på tillämpad forskning och utvecklingsarbete 50-50som

Bättre samordning för kriminalvetenskaplig FoU kanav resurser
komma till stånd genom

Förstärkning kriminologiska institutionenav

BRÅsInrättande vetenskapliga nämndav en

Kraftsamling forskningsrådens stöd rådenettav genom av ge-
utarbetat och finansierat nationelltmensamt forskningsprogram

Eventuellt universitetsanknytning polisforskningenen av

Kriminalvetenskapliga nätverk
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BRÅBetr.

utvärdering, modellerutveckling samverkan,Accentuering och av
informationbrottsförebyggande ochför arbete

funktionsinriktad organisationEn mer

vetenskapligasamverkansdelegationen och denpåSatsning nya
nämnden

Nâtverkscentrum

förslagUtredarens

Följande professurer bör inrättas

institutionen vidkriminologiskakriminalpolitik, vidprofessur iEn
universitet.Stockholms

vittnespsykologi,inriktning bl.a.professur i rättspsykologi medEn
universitet.vid Stockholmspsykologiska institutionenvid

institutionen vidpsykologiskakriminalpsykologi, vidprofessur iEn
medinstitutionens arbeteanknytning tilluniversitet, medStockholms

IDAOrebroprojektet.särskiltlongitudinella studier,

börFöljande forskaryänster inrättas

vidinstitutionenkriminologiskavidhögskolelektorEn tjänst som
anknytningforskning medinriktning påStockholms universitet med

professuren kriminalpolitik.till i

institutionen vidkriminologiskavidtjänst forskarassistentEn som
kriminal-professuren ianknytning tilluniversitet medStockholms

politik.

vidinstitutionenrättspsykiatriskaforskartjänst vid social- ochEn
RättsmedicinalverketstillanknytningKarolinska institutet med cen-

trala arkiv, RCA.

Lunds univer-viddoktorandtjänsterbeträffande tillskottSe nedan av
sitet.

Överföring medelav

forsk-kriminologiskbidrag tillmedel förBrottsförebyggande rådets
juridiskaöverföras till800.000 kr. börför närvarande cirkaning

föruniversitetvid Stockholmssamhällsvetenskapliga fakulteternaoch
kriminologiskadoktorandstipendier vidanvändas tillatt gemensamt

institutionen.
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Medelstillskott

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond bör donation på 200 mkrges en
löntagarfondmedel för i stiftelseform ochav att med den årliga

avkastningen stödja långsiktig, konkurrensutsatt och internationellt
gángbar kriminalvetenskaplig forskning.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bör erhålla ett
med 750.000 kr. förhöjt fakultetsanslag användas universitetetsatt av
sociologiska institution för främja och utvecklaatt kriminalveten-ett
skapligt nätverk.

Övriga frågor

Ny nämnd

Vid Brottsförebyggande rådet bör rådets vetenskapliga delegation
ersättas med vetenskaplig nämnd.en

Utredning

Frågan behovet och formerna för central funktion förom atten
främja och förstärka den kriminalvetenskapliga FoU-verksamheten
bör utredas.

Utvärdering

En utvärdering bör ske den kriminalvetenskapliga FoU-verksam-av
hetens vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans.

Förhandling

Regeringen bör bindande utfästelser förordnautan särskilden- -
kontakz- och förhandlingspersøn med uppgift tillvarata det all-att

intressetmänna frågor tjänster och finansiering inom detattav om
kriminalvetenskapliga FoU-omrâdet till diskussion medtas upp
högskolor, forskningsråd den föreslagna utvärderingenetc, samt att
förbereds och genomförs.
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mkrisammanfattningEkonomisk

med tvåkriminalpolitikiProfessur
2.0.lektorforskarasstjänsterbiträdande

1.0râttspsykologiiProfessur

1.0kriminalpsykologiiProfessur

rättspsykiatriskaochvid social-Forskartjänst
0.5institutetKarolinskavidinstitutionen

och2Doktorandtjånster
kriminalvetenskapligtadministration ettav

universitetLundsvidnätverk
Sa.
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I Utgångspunkter

1 Bakgrund och förutsättningar
Bedömningar och uttalanden i den forskningspolitiskasenaste proposi-
tionen 1989 9090 och den forskningspolitiska debatten i anslutning
härtill upphov till rad översyner och uppföljande förändringargav en
inom svensk sektorsforskning.

Senare delen 1980-talet hade präglats livliga diskussionerav av om
den obalans många såg ligga i samhället gjordeattsom stora
ekonomiska satsningar på den sektoriella forsknings- och utvecklings-
verksamheten på bekostnad och till för den grundläggandeav men
högskoleforskningen. Riksdagsuttalanden vikten sektors-attom av

inte bara skulle anlita högskolan för snabba FoU-uppdragorganen
även sig för dess långsiktigautan kunskapsuppbyggnadengagera gav

visserligen vissa synbara positiva resultat. I del fall fördesen genom
riksdagsbeslut medel frånöver sektorsorgan till högskolan, oftast via

grundforskningsråd exempelvisett från byggforskningsrådet till
humanistisk-samhällsvetenskap]i forskningsrådet Vidare inrättadesga
två basala forskningsråd social- respektive teknikvetenskapliganya
forskningsråden imed huvudsak tillgängliga sektorsmedel. Sektors-

själva bemödade sig bidra till den långsiktigaattorganen om
kunskapsuppbyggnaden inom högskolan. Men kan inte påstå attman
några dramatiska forskningspolitiska förändringar härigenommer
eller i övrigt kom till stånd.

Något kryddades anrättningen högskolan ensidigt gjordeattav en
icke oväsentlig höjning den förvaltningsavgift debiteras deav som
sektoriella uppdragsgivama för deras högskoleprojekt. På sektors-
sidan visades viss förståelse för pålagan, uttalades också starkmen
kritik över det beslutsunderlaget och det sätt på vilket detsvaga
ensidiga beslutet togs.

Mer dramatisk, för inte såga drastisk, blev situationen dåatt det
stod klart uttalandena i 1991 års forskningspolitiskaatt proposition

de oeftergivliga kraven på vetenskaplig kvalitet och samhälls-om
relevans skulle leda fram till rad översyner sektoriella FoU-en av
organisationer.

Utvecklingen ökande antal utredningarmot ett och utvärderingar
förstärktes regeringens både allmänna och myndighetsspecifikagenom
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anslagsframställningar.fördjupadedirektiv för s.k.
sektorsområdencentralaallra flestadeår harUnder ett nupar

till genomgripandelettsällan har översynemagenomlysta. Inteblivit
viSektorsorganorganisationsförändringar.funktions- och vantsom

SÖ drapperingar.fåttochhar stöptsoch STUvid t.ex. nyaomoss --
utveckling,för tekniskStyrelsenSkolverket;Skolöverstyrelsen blev

Närings- och teknik-tillEnergiverken slogsIndustri- och samman
Översyner FoU-verksamheten inomNUTEK.utvecklingsverket av

och trañkom-naturvård, försvar-arbetsmiljö, energi,bygg- ocht.ex.
betydandeinneburitvarandra ochavlösti snabb taktrådena har

med-har förVetenskapskravetavseenden.förändringar i olika gott
behållitRelevansfrägoma haroperationaliserats.vetandegjorts och

dagordningama.sektoriellapå degivna platsförstärkt sinoch
organisationsutveckling ochprofessionalitet,ochPersonlig kompetens

utsträckning deti alltkännetecknar störremedelsförvaltningrationell
iOECDför övrigt,sektoriella FoU-systemet; system,ett ensomnya

rekommenderadeär sedanför någrautvärdering svensk FoU attav
slå vaktvi bör om.

denbakgrunden översynenangivnabl.a. denDet är mot avsom
Dockforskningen skallkriminalpolitiskaochkriminologiska ses.

parlamentariskspeciellalldelesutredningsbeslutetföregicks av en
förutlösande faktorndirektdöma blev denallthändelse attavsom

till stånd.komöversynenatt

BRÅvidprofessurer1.1 Förslaget om

1989902100forskningspropositionårsbehandlingen 1990Vid av
BRÅ justitie-erinrade riksdagensbrottsförebyggande rådetavseende

skullevid rådetinrättande professurervärdedetutskott avsomom
forskareoch rekryteringen . Detta,forskningenha påkunna av an-

ochfortsatta utvecklings-beaktas på sikt detbör iförde utskottet,
JuU29, 7-8.budgetarbetet s.

åretjustitieministem till dehänvisadebudgetproposition1991 årsI
BRÅs förde inteverksamhet,förriktlinjernainnan angivna men

professurer vid rådet. Iinrättandefram något förslag ett paravom
professureremellertidhemställdesJu8l4motioner Ju811 och att tre

Ju835 föreslogsmotionytterligareoch iskulle inrättas enen
utredning i frågan.

anförde justitieut-förevarithadesålundavadMed anledning somav
uttalande vidsittdel erinravill förskottet Utskottet sin om

se inskärpaovanforskningspropositionenbehandlingen attsamtav
ifrågabudgetarbetetochutvecklings-det beaktas det fortsattabör i

BRÃ .om
beredningenled ibakgrunden ochangivnadenMot ett avsom
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BRÅs anslagsframställning för bå 199293 uppdrog rådet mig
910815 närmare utreda frågan rådsprofessurer.att om

I min utredningsrapport 911030 konstaterade jag bl.a. att
riksdagen förslaget i 1990 års forskningspropositionaccepterat att
tjänster professor fortsättningsvis endast bör inrättas inomsom
högskolan. Jag uttalade också för del den bestämda meningenegen

frågan liksom den kriminologiskaatt och kriminalpolitiska forsk--
ningen borde i övergripande nationellt perspektiv.ett Mittses-
förslag för inteatt skulle gåatt på tvåtappa tempovar man - -

BRÅ-spårparallella spår ett lokalt och ett övergripande nationellt
BRÅ-högskolespår. Som första föreslog jag inrättandeett steg av en

professur i kriminalpolitisk forskning vid Stockholms universitets
kriminologiska institution. Jag framhöll också det angelägna i att
justitiedepartementet i samråd med utbildningsdepartementet ettsom
led i beredningen 1993 års forskningsproposition aktualiseradeav en
utredning förstärkning den kriminologiska och kriminalpoli-om en av
tiska forskningen i landet.

detMed syftet erhöll jag 920213 regeringens uppdragsenare att
göra översyn behovet kriminologisk och kriminalpolitisken av av
forskning bilaga I.m.m.

1.2 Uppdraget

Enligt direktiven omfattar översynen alla aktörer på FoU-arenan,
såväl innanför utanför högskolan. Utöver sedvanliga invente-som
ringsuppgifter förväntas jag redovisa slags fördelningsnyckel förett
lämplig avvägning mellan olika FoU-slag, konstruerad för ett

skall präglas bl.a. berikandesystem växelverkan mellansom av en
teori och praktik. förutsättsJag lägga förslag hur FoU-verk-om
samheten skall förstärkaskunna bl.a. bättre samordninggenom en
mellan berörda aktörer intressenteroch och bättre samordningen av
befintliga och eventuellt tillkommande Det förväntas ocksåresurser.

jag skall överväga det finns behovatt ändringargöraattom av
BRÃ.°sifråga rådets roll, uppgifter, sammansättning ochom orga-

nisatoriska ställning.
följandeJag har delvis redan nämnda allmänna utgångspunkter för

utförande mitt uppdragav

El Högskolan har ñr den grundläggande forskningen ochansvaret
högre utbildningen

El Professurer kommer i fortsättningen inte inrättasatt av re-
geringen lokala högskolebeslut och sålunda endastutan genom
inom högskolan
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D sektoriella har betydande kunskaps-svenska FoU-systemetDet
informations- och implementeringsuppgifter

D brottsförebyggande arbete måste bygga på säker kunskap ochAllt
beprövad erfarenhet

D kriminolo-Myndigheter inom har behovrättsystemet ett stort av
gisk och kriminalpolitisk närkunskap

forskningD Utredningsområdet kriminologisk och kriminalpolitisk
kriminalvetenskapligt, nationellt ochbör i övergripandeettses

internationellt FoU-perspektiv

D på de kriminalvetenskapliga FoU-verk-Höga krav skall ställas
samhållsrelevans.samheternas vetenskapliga kvalitet och

1.3 forskningkunskap ochBehovet av

Tillgång värde i sig på sätt kanpå kunskap är ett samma som man
forskningen har kulturellt ochsäga den grundläggande ett veten-att

skapligt i nyttosammanhang med samhälleliga för-egenvårde. Sett ett
för-emellertid för givet kunskap inte bara ökar vårtecken vitar att

också underlag förståelse för det händer runt utanom oss gersom
välfärd, säkerhet och bärkraftigrationella beslut för ökad ut-t.ex.

kunskap fårveckling. Vi förutsätter också självklart att mansom
erfarenhet handlingskunskap ochforskning och beprövad attgenom

främja våra mål ochpå den vi skall vandra för kunnadet är vägen att
ambitioner något åt våra problem. I denrespektive kunna göra me-
ningen har vi omätligt kunskapsbehov.ett

kunskaps-Med viss resignation visserligen konstaterakan attman
inte arkitekt kan finna sittinsikt alltid beslut och handlingar. Enstyr
uttrycks- förhållningssätt i design påoch konstnärliga tvärssanna en

i former tolkas kunskaps-med vedertagen kunskap och kan somsom
ideologiskförakt. kriminalpolitiker inte sällan påEn argumenterar

integrund på sådant det kan tolkas endast kunskaps-sättett att som
också rädsla för, ja, till och med förträngningbrist utan som av

kunskap; osv.
fallnaturligtvis anledning i de nämnda och liknandefinnsDet att

Såväl arkitektenmoralism och kategoriskt allvetande.för somvarna
ifrågasåttanden och ideologiskakriminalpolitikem kan sinagenom

infallsvinklar.stoff ochställningstaganden forskningen nytt nyage
Edmund Dahlströmsocksåliknande fall understrykerochDeras

första hand den samhällsvetenskap-med anknytning till iobservation
forskningen bidrar med tillkunskapforskningen Denliga som

till andra,tilläggpolitiker blir oftast intepraktiker och än ettmer
till grund för hand-liggerkunskaper och premisserpraktiska som
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landet
Påpekandet kan emellertid inte till intäkt förtas den kri-att t.ex.

minologiska och kriminalpolitiska forskningen skulle mindrevara av
betydelse för den praktiska kriminalpolitiken. kraftI sitt ständigaav
ifrågasättande, sitt tvärvetenskapliga förhållningssätt, sina konse-
kvensanalyser, och kunskapskatalogersynteser kriminologinär och
den kriminalvetenskapliga forskningen i övrigt garanti för all-en en
sidig belysning sakfrågoma och oundgängligen nödvändig delav en
i det fundament på vilket och åtgärder till förebyggandesystem och
bekämpade brott kan byggas. Denna viktiga insats förutsätterav na-
turligtvis duktiga forskare, funktionell organisation och adekvataen
ekonomiska Om användning forskning, nedan 27.resurser. av se s.

1.4 FoU-kedjan

Högskolan arbetar traditionellt med forskning och utbildning inom
ofta klart från varandra avgränsade disciplinområden. Behandling av
samhällsproblem fordrar emellertid tvärvetenskapligt ochett tvär-mer
fackligt medangreppssätt beslutsstruktur arbets- och verk-samten
samhetsformer högskolan i varje fall hitintills haft svårtsom att
erbjuda. Det år bland denna bakgrundannat skallmot denman se
närmast lavinartade framväxten i vårt land och utomlands efter andra
världskriget dagens sektorsforskning med sitt breda registerav av
satsningar på såväl forsknings- utvecklings-, utrednings- ochsom
olika slag demonstrations- och experimentprojekt. Vår speciellaav
myndighetsverksstruktur erbjöd goda förutsättningar för snabben
utveckling myndighetsforskning.av

Efter antal vildvuxna verksamhetsårett kan säga sektors-attman
forskningen och inriktningstramats och substansgettsupp en som
tillför de olika samhällssektorerna värdefull kunskap. Det gamla talet

högskoleforskning sektorsforskning är förlegat.om versus numera
Det utmärker modern sektorsforskning ärsom

D vederbörande sektor självatt utifrån sina åligganden initierar och
finansierar FoU-verksamhet

D höga krav ställs på verksamhetensatt vetenskapliga kvalitet och
samhällsrelevans

D forskningen i meningenatt traditionell forskning, nedan ise
allmänhet utföres inom högskolan

D de inom den sektoriellaatt FoU-verksamheten engagerade fors-
karna utbildas inom högskolan
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högskoleforskningtillämpadE] beställaresektorsorganenatt avsom
1982 för inteFosam-doktrinen äventyraenligt den s.k. att-

utbild-grundforskning och högreegentliga uppgifterhögskolans
högskolans kompe-medel förockså bidrar medning numera-

kunskapsuppbyggnadlångsiktigaoch samttens-

Fosam-doktrinen inneburit sektorsorganU tillämpningen attatt av
grundforskningsfrågorsig också förkommitalltmer att engagera

grundforskningsprojektoch

viss oklarhetfortfarande råderbeställt.allt väl MenSå långt är en
med tanke på desssektoriella forskningsbegreppetdet storaom

sektorsforskningkaninflation i språkbruketpåtagligspännvidd. I en
dennagrundforskning. Möjligen kanutredning tillfråninnebära allt

research,begreppetamerikanskainfluerad detanvändning avvara
journalistik till grundläg-uppsökandefrånkan betyda det mestasom

för sigalltid göra klartmed andra ordforskning. gällergande Det att
sektorsforskning.betecknasenskilda falleti detvad somsom

behovetuppenbarapå intet detpåpekandet förtar sättgjordaDet av
skaffa nödvändigförFoU-medelalla tillgängligaanvända attatt oss

innehålla kombina-projekt kanuppenbartocksåkunskap. Det är att
ñr såvälvärdekanFoU-slag och dettaolikanationer att vara avav

projektorn-helhetsbedömningförsådantprojektet avsom ensom
den viktdefinieras ochFoU-inslagende olikaförutsattrådet, att ges

motiverar.kvalitet och relevansförutsättningar,inslagenssom
FoU-verksamhetenssektorielladenavseendeti det härärDet som

ochFoUinitiera olika slagkunnaliggerstyrkebälte attatt an-av
ochinformations-registret i sittfrån helaresultatensigvända av

eller för-den rollenhar varkenHögskolanimplementeringsarbete.
mågan.

tillgängliga FoU-resurserredovisa hurskall jagmina direktivEnligt
ochsidan,forskning, å dengrundläggandemellanfördelas ena

klar-andrautvecklingsarbete å denforskning ochtillämpad samt
FoU-kategoriema.de nämndamellanavvägningenlämpligadengöra

forsknings- ochdefinierasFrascati-manuals.k.Enligt OECDs
systematiskverksamhet påutvecklingsverksamhet sammantaget som
vetande förutnyttja dettavetande,fondengrundval för öka attatt av
förbättradeelleråstadkommaochanvändningsområden att nyanya

metoder.ellerprodukter, system
undergrupperföljandemanualen in ienligtdelasVerksamheten

metodiskt söka efterochsystematisktEl Grundforskning nyatt
sikte.tillämpningbestämd inågonidéerkunskap och utannya

basicgrundforskning puresåvälinnefattarBegreppet re-ren
inrikt-forskningenslagd pårestriktionresearch, där ingen är

research därOriented basicgrundforskningriktadning, som
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forskningens inriktning lägga grund, kan tänkasär att en som ge
tillämpning.

El Tillämpad forskning systematiskt och metodiskt sökaatt ny
kunskap och idéer med bestämd tillämpning sikte.inya en

D Utvecklingsarbete systematiskt och metodiskt forsk-att utnytta
ningsresultat och vetenskaplig kunskap och idéer för attnya
åstadkomma produkter, ellernya systemnya processer, nya
väsentliga förbättringar redan existerande sådana.av

OECD-definitionema är emellertid inte helt invändningsfria. Då det
gäller forskningsdefinitionen det bl.a. den nedvärderaratt rentanses
teoretiskt arbete i form bl.a. reflexioner över den forsk-av egna
ningsverksamheten, tänkandet över vad är väsentliga problem,som
kritiken andras uppfattningar, teori- och kunskapsöversikter; alltav
viktigt för vetenskaplig verksamhet.

En invändning är OECD-begreppen bortser från k hand-attannan s
lingskunskap och även i övrigt har så snäva definitioner de når-att

kan betraktas beskrivningar forskningensmast dräkt.yttresom av
Och då det gäller utvecklingsbegreppet att utveckla idéer etcnya
frågas med all rätt varför inte gamla idéer kan användas för samma
syfte. Om så skett på basis beprövad erfarenhet hade kanskeav- -
många olyckliga tillämpningsfall t.ex. sjuka hus kunnat undvikas.

En kontinuerlig översyn sker manualen och förväntas inom denav
tidennärmaste resultera i revision. De grundläggande skillnadernaen

mellan de olika FoU-kategoriema emellertid stå sig.anses

1.5 Forskning och överföring kunskapav

Enligt direktiven skall belysas hur de grundläggande kriminologiska
och kriminalpolitiska forskningsresultaten bäst kan föras vidare till
och tillgodogöras den tillämpade forskningen och utvecklingsarbe-av

Detta sker naturligen i med bra kontakt ochtet. samverkanett system
mellan företrädare för de olika FoU-kategorierna; till allra bästsynes

detnär sker inom samma väggar. sådanEn självklarär iprocess
inomvetenskapligade sammanhangen. Den bör inte mindre klarvara

i FoU-utövamas utomvetenskapliga relationer, i förhållandett.ex.
mellan högskolan och rättssystemet. påDet är denna punkt desom
sektoriella FoU-organen har sina viktigaste uppgifter. I forsk-en av
ningspolitiska policy- och systemfrågor det därförär särskilt ange-
läget närmare utveckla frågan för kunskapsöverföring.att vägarnaom

Ett uppföljande inte mindre viktigt spörsmål fråganär kun-om
skapsrelationema mellan forskning, utbildning och den praktiska
yrkesutövningen.
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Forskning utbildning1.5.1 och

grundläggande förforskning utbildning allSambandet mellan och är
högskoleverksamhet.

anvisningen Verksamhetenhögskolelagen harDen nuvarande
skall anordnas så samband mellan utbildningeninom högskolan att

5utvecklingsarbetet främjasoch forskningen och §.
propositionen universitet och högskolor,nyligen lagdaI den om

kvalitet 1992931, föreslås den i sak överensstämman-Frihet för
bedrivas så det finnsformuleringen Verksamheten skallde att ett

mellan forskning och utbildning 3 §.sambandnära
påi propositionen bygger deFrågan utvecklas inte närmare men

högskoleutredningens betänkande Grundut-skål ikända angessom
understryksvillkor högskolan SOU 19921 Därbildningens i

utbildningmellan forskning ochbetydelsen samverkan genomav
innehåll,forskningens influens på utbildningenshänvisning till

skolningen, forvärde för den kritiskafördjupning och bredd och dess
kompetensökning för både forskarrollen ochforskarrekrytering och

för den stimulans kontaktenlärarrollen sist inte minst,samt, sommen
och forskare erbjuder.mellan studenter

utredningens synpunkter och förslag be-speciellt intresse ärAv
forskningsanknytning. Enligt utredningenträffande utbildningens

bl.a. forskningbokstavligt, innebärandebör detta begrepp tolkas att
organisatoriska strukturförenadeoch utbildning bör ivara samma

aktiva ocksåforskare undervisande lärare böroch och iatt vara
avseende utredningenrespektive forskning. I dettaundervisning anser

önska.lämnar mycket övrigtdagens svenska högskola attatt
tingens bättre ordning föreslår utredningenåstadkommaFör att en

extemfmansierade projekt regelmässigt bör medverkaforskare iatt
för sin tjänstgöring.undervisningen vid sin institution inomi ramen

finns goda exempel pâframhållas det redanDet bör att arrange-nu
sektoriella FoU-medel kan användas även inommedger attmang som

Sålunda använder arki-grundutbildningen det alla parter.gynnarom
tekniska högskola medel från Bygg-tektursektionen vid Chalmers

utsträckning med rå-i grundutbildningen iforskningsrådet en som -
% forskaresungeñr 5 vederbörandegoda minnedets motsvarar av-

rådsfinansierade arbetstid.
den under 1980-allmänt intresse kan konstateraAv att attvaramer
verksamhet frånklart markerade förskjutningen högskolanstalet av

början 90-talet bromsats fram-grundutbildning till forskning i av upp,
externfinansierade forsknings-nedgång denförallt klaren avgenom

inne i expansiv period.verksamheten. Grundutbildningen är nu en
omkring fem år efterårsstudieplatser ökar medAntalet procent per

decennium med oförändrad volym.ett
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1.5.2 Forskarutbildningen

UHÄsI och också sista verksamhetsberättelsesenaste rapport
19929 görs sammanfattningen 1990 års forskningspropositionatt
och 1992 års budgetproposition har uttalanden antaletattom
doktorsexamina bör fördubblas. statsmakterna har under följden av
år ökat fakultetsanslagen för förbättra studiefmansieringen iatt
forskarutbildningen, vilket bland lett till fler aktiva forskar-annat
studerande.

Trots goda ambitioner och faktiska förbättringar kvarstår emellertid
det gamla obalansproblemet ligger i bristande anpassningsom en av
antalet forskarstuderande till för handledning och studie-resurserna
finansiering inom främst de humanistiska och samhällsvetenskapliga
fakultetema. Denna situation har delvis komplicerats deatt externtav
finansierade forskningsuppdragen till del utförs doktoranderstor av
och forskarstuderande; för högskolan besvärande förhållande iett en
tid då externfinansieringen minskar. För statsmakternas ambitiösaatt
planer skall kunna förverkligas fordras alltså det inkomst-att externa
bortfallet på lämpligt sätt kompenseras. I den mån tilläggsmedel inte
kommer från sektorsorganen uppdrag kan kompensa-genom nya en
tion endast ske ökade fakultetsanslag vilket i och förgenom genom
sig inte utesluter ökningen helt eller delvis kan täckas in föratt av
ändamålet dispo- nerade överförda sektorsmedel.

Den omvandling utbildningsbidragen till doktorandtjänster,av som
pågått under de åren, kommer intensifieras.senaste En satsningatt
på doktorandtjänster kan allt döma väntas i årsnästa forsk-attnya av
ningsproposition.

I perspektivet överföring kunskap är de doktorander och forskar-av
studerande, arbetar med sektorsfmansierade projekt, inte barasom
naturliga förmedlare forskningsinformation till och från olika FoU-av
nivåer också betydelsefulla kontaktpersonerutan mellan högskolan
och uppdragsgivarna, inte sällan de sektoriella FoU-organen.

1.5.3 Forskningen och den praktiska yrkesverksamheten

det föregåendeI I51-2 har uppmärksamheten riktats på studenten
respektive doktoranden kunskapsbärare och kunskapsförmedlare.som
De kan i varierande grad liksom deras lärare och handledare förr
eller förväntas tillföra den berörda yrkesverksamheten rätts-senare
väsendet relevantetc. forskningsbaserad kunskap.

Utöver den nämnda personliga kunskapsförmedlingen, intesom
sällan kan den effektivaste, informeras praktikerna inbegripetvara
även politikerna och andra beslutsfattare FoU radom genom en
olika och för sina uppgifter särskilt skräddarsydda arrangemang.

Enligt såväl nuvarande 6 § i högskolelagen 2 § i förslaget tillsom
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högskolelag till verksamheten inom högskolan spridahör attny
forskning och utvecklingsarbete. Kännedom skallkännedom om

enligt författningsrum spridas vilka erfarenheterockså samma om
kunskaper har vunnits i verksamheten och hur dessaoch omsom

tillämpas.erfarenheter och kunskaper skall kunna
informationssystem får karaktär allmänna ochHögskolans lätt av

Forskningsrådsnämndensövergripande insatser på sättsamma som
mycket brettinformationsverksamhet spelar överFRN s ettsom re-
inte minstgister, allt ifrån information riktad till allmänheten ung-

till högskolans forskningsinformationdomar och bam stöd för genom
informationsprojekt initierats ochsärskilt föravsatta somresurser

planerats i högskolan.
yrkesinriktade forskningsin-Då det gäller den sektors- ochmer

blir därför de sektoriella FoU-formationen nyttjarinformation
betydelse.informationsaktiviteter avgörande Genom-organens av

front med skrifter,gående går fram på mycket bredorganen
konferenser,presskontakter,monografier, artiklar, föreläsningar,

infonnationsverksamheten vidseminarier bra exempelEtt äretc.
BRÅ bilaga 8.se

roller.Till och från ifrågasätts de sektoriella FoU-organens Det
informera alla yrkesverk-gäller mindre sällan deras centrala roll att

FoU-kunskaper.sektorsaktörer relevantasamma om
med relevantaeviga frågan naturligtvis vadDen är som menas

kanvilka förutsättningar deFoU-kunskaper och underanvändbara
frågan har under detill användning. Kring denkomma nyttig se-

med de tvåforskningdecennierna vuxit fram intressantnaste en
JudithCarol Weiss och Larsenamerikanska användningsforskarna

från bl.a.de nordiskabidragcentralgestalter och med intressantasom
Baklien och SuneAlbaeck Danmark, Berglot Norgeforskarna Erik

Sverige.Sunesson
användningsforsk-kan dratämligen allmän slutsatsEn avsom man

beslutssituationer blandariningen den presumtive användarenär att
information ochtillgängligforskningsinformation med all attannan

forskningsinformationensdefiniera justdet svårt ochär avgränsaatt
uttalande 22.Dahlströmsbetydelse jfr Edmund ovan s.

basiskonstaterande påYtterligare allmängiltigtett sensecommon
alltför enkelriktad och bedö-informationsprocessen kan blilättär att

aktiverapassivisera änvande på sätt kan mottagarenett snararesom
Även fall har deti dettatill uppsökande verksamhet.honom egen

förmedlingsroll.sektoriella viktigFoU-organet en
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1.6 Kriminologisk och kriminalpolitisk forskning
i kriminalvetenskapligtett perspektiv

Tennen kriminologi betyder ordagrant läran brott, brottsveten-om
skap. Tar den språkliga innebörden begreppetrentman ut-av som
gångspunkt öppnar sig mycket vidsträckt forskningsñlt.ett Dit kan

räkna all forskning har med brott och brottslingarman göra;som att
och också samhällets åtgärder kriminaliteten. Forskningsområdetmot
sträcker sig fleraöver fakultetsområden det humanistiska, juridiska,
samhällsvetenskapliga och medicinska. Om i Sverigeman som- -endast har professur i kriminologi, och till vissoen yttermera
beskriver den professur allmäni kriminologi, är det naturligtsom en

tala kriminologi i bredatt mening även inbegripande kriminalpoli-om
tisk forskning.

Redan vid introduktion och inrättande professur i polis-t.ex.av en
forskning får emellertid anledning fundera över kriminologibe-man

omfattning. Man måstegreppets naturligtvis fråga sig polisforsk-om
ning är den kriminologiska forskningen eller denen gren ärav om en

självständig disciplin. I den debatt föregick inrättandetegen som av
polisforskningsprofessuren, hävdade universitetsföretrådare mycket
energiskt dels ämnet borde ha bred kriminologiskatt bas, dels atten
professuren borde universitetsprofessur. Den alternativavara en
lösningen skulle med andra 0rd professur kriminologii medvara en
inriktning på polisforskning.

På kansätt naturligtvis hävda brett och basalt krimi-samma ettman
nologibegrepp vid beskrivningen professur innehavareav en vars
skall forska samhällets åtgärder brott, dvs. kriminalpolitiskmotom
forskning. I detta fall skulle det alltså ligga tillhandsnär talaatt om

professur i kriminologi med inriktning på krintinalpolitisken
forskning.

Vad gäller då ämnen kriminalteknik, förhörs- och vittnes-som
psykologi, rättsmedicin, rättspsykiatri, Straffrätt och straffprocessrätt
Med lite god vilja kan in samtliga i kriminologi-man nog pressa
begreppet. låterDet sig vidare göras medutan rättspsykiatrin där

för övrigt använder sig begreppet medicinsk kriminologi,man av
hur detär med den dogmatiska straffrätten och straffprocess-men

rätten
sittI standardverk Kriminologi 1968 gör Stephan Hurwitzom

följande beskrivning

Ordet kriminologi benyttes i forskellige, eller mindre vidtraek-mere
kende betydninger. videsteI forstand det hela kriminalvidenskaben,
i forstand navnlig den del deraf, der på empirisksnaevrere grundlag
beskriver kriminel adfaerd udforsker de mulige kriminalitetsfakto-og

dvs. de individuelle sociale forhold, der har eller kanrer, haveog - -
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kriminalvetenskapen överensstämmertill helaHurwitz hänvisning
på sin tidcriminalinternationella begreppet sciencemed det som

Radzinowiczkriminologiprofessomstraffrätts- och Leonmyntades av
utveck-Cambridge ochuniversitetet ikriminologiska institutet, eng.

CriminalStudies Science4 Cambridge inlades honom i vol. avav
The andcriminal law. Meaning1945 The modern approach II.to

of Criminal ScienceScope
består kriminalvetenskapenEnligt Radzinowicz tre grenarav

kriminalpolitiksocialbiologi,kriminalsociologi ochkriminologi
branches,Criminal has threepenologi och straffrätt. Scienceinkl.

CriminologyCriminalCriminal Policy and Law...Criminology,
criminal law, andcriminal policy shapescriminal policy,nourishes

inbegriperRadzinowiczform Criminal Science.all combinethree to
fråganetiologien, dvs.kriminologibegreppet endastsålunda i om

orsaker.kriminalitetens
grundlig genomgångsin tidgjordeSverige IvarI Agge aven

förhållande till andrakaraktär ochkriminologiens begrepp, allmänna
hänvisninghandbok, 1955. MedKriminologiskvetenskapsgrenar

kriminologi iuppdelning påhantill europeiska handböcker gör enen
hänförförra kategorienmening. Till deninskränkt respektive vidare
faktis-brottslighetenskriminologiensfenonzenlära kunskapenhan om

kriminologiensskilda avseenden,utbredning och fördelning ika 0r-
Utanför kriminolo-prognosforskningen.etiologisakslära eller samt

stramnro-strajrätten,då, enligti mening ligger Agge,gien trängre
vittnespsyko-ochkriminaltekniken, förhörs-penologien,cessrätten,

kriminalpolitiken. Förochrättsmedicinen, rättspsykiatrienlogien,
kriminalve-Radzinowicz övergripandetilldel ansluter han sigegen
fenomenlä-anmärkningen brottetsdentenskapliga görsynsätt attmen

angivna begreppsapparaten.plats i denfår alltför undanskymdenra
för brotts-det instituttillfällighetuppenbarligen ingenDet attvar

inrättades vidtillskyndanbl.a. Ivarforskning, Aggessom genom
benämnas Kri-1950-talet, komi mitten påuniversitetStockholms att

minalvetenskapliga institutet.
kriminalpolitisktunderrubriken IKriminologi medsin bokI

decennierTörnuddPatrikInkeri Antilla ochperspektiv skriver ett par
vidsträcktkriminologi ivill tala1973 Om ommansenare

brottslingarochbrottslighetall forskningbemärkelse så att om
och den s.k.kriminologindeskriptivamåste till deninkluderas

...,
straffprocessrätten,straffrätten,ytterligare fogasorsaksforskningen

kriminalpolitikenrättsmedicinen ochpolicekriminalistiken science,
benämning på dessa ärsammanfattandelämpligarekanskeEn

kriminalvetenskaperna.
bilagaöversikt,Kriminalvetenskapockså Knut SveriSe enom -

12.
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Även de gjorda referenserna inte vidare kan överföras tillutanom
dagens situation nya specialområden för forskning viktimologitypav
har tillkommit så är de nämnda forskarnas i det närmaste samstâm-
miga begreppsbeskrivning i sina grunddrag fortfarande aktuell och
användbar. Inte minst åskådliggör det kriminalvetenskapliga be-

forskningsarenans bredd och komplexitet, vilketgreppet i sin tur
visar på behovet samverkan mellan olikade del- och ämnesom-av
rådena.

På sätt den kdminologiska och kriminalpolitiska forsk-samma som
ningen enligt denna utrednings direktiv skall in isättas ett- -
nationellt FoU-sammanhang, bör den också, enligt min bedömning,

in himinalvetenskapligai sittsättas sammanhang. Detta kan bl.a. ge
anledning till överväganden beträffande frågor utanför den krimino-
logiska och kriminalpolitiska forskningens huvudstråk, frågort.ex.

berör straffrättslig och rättsvetenskaplig forskningsom annan av
kriminalpolitisk relevans.
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Lägesbeskrivning

2 Roller, verksamhet och resurser

Det svenska kriminalvetenskapliga förankringspunk-FoU-systemets
kan översiktligtter illustreras följandemed skiss

Högskolan

Å

o-----
BRÅ

KVS

Samlingsbegreppet högskolan omfattar hand institutio-i första den
nella forskningen inom de juridiska, och samhällsveten-medicinska

BRÅskapliga fakultetema. Brottsförebyggande ochrådet har mer
fått karaktären statligt sektoriellt forskningsinstitut harettmer av men
andra uppgifter myndighetssamverkan,även utvärderingsverksamhet

Rikspolisstyrelsen med sin placeradm.m.. RPS forskningsenhet,
på Polishögskolan, primärtär inrikad på tillämpad forskning och
utvecklingsarbete. Kriminalvårdsstyrelsen har mindreKVS en
forskningsgrupp inomverksuppgifter.med huvudsakligennumera

Aktörernas FoU-verksamhet med följande fhnldions-kan illustreras
skiss

Infoarb UtrednGrundfo fo UtvecklTillämp
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ochutvecklings-för högskolanstreckade linjen ut-Den attanger
ochverksamhetinrehögskolansförsta handredningsarbete i avser

forskningsverk-i allDock förekommer,utbildningsverksamheten. som
uppdragsprojekt.isärskiltutvecklingutredning,samhet, inslag av

överhuvuduppgiftintemöjligenhuvuduppgiftinteEhuru enen
BRÅ grundforskning.omfattandeganskabedrivs vidtaget en

2.1 Högskolan

hemvistInstitutionell2.1.1

kriminalvetenskapligasvenskadenfåsvårtDet är att ett grepp om
forskar-inventering pågörinom högskolanforskningen enmanom

institutionsorga-lättareinte så mycketja, detnivå, är tarmanom
finnsredovisningarheltäckandeutgångspunkt. Någranisationen som

inte.
med fâhögskoleforskningenkonstaterasbörja med kanTill attatt

uni-Stockholmsfrämsttill universiteten,koncentreradundantag är
huvudmanna-institutetsKarolinskaobserverasDärvid börversitet.

medicinsk fakultet.förskap
utredningför dennaintresseuniversitetStockholms ärInom av -

socio-de juridiska,främstinstitutionenkriminologiskadenförutom -
förinstitutionendärutöverinstitutionerna;psykologiskalogiska och

lokalisering tillmedinstitutetKarolinskarättspsykiatri vidsocial- och
Huddinge sjukhus.

universi-Lundsspeciellt intresseStockholmsområdet ärUtanför av
kriminal-nätverkoch detinstitutionen,sociologiskasärskilttet, av

insti-anslutning till dennaiaktualiseratsforskningvetenskaplig som
tution.

pedagogiskaStatsvetenskapliga,denha sigskulle väntatMan att
för deintressevisatskulle haforskningenekonomiskaoch stort

Så harfrågeställningarna.kriminalpolitiskakriminologiska och
jagämnesområden hardessavarit fallet. Inomhitintills inteemellertid

anknytning.projekt med relevantfåfunnit någraendast
institutionsvisämnesvis ellerredovisa forskningenmellanvaletI att

anledningfinnsalternativet. Detavsnitt valt deti dettahar jag senare
någraämnesprofilema. Förstbehandlasammanhangiatt senare

institutionsforskningen.Översikterkorta om
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251.2 Kriminologiska institutionen vid
Stockholms universitet

Ämnet kriminologi introducerades vid dåvarande Stockholms
högskola numera Stockholms universitet höstterminen 1959 i och
med lic jur Knut på initiativSveri dåvarande professorn iatt av
Straffrätt Ivar erbjödsAgge vikariat på docenttjänst vidett extraen

Årjuridiska fakulteten. 1960 inrättade Statens Råd för Samhälls-
forskning för Knut Sveris räkning forskartjänst i kriminologi,en som
denne innehade den 30 juni 1964. I trepartimotion 1964t.o.m. en
föreslogs professur delad mellan de samhällsvetenskapligaatt ochen
juridiska fakultetema skulle inrättas i allmänämnet kriminologi vid
Stockholms universitet. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget

professurenoch inrättades fr.o.m. den juli 1964l och Sveri för-
ordnades på tjänsten fr.o.m. nämnda datum. Efter sedvanlig prövning
utnämndes Sveri 4 1965den juni till professor i allmän kriminologi.

Vid 1964 års organisatoriska universitetsreform fördes kriminologi-
tillämnet den sociologiska institutionen. Sveris undervisning som

professor emellertid förlagd till juridiska fakulteten inomvar ramen
för straffrätten. fortsattaFör ämnets utveckling ansågs det emellertid
nödvändigt bygga kriminologisk forskarmiljö ochatt attupp en
bredda undervisningen för dengöra attraktiv föräven studerandeatt
vid samhällsvetenskapliga fakulteten. I det syftet gjorde Sveri 1969

framställan till universitetskanslersämbetet allmän krimino-atten om
Åretlogi skulle införas såsom examensämne i fil. kand. examen.

därpå 1970 blev allmän kriminologi självständigt vidämneett
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

kriminologiTrots ämnet allmän organisatoriskt 1964 fördes tillatt
den sociologiska institutionen hade ämnet hela tiden självständigen
ställning och betraktades utgöra avdelning. Något formellten egen
beslut härom fattats,hade ställningen avdelningmen som egen
utbildades praxis. En bidragande orsak härtill torde ha varitgenom
dels antalet anställda och i jämförelsestuderande med förhållande-att

i ämnet sociologi betydligt lägre, dels beroende på ämnetsna var
dubbla fakultetstillhörighet. Vidare hade under lång tid frågan deom
organisatoriska formerna för sociologiämnet diskuterats utan att
någon slutlig lösning hade nåtts.

Under hösten 1977 aktualiserades frågan institution förom en egen
kriminologin. olikaAv skäl realiserades inte tanken förrän flera år

bl.a. beroende på tveksamhet bland anställda och studerande-senare
En särskild nämnd för allmän kriminologi inrättadesrepresentanter.

emellertid. Den hade till uppgift bereda ärenden för behandling iatt
den sociologiska institutionens styrelse.

1986,Hösten årnästan tio efter frågandet på allvar hadeatt
aktualiserats, beslutade nämnden inge förslag till universitets-att ett
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inrättandestyrelsen självständig kriminologisk institution.om av en
Förslaget väl berett förankratoch och redan i början 1987var av
beslutade universitetets styrelse kriminologisk institutionattom en
skulle inrättas fr.o.m. den l 1987. Knut Sveri utsågs tillmars
prefekt.

Sammanfattningsvis kan det förekomsägas många innanatt turer
fick denämnet i många internationella sammanhangstatus som

betraktas självklar.som
SveriKnut avgick pensionmed i och med utgången 1991,av men

hade med tanke på proceduren efterträdare dragit påatt att utse ut-
tiden förlängt förordnande professor och prefekt fram tillett som-
halvårsskiftet 1992.

Någon efterträdare inteär ännu utsedd. De sakkunniga Ullatre
Bondesson, Köpenhamn Ragnar Hauge, Oslo Hans Klette, Lund- -

BRÅ,förordathar forskningschefen vid docenten Per-Olof Wikström.
Universitetets tjänstförslagsnämnd har behandlat ärendet den 31
augusti.

Kriminologiska institutionen och tidigare avdelningen har under
åren hatt mycket få fasta lärartjänster. För närvarande finns utöver-
professuren forskarassistenttjänst, deladär mellan tvåen som-

halvtizlsgjânst högskoleadjunkt, högskole-samtpersoner, en som en
lekzorstjanst. Institutionen har fr.o.m. den julil i år medel för en
högskolelektorstjänst med inriktning på forskning. Härigenom har ett
under lång tid redovisat behov tillgodosetts. Till tjänsten, ärsom
under tillsättning, finns sökanden.sex

Institutionen har under många år och framför allt under det senaste
året haft undervisningsbörda. Läsåret 199192 blev olikastoren av
skäl exeptionellt. Med budgeterad medelstilldelning motsvarandeen
98 årsstudieplatser och tilldelning på 14 platser ñckextraen
institutionen hand inte mindre 786 registreradeän studerandeta om
motsvarande 325 årsstudieplatser. svåraDen situationen klarades av

samtliga fast anställda på institutionen på sigatt toggenom en
undervisningsbörda långt överskred den är fastställd försom som

tjänster.dessa Dessutom anlitades antal extralärare. Underett stort
dessa förhållanden är det förklarligt forskningen eftersattes.att

Budgetåret 199192 kriminologiska fakultetsanslaginstitutionensvar
944.000kr. Större delen detta belopp utgjorde kostnader för lönerav

professor,till forskarassistent till halv 1e byråsekreterar-samt en
tjänst.

Grundutbildningsanslaget 958.000 kr. efter framställanvar men om
tillägg den studerandetillströmningen tilldelades in-storap.g.a.
stitutionen ytterligare 138.000 kr.

Innevarande budgetår 199293 fakultetsanslaget 1.462.000 kr.är
och grundutbildningsanslaget 1.21 .O00 kr.,1 dvs. totalt 2.673.000 kr.
Antalet årsstudieplatser 114.är
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Beträffande institutionens doktorander, avsnitt 3.1 B.se
framlagdI i april i år arbetsgrupp förrapport översynen av en av

Stockholms universitets institutionella organisation har återigenI OR
institutionens aktualiserats.status

Med hänvisning till bl.a. institutionen underskrider kritiskatt en
för effektivt fungerandemassa verksamhet anför IORen

Kriminologi skulle kunna bli avdelning inom sociologiskaen
institutionen, socialhögskolan eller psykologiska institutionen.
Verksamheten ñr liten förär kunna kvarstå enhet ochatt som egen
institutionen har inga forskningsmedel. Kriminologiskaexterna
institutionen ocksåär landets enda institution sitt slag. Såvälav
basen för grundutbildning forskningsbasen skulle behövasom
breddas. knytningEn till sociologiska institutionen, med av-
delningen för demografi, torde möjligtvis förutsättning förge en
breddning utanför sociologiämnet. Detsamma gäller socialhög-
skolan, har bredd i sin grundutbildning. En anknytningstorsom en
till psykologiska institutionen skulle betona andra delar ämnetav
kriminologi.

variantEn till sammanslagning med befintlig institution inomen en
universitetet lösning enbart berör breddad forsk-vore en som en
ningsverksamhet knyta Brottsförebyggande rådet till universite-att

BRÅ,slå ihop detta dvs. utredarens och krimino-anm.tet samt
logiska institutionen.

ytterligare alternativ föreslårSom IOR sammanslagning överett en
fakultetsgräns kriminologi juridiskaoch institutionen och anförav

Flera anknytningspunkter ñnns. Professuren i kriminologi är
för samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet. Jurisgemensam

studerande kan kriminologiha del juristexamen.som en av

Institutionsstyrelsen har hävdat IOR dels redovisat felaktigtatt ett
faktaunderlag, dels också gjort principiellaoacceptabla överväganden.

under vårenSenare behandlades institutionsfrågan iäven rapporten
från samhällsvetenskapliga fakulteten fakultetens Struktur,om
volym, produktivitet 1987-1991 verksamhetsplan 1991-2001. Isamt
fakultetsrapporten görs ingen direkt jämförande värdering de olikaav
institutionemas insatser. Den gjorda resultat-, ochresurs- pro-
duktivitetsanalysen emellertid underlag för framtidsanalysettger en
och fakultetens bedömningar i policy- och prioriteringsfrågor. I den
delen i synpunkter på bl.a. avvägningen mellanrapportenges
fakultetsñnansierad och extemfinansierad forskning. Då det gäller
kriminologin konstateras framtiden med bl.a. ändrade ekonomis-att -
ka förhållanden och borttagande igränser Europa kommer attav -
medföra förändringar i den svenska brottsbalken och ökat behovett
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analyser brottslighetens förändringar. Med hänvisning till attav om
den kriminologiska institutionen är den enda i sitt slag i landet anför
fakulteten

Samtidigt finns emellertid relativt såväl forskningsfinans-ett stort
ierande forskningsutövande Brottsförebyggande rådetsom organ,
BRÅ, inom området. Ett sätt tillgodose den fria,obundna ochatt
kritiska forskningen föra forskningsresurseröver ochellerattvore

BRÅ.forskningstjänster till fakulteten från

tvåDe [OR-rapporten och fakultetsrapporten harrapporterna - -
uppenbarligen olika utgångspunkt och inrilctning. denI förra
ifrågasätts den kñntinologiska självständigainstitutionens Detstatus.
sker deninte i i fallvarje inte uttryckligen. Där reflekterassenare -

resursförstârkningar.över

2.1.3 Institutionen för social- och rättspsykiatri vid
Karolinska institutet i Stockholm

Institutionens forsknings- och utvecklingsverksamhet i huvudsakär
inriktad på kriminologiska och kriminalpolitiska frågor. Institutionen
år lokaliserad till Huddinge sjukhus och ingår i det nyin-numera
rättade 1991 Rättsmedicinalverkets RMVs avdelning vid sjuk-
huset. Inom för årligt fakultetsanslag på dryga l mkr harettramen
institutionen professur i social och rättspsykiatri Lars Lidbergen
och forskartjänst innehas docent medicinsk kriminologiien som av en
Henrik Belfrage, den iende landet inom detta ämnesområde.
Genom ad hoc främst korttidsförordnanden, medverkararrangemang,
för närvarande i institutionens arbete ytterligare forskare,sex varav

docent.en
Institutionens befattningshavare är utöver FoU och den kliniska

verksamheten livligt engagerade i förelåsningsverksamhet, bl.a. för
studerande vid olika jurist-, kriminologi- och medicinlinjer. Lidberg

%40-50ägnar sin arbetstid till forskning Belfrage 70 %.av ca
viktig förutsättningEn för forskningen vid institutionen och

liknande forskning överhuvud tillgångentaget är till rättspsykiatriska
utlåtanden och uppföljande domar. Redan 1934 skapades arkiv förett

sådant material Kriminologiska centralarkivet, K CA. Sedan 1978ett
har det varit placerat på rättspsykiatriska kliniken vid Huddinge
sjukhus tillsynunder professorn i social och rättspsykiatri. Frånav
och med 1992 har huvudmannaskapetRMV för arkivet under den nya
benämningen Rättsmedicinalverkets centrala arkiv ProfessomRCA.
i social och rättspsykiatri beslutar emellertid alltjämt utlämnandeom

uppgifter från arkivet för forskningsändamål. Arkivet innehöllav
1940 ungefär 2.800, 1988 cirka 55.000 och den 10 i år 57.438mars
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utlåtanden.
Jämsides med uppbyggnaden KCA arkiverades inom Socialsty-av

relsen liknande material,ett innehållande även placeringsbeslut.
Denna arkivering upphörde i och med RMVs tillkomst. Lars Lidberg
har aktualiserat frågan dels överförande helaett eller delarom av av
Socialstyrelsens arkiv till Huddinge för utfyllnad vissa luckor iav
RCA och för andra kompletteringar, dels inrättandet forskar-av en
tjänst anslutningi till RCA. Förutsättningarna för tillmötesgå dessaatt
önskemål är under övervägande. vidareSe under avsnitt 6.8 B 2.

2.1.4 Sociologiska och psykologiska institutionerna vid
Stockholms universitet

Medan de behandlade institutionerna IIl2-3 är helt inriktade på
kriminologiska och kriminalpolitiska FoU-frågor är dessa frågor,
ehuru centrala och fortlöpande uppmärksammade, endast delen av
det mycket breda FoU-spektrum med vilket de sociologiska och
psykologiska institutionerna vid Stockholms universitet arbetar.

Båda institutionerna har på sådan longitudinellsatsat forskning som
vid sidan andra behandlade frågeställningar och erhållnaav resultat-
har betydande kriminologisktett och kriminalpolitiskt värde. Socio--

logiska institutionen har sitt allmänhetstor mycket uppmärk-av en
sammade Metropolitprojekt och psykologiska institutionen sitt av

allmänhet kanske mindre uppmärksammadesamma inte mindremen
Örebroprojektet.intressanta IDA-projekt Projektansvariga under

många år har för det förra varit professor Carl-Gunnar Janson och
för det professor David Magnusson.senare

Ett drag för de bådagemensamt storprojekten år de under årenatt
antalengagerat duktigaett forskarestort disputerat på olikaunga som

projektfrågor.
Projekten har haft lång livslängd. De startade båda i mitten på

l960-talet. HSFR, RJ, SÖFRN, SCB dåvarande DSF ochsamt har
till största delen för finansieringen.svarat Tillsammans med tre
andra longitudinella projekt har de så 1990-91 utvärderatssent som

FRN försorg. Båda projekten hållergenom mycket högs veten-en
skaplig nivå med IDA-projektet i detta hänseende bedömt detsom
mest framgångsrika projektet de fem utvärderade. Deav anses
dessutom ha gjort viktiga insatser i svensk samhällsutveckling. Se
närmare utvärderingen, avsnitt 6.1.2.om

För denna utredning har Metropolit- och IDA-projekten främst
betydelse illustration på vad kan åstadkommassom medsom
individinriktad programforskning. De också god bild deger en av
stora och projektens inre dynamik ochprogrammens utvecklingskraft,

belyser även de betydande FoU-processuellamen svårigheter bl.a.
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integritetsproblemen förenadeär med denna forskning.typsom av
sina många övergripandeGenom frågeställningar och flerfaktoriella

infallsvinklar visar de dessutom på de kriminologiska ochatt svaren
kriminalpolitiska frågorna troligen inte sällan finna iär analys ochatt

samspelet mellan individegenskaper och miljöfaktorer.syntes av
Projekten har sin givna plats i utredningens behandling krimi-av

nalvetenskapliga FoU-program nedan avsnitt 6.7.se
Vid sociologiska institutionen finns också professur i sociologisken

alkoholforskning med Eckart Kühlhorn innehavare. Utöver attsom
kriminalvetenskapligtämnet är intresse kan Kühlhornnoteras attav

har betydande erfarenhet kriminologisk FoU-verksamhet, inteen av
BRÅ.minst från många års arbete på

Övriga2.1.5 institutioner

verksamhetenUtöver vid de nämnda institutionerna 2.1.2-4 och
situationen vid Lunds universitet har vi endast funnit strödda exempel

förpå denna utredning intressant kriminologisk och kriminalpolitisk
forskning.

Lundafallet behandlas i avsnitt 6.4.2 modeller för samverkanom
och samordning. specialfall, professurenEtt sociologii med in-
riktning på våld kvinnor, behandlas i avsnitt 6.4.3.mot

2.2 Brottsförebyggande rådet

BRÅsutrednings direktivdenna hänvisas till forsknings-I ochatt ut-
vecklingsverksamhet primärt inriktadär underlag för krimi-att ge
nalpolitisk problemlösning och brottsförebyggande reformer. En bety-
dande del denna verksamhet föranleds regerings- och riksdags-av av
beslut. I syfte effektivisera rådets arbete och det tillatt ettanpassa
nationellt FoU-perspektiv skall jag utredare överväga detsom om
finns behov ändringar i frågagöra rådets roll, uppgifter,attav om

och organisatoriska ställning.sammansättning Därvid skall jag sär-
skilt uppmärksamma rådets befattning med anslagsgivning till olika
FoU-projekt och överväga behovet alternativ till den nuvarandeav
ordningen, beträffandespeciellt medelstilldelningen till grundforsk-
mng.

angivna behovsprövningen förutsätter relativt omfattandeDen en
genomgång och beskrivning förhistoria dagsläge.såvälav som

BRÅs2.2.1 förhistoria utvecklingoch

1950-60-talenUnder fördes i landet livlig diskussion i kriminal-en
politiska frågor, främst beträffande ungdomsbrottsligheten. Ett antal
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offentliga kommittéer och samarbetsorgan tillsattes, bl.a. 1956 års
klientelundersökning, samarbetsorganet för åtgärder ungdoms-mot
brottsligheten 1966; samarbetsorganet för bekämpande narkoti-av
kabrottslighet 1970; 1968 års brottmålsutredning. Behovet av
kriminologisk och kriminalpolitisk forskning gick röd trådsom en

alla utredningar och diskussioner. tidigareSom nämntsgenom
inrättades 1964 landets hitintills enda professur kriminologii vid
Stockholms universitet med Knut Sveri innehavare.som

BRÅtillkomstenFör finns det anledning något vidatt stannaav
1968 års brottmålsutredning SOU 197110. Utredningens ñrnamn
knappast tankarna till brottsförebyggande arbete. Uppdraget attvar

frågoröverväga beivrande mindre förmögenhetensbrott. Menom av
i det slutliga betänkandet behandlades också behovet brottsföre-ettav
byggande arbete viktig ingrediens i diskuterat kriminal-ettsom en
politiskt handlingsprogram.

I givande och konstruktivt tankeutbyte mellanett utredningsmannen
borgmästare Yngve Kristensson och Knut föddesSveri tanken på ett
brottsförebyggande råd.centralt Rådet föreslogs bli inrättat under
justitiedepartementet och skulle bestå företrädare för samhälletsav
högsta politiska och centrala myndigheter, rättsväsendet,organ
näringslivet, folkrörelser och den kriminologiska forskningen. Till
rådet skulle knytas institut för planering, utredningett och verk-
ställande brottsförebyggande åtgärder. Genom institutet skulle denav
brottsförebyggande verksamheten tillföras nödvändiga FoU-resurser.

Brottmålsutredningens förslag innebar rådet skulle behandlaatt t.ex.
företagens och medborgarnas medverkan den brottsförebyggandei
verksamheten, myndigheternas möjligheter bekämpa brottslighetenatt

förutsättningarnaoch för straffrättsligt ingripande.
I uppföljning de förslag och de erfarenheter på detta sättav som

fram iväxte slutet 1960- och i början 1970-talet började deav av
politiska partierna alltmer intressera sig för organisationatt och
former för det brottsförebyggande arbetet. Motioner väcktes vid 1972
års riksdag. Vid riksdagsbehandlingen konstaterade justitieutskottet

kampen brottsligheten måste föras bred front iatt mot en sam-
verkan mellan myndigheter och enskilda. Utskottet fann starkaatt
skäl talade för centralt inrättades för samlatatt ett ettorgan mer

på det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet.grepp
januariI 1973 uppdrogs dåvarande expeditionschefen vid

justitiedepartementet Ingvar Gullnäs utreda och förslagatt ge om
rådinrättande centralt för samordning samhällets insatserettav av

brott. Redan i april år lämnade Gullnåsmot sitt betänkandesamma
förslagmed Det brottsförebyggande rådet Ds Ju 19736.om

föreslagnaDet rådets huvuduppgift skulle verkaattvara som
myndighetssamordnande under regeringen. Rådet skulleorgan
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enskildas brottsamordna samhällets och insatser mot samt genom
kriminalpolitiskautredningar och initiativ medverka i det utvecklings-

utredande, initiativtagande och samordnan-arbetet. Begreppen
skulle karaktärisera det Därmot skulle rådet ide organet.nya

princip ha några verkställande uppgifter. Generellt kan sägaman
samordnande aktions-myndigheten primärt skulle ha ochatt en

informationsroll.
uttalandeUtredningsmannen gjorde inget direkt forskning vidom

följa pågående forskningrådet. motivtexten talas ochI attom
forskningsresultat,informera olika samhällsorgan och enskilda om

värdera utförd forskning och initiativ till forskning.taatt att ny
får det bestämda intrycket rådet i första hand skulle replieraMan att

forskning, minst forskningen vid den kriminologiskapå inteextern
institutionen vid Stockholms universitet.

i proposition 1974 bilaga 4.Förslaget resulterade 1 Utöveren en,
denna anfördeutredningsenhet föreslogs utvecklingsenhet. I delen

statsrådetdet föredragande

ingåi rådets kansliorganisation bör enhetJag att en somanser
och utvärdera forskning intressehar till uppgift följa äratt som av

sprida forskningsresultat inom rådet och till deför rådet samt
rådets arbete. Enheten bör ocksåmyndigheter berörs avsom

förslag planer till olika forskningsprojekt medutforma och som
medel från rådet utförs utanför rådets Enheten börorganisation
benämndas utvecklingsenhet min kurs.

vetenskaplig referensgrupp föreslogs knuten till rådet.En
rådetsVid justitieutskottets behandling konstaterades avatt

skall till forskningens betydelse för rådetsenheter med hänsyn stora-
197410,verksamhet fungera utvecklingsenhet JuUsom s.en-

3,9.
biträdda propositionen bifölls riksdagen.utskottetDen av av

Carl-JohanDåvarande hovrättsrådet hovrättslagmannennumera
BRÅsblev första chef. Tillsammans med Knut Sveri,Cosmo som

BRÅ, sociologi-såg forskning bedrevs intresserade hangärna att
professorn Carlsson för bli chef för rådets utvecklingsenhet.Gösta att

utsågs,så skedde, och Carlsson accepterade och kan sägaNär man
innebäragrunden lades till utveckling skulle syste-att en ensom

matisk uppbyggnad rådets internforskning. övriga forskare,Deav
till inte ambitionen intitiera, följaknöts enheten, hade bara attsom

och utvärdera forskning och sprida forskningsresultat. villeDeatt
fall förekomsjälva forska och utveckla sig forskare. de flestaIsom

institutionen vidde i dubbla roller, både vid kriminologiska Stock-
BRÅ. disputerade och förekomholms universitet och på Några

därefter forskare halvtid på institutionen och andramedsom en en
BRÅ. dubbleringhalvtid på För rådet innebar denna utveck-att
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lingsenheten alltmer framstod forskningsenhet.som en
BRÅzs roller har fortlöpande varit föremål för granskning och

BRÅ-utredningar BRÅdiskussion; så bl.a. i wa 80 med justitierådet
BRÃErik Nyman utredningsordförande och 88 med general-som

direktör Urban Rosenblad utredare.som
BRÅ 80 fokuseradär på frågor samverkan, projektverksamhet,om

information, allmän utvärdering framtidsfrågor.och Utredningen be-
skriver på intressant alternativa huvuvdrollerföljande försättett tre
rådet

Ett kriminalpolitiskt forskning,a institut med dokumentation av
kriminalpolitiskt material och idédebatt.

tillb Ett justitiedepartementet knutet stabsorgan, departe-som av
kan utnyttjas för forskningsutrednings-, och beredningsupp-mentet

gifter.

Ett självständigtc med bred samhällsförankring kanorgan, som
förverka samordning åtgärdersamhällets brott.motav

BRÅDet första renodlade alternativet ansåg utredningen,gav, en
alltför passiv roll. Mot det andra alternativet anfördes den näraatt
anknytningen till justitiedepartementet sannolikt omintetgöraskulle
den uppslutning kring rådet från olika politiska sida ärgruppers som

betydelse för den brottsförebyggande verksamheten. Utred-storav
ningen rekommenderade aktionsrollen enligt alternativ c samt
föreslog, med bl.a. hänvisning till den forskning haratt som

BRÅsbedrivits inom för verksamhet erkännande,rönt attramen
rådets utvecklingsenhet borde döpas till forskningsenhet. Såom
skedde också 1982787.SFS

BRÅ 88 aktualiserades bl.a. arbetet med generellav en ny
verksförordning. Tillfället ansågs väl valt också över delatt se en
myndigheters uppgifter organisation.och

Även BRÅzs BRÅsdenna utredning behandlar roller, särskilt
forskning i förhållande till universitetsforskningen. Utredaren

BRÅkonstaterar bl.a. inom förekommer i dag inslagatt av
grundforskning, enligt definitionergängse hör hemma isom
universitetsmiljö. Grundforskning i egentlig mening bör ankomma
på universiteten och via forskningsråden.

uppföljningI dessa uttalanden utredaren det utomordentligtgörav
intressanta möjligtuttalandet det den egentliga universi-äratt att
tetsforskningen inom kriminologien fåtthar alltför små resurser,

BRÃdärför har kunna viduniversitetsinstitutionensersättaatt ansetts
Stockholms Då gäller tillämpade forsk-universitet insatser. det den
ningen ligger det, enligt utredaren nära till hands föreslå allattatt

BRÅ.denna verksamhet skall inomsamladvara
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BRÅ 88-utredaren Urban Rosenblad sammanfattar sina över-
väganden på följande sätt

Förmig det självklart den forskning skall bedrivasär inomatt som
skall kunskaper behövs brottsförebyggandeBRA förge som

kriminologisk grundforskninginsatser, under det höratt som
hemma inom universitetet vidarekan ha och även mindre nytto-
inriktade mål. hindrar inte på något liksom förDet sätt att,

deltidnärvarande, BRA-anställda forskare på även anställda vidär
universitetet. inteDenna klarläggandegräns innebär heller att
kvaliteten på forskningen inom skulle eller behöverBRA vara vara
lägre.

utvecklingsenhetens forsk-I anslutning till ändringen tillav namn
ningsenhet vissa remissorgans farhågor föroch med anledning av
departemental styrning kriminologiska forskningen i landetdenav

BRÃs roll justitiedepartementets stabsorganettgenom som
anförde justitieministern iutrednings- och utvärderingsinstitut

förordningsmotiven

regeringen inom förDet inget anmärkningsvärt bl.a.är att ramen
budgetprocessen statlig myndighetkan påverka verksamheten hos en

regeringen inte i detalj bör få vilkaBRA. avgöraAvenomsom
projekt till naturligtBRA skall avsätta är det attsom resurser
regeringen myndighet under regerin-kan uppdra BRA, ärsom en

projekt på bekostnad mingenomföra visstatt ett ett annatavgen,
kurs.. förhållandet mellan regeringen och innebärVad gäller BRA
detta ingen skillnad vad gällt hitintills.mot som

i diskussionen forskningensUttalandet intressant inläggär ett om
invändningar till ochintegritet och minskar knappast de kritiska som
myndighetsforskningen.från beträffande den styrdabrukar göras

grund-till Rosenblads påpekandenockså bra reliefDet omger en
forskning och FoU-verksamhet.annan

BRÅ-utredningarna och i övrigtbild fram frånDen tonarsom
försektorsorgan med närva-under perioden 1973-1991 visar ett

fyra huvudroller samverkansrollen, utredning- ochrande ba
forskningsrollenunder år påtagligt utvärderingsrollen, csenare mer

1989-08-24rådets arbetsordning talasoch d informationsrollen. I
BRÅs forskning,fyra huvudjunktioner samordning,ärattom

utredning och information.

kanförlorat i aktualiatet tvärtomUtan aktionsrollen snarareatt man
emellertid observera

samlad FoU-verksamhetintresseradrådet blivit alltmeratt av en

sektoriellt FoU-organ ochrådet alltmer uppfattar sigatt ettsom
BRÅuppfattaomvärlden uppenbarligen alltmer kommit attatt som

statligtforskningsinstitutett
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I statsrådsberedningens Svensk sektorsforskning Ds 19893
BRÅredovisas statligt forskningsinstitutett 67, jämförbarts.som

med Försvarets forskningsanstaltt.ex. FOA och Statens väg- och
trafik-institut VTI. Den nämnaren för dessa ärgemensamma organ

BRÅsde i viss utsträckning stöderatt FoU. I fall sker dettaextern
emellertid i relativt i förhållande till andra sektorsorgan begränsad
utsträckning och det kan därför lika rätt jämföra rådet medattvara
den institut har uteslutande FoU-verksamhet. Tillgrupp av som egen
den kategorien räknas bl.a. Arbetsmiljöinstitutet AI, Arbets-
livscentrum ALC och Statens institut för byggnadsforskning SlB.

Mot den angivna bakgrunden har det framstått naturligt försom
BRÅ försöka sin begreppsapparatatt och sitt handlande tillanpassa
de övriga jämförbara sektorsorganen. Rådet har sålunda i fram-
ställning till regeringen 910315 föreslagit rådets utredningsenhetatt

fortsättningeni skall benämnas utvecklingsenhet. Som skäl hänvisar
BRÅsrådet till utredningsenhet iatt själva verket bedriver ut-

vecklingsverksamhet och rådet, såvitt kunnatatt år det endaman se,
sektorsforskningsorganet där talar forskning och utredning,man om
i stället för forskning och utveckling.om

Till visso har rådet berettyttermera tilläggsframställning tillen
regeringen med förslag inledningsparagrafen i rådetsatt instruktion
skall lyda Brottwrebyggande rådet kunskaps- och informa-är ett
tionsorgan. Denna klart angivna föreslås ersätta denstatus nuvaran-
de BRÅoch i ursprungligastort portalbestämmelsensett skallatt
främja brottsförebyggande insatser inom olika områden samhälls-av
verksamheten och samordna samhällets insatser inom olika områden

brott. Denna roll intemot är bortglömd i förslaget till instruk-ny
tion, inrangeras åtta särskilt redovisade rådsuppgifter.men som en av

Såväl det ingivna det beredda, ännu inte inlämnade,som men
förslaget instruktionsändring förutsätts bli föremål för över-om
vägande denna utredning.av

BRÅ-professurerFrågan har behandlats 20-21.s.om ovan
BRÅsFör fyllig redovisning utveckling, Lisbeth Eklundsen av se

beskrivning, bilaga 4.



48 Roller, verksamhet och SOUresurser 199280

BRÅ2.2.2 i dagsläget

Organisation

Styrelse
Överdirektör

Administration| Rådgivande
delegationer för
Samverkan
Vetenskaplighet
Information

ForskningUtredning Information

Styr, arbets- och
referensgrupper

Styrelse

BRÅs styrelse har följande nio ledamöter

Gunnar Nilsson, fd LO-ordförande ordfoch riksdagsledamot, styrzs
Ingbritt Irhammar, riksdagsledamot, lågstadielärare, vice ordfstyrzs
Birgitta Alexandersson, advokat
Hans Göran Franck, riksdagsledamot, advokat
Stig Gustafsson, fd förbundsjurist riksdagsledamotoch
Margé Ingvardsson, förbundsordförande, fd riksdagsledamot
Christel Anderberg, riksdagsledamot, åklagare
Ola Nyquist, docent, fd riksdagsled och statssekr

BRÅsMarianne Håkansson, överdirektör, chef

Av styrelsen alltså aktiva fyra fd riksdagsledamöter.är och Sextre
de nio styrelseledamöterna juridisk femhar bakgrund JK, JDav en

Genom Verksförordningen 1987 begränsades de statliga styrelser-
lednings- och beslutsområden till övergripande uppgifternas mer

såsom anslagsframställning, årsbokslut och revisionsberättsle.
Verkschefen enrådigår beträffande organisation och löpande
verksamhet såvida inte föreskrivs i förvaltningsorganetsannat
instruktion.

BRÃI instruktion föreskrivs uttryckligen styrelsen skall beslutaatts
förordnandel ledamöter i rådets vetenskapliga och informa-om av

tionstionsdelegationer, 2 treårig verksamhetsplan för rådets projekt
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till3 förslagårlig kompletttering och revidering densamma,samt av
utred-forsknings-,anledning från rådetsåtgärder med rapporterav

bidrag tillinformationsverksamhet 4 beslutnings- och samt en-om
mindreutredning frågan inte ärskilda för forskning och avom

ekononomisk betydelse.
BRÅs kan betecknas4 de enda i verksamhetBeslut under är som

BRÅ avsnittmyndighet nedanmyndighetsutövning se om somsom
6.6.3.

ochrollntyndighetsstyrelsernasFrågan bl.a. de statligaom
styrelseansvarsfördelningen mellanbefogenheter, särskilt frågan om

verksled-personligaverkschef, styrelseledamöternasoch ansvar,
utreds fn.sammansättning, ordförandeskapetningens avav enm.m.

kommitté Dir. 199210.regeringen tillkallad
BRÅsgivits för verksam-uttryckliga föreskrifternaGenom de som

information kan sägaverkschefens löpandehet 1-4 ochovan man
allmäntverksamheten ochgod insyn irådets styrelse får bådeatt en

meningsfullt.uppfattar styrelsearbetet som

BRÅs ledning

BRÅ UtöverHåkansson.överdirektörChef för rådets Marianneår
ochverksförordningenåligger verkschef enligtde uppgifter som en

överdirektörenverksamhet ärför administrativarådetsansvaret
bl.a.brott,olika åtgärdersärskilt ansvarig för samordningen motav

BRÅs arbetsordningsamverkansdelegationarbetet i rådetsgenom
Överdirektören medför samverkanockså1989-08-24. skall ansvara

BRÅs nordiska motsvarigheter.

BRÅs delegationer

BRÅs 8Samverkansdelegationen §instr.A

brottsförebyggandefrågorSamverkansdelegationen skall behandla om
utförs eller berörochomfattandeverksamhet år meravsomsom mer

mednio ledamöterbestår högstDelegationenmyndighet.än aven
BRÅs Krimi-Riksåklagaren,Domstolsverket,chef ordförande.som

i de-företräddaBrottsskadenämnden skallochnalvårdsstyrelsen vara
förochmyndigheterföreträdare för andrakanlegationen. Vid behov

delegationen.tilladjungerasenskilda organ
BRÅs uppgiftförinstrumentviktigtSamverkansdelegationen är ett

BRAsbrottenskildas insatsersamhällets ochsamordna motatt
farhågor,hand.varlig Demedsker, kan sägainstr. l §. Det man

BRÅs kompetens-för blriskenyppades,tillblivelseunder aomsom
sidan,åmyndighetermellan rådet och andrakonflikter samt enaom,

passivitetmyndigheterså den andra,alltför styrande hand, och,en
kanManfrån rådet, har inte besannats.i avvaktan på initiativ snarare
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BRÅssäga samverkans- och samordningsroll,att i varje fall i
BkÅzsbetydelsen aktionsroll, kommit något i skymundan för andra

roller, främst rollen kunskaps- och informationsorgan.som
Delegationen har ingen budget eller andra demutöveregen resurser

rådet ocheller deltagande myndigheter kan ställa till förfogande.som
BRÅs chef är, nämnts, delegationens ordförande; rådetssom
chefsjurist dess sekreterare.

Samverkansdelegationen sammanträder gånger året påett par om
BRÅ. Därutöver sker fortlöpande naturlig kontakt mellan delega-en
tionens ledamöter. En stående punkt på dagordningen redovisningär

pågående och avslutad FoU med personliga föredragningarav av
FoU-utförare. Under tid har övergripandestörre FoU-ettsenare par
projekt diskuterats med syfte få till stånd projekt.att gemensamma
Det gäller bl.a. attitydundersökning rättsmedvetandet i Sverige,en om

handbok för lokalt brottsförebyggande arbete, oferbroschyr ochen en
undersökning brottslighetens kostnader.en om

Då det gäller offerbroschyren se nedan under informationsdelega-
tionen har delegationens ledamöter viss fördelningenats om en av
kostnaderna för tryckning på respektive myndighet I övrigt

.
är de nämnda projekten fortfarande på beredningsplanet.

Våren 1991 beslutade delegationen inrätta för rättsväsendetatt en
arbetsgrupp för tolkning och analys rättsstatistikgemensam av

permanenta statistikgruppen. Gruppen har hitintills haft fyra
protkollförda sammanträden.

En samverkansfråga betydande mått direkt anknytning tillutanav -
verksamheten i delegationen är den regeringens arbetsgrupp, ledd-

statssekreteraren i justitiedepartementet arbetar medav ettsom-
lokalt brottsförebyggande pilotprojekt Malmö,i Linköping,

Östersund. BRÅKarlskoga, Stockholm och har i detta projekt
betydande FoU- och in-informationsuppgifter. Närmare om sam-
verkan mellan FoU-aktörerna nedan i avsnitt 6.4.

I skrivelse till regeringen den 15 1991 har rådet föreslagit attmars
företrädare för Skolverket och Socialstyrelsen skall ingå som
ständiga medlemmar i delegationen.

BRÃsB Vetenskapliga delegationen 9instr. §

Vetenskapliga delegationen skall behandla frågor metodik ochaom
vetenskaplig inriktning i forsknings- och utredningsprojekt, bnya
etik i projektarbeten, c utvärdering och, tidigare dnämnts,som
bidrag till enskilda för forskning utredning.och

Även denna delegation består högst nio ledamöter. rådetsUtöverav
chefer för forsknings- respektive utredningsenheten skall fem
ledamöter företräda vetenskapligt arbete inom universitet och
högskolor och vardera polisväsendet kriminalvården.ochen



Roller, verksamhet och 51SOU 199280 resurser

Ledamöterna och delegationens ordförande skall, också tidigaresom
nämnts, rådets styrelse. Namnförslag lämnas Humanis-utses av av
tisk-Samhallsvetenskapliga forskningsrådet tidigare detHSFR; nuav

UHÃnedlagda respektive Rikspolis- och Kriminalvårdsstyrelsema.
Ordförande för delegationen under många år Knut Sveri.var

Vetenskapliga delegationen har i dag följande sammansättning

Eckart Kühlhorn, professor i sociologisk alkoholforskning, ordf
Lars Hjärne, forskare vid Statens institut för byggnadsforskning

chef för KriminalvårdstyrelsensLars Krantz, forskningsgrupp
Lars Lidberg, professor i social- rättspsykiatrioch
Madeleine Leijonhufvud, professor i Straffrätt
Leif GW Persson, professor i polisforskning

BRÅsJerzy Samecki, docent, chef för utredningsenhet
Sveri, professorKnut i kriminologiem.

BRÅsPer-Olof Wikström, docent, chef för forskningsenhet

Delegationen kommit påhar i det helt koncentreranärmaste sigatt
utdelning bidrag till enskilda för forskning och utredning. Påav se-

tid har dock diskuterats delegationens fortsatta verksamhet mednare
de övriga frågor det enligt rådets instruktion ankommer på dele-som
gationen 6.6.5-6.behandla. Närmare härom, avsnittatt se

BRÅsLisbeth Eklund inom utredningsenhet har undersökt
tilldelegationens anslagsverksamhet alltifrån rådets 1974 framstart

BRÅs bidragoch med 1991 och sammanställt resultatet i rapporten
till enskilda forskare, bilaga

framgår föregångare, den dåvarandedelegationensAv rapporten att
riktlinjer för arbetetvetenskapliga föreslog särskildaVG,gruppen

forskningsområdenPM 1974-09-04. prioritering skulle görasEn av
fortlöpande praktiska behov,med omprövning och beaktande av

forskningssituation Projekten skulle genomgåendeoch debattläge.
efter behandlingsprogram ellerbedömas deras möjliga effekt på ett

projektensreform institution. självklara kriterierSom angavsav en
Någon be-vetenskapliga kvalitet och användbarhet. snävresultatens

grundforskningen.begränsning borde inte Genomgöras gentemot
finansiärer skullesamarbete med forskningsråd och andra berörda

ställd tidigare.grundforskningen inte blev äntill sämreattseman
Rådets styrelse följde förslaget.

åren. Då detstått sig överKriteriekatalogen har allt dömaattav
områdenbörja medprioritetsordningen tillgäller treattangavs

åt-kriminalitetochlaglydnad, ungdomallmänprevention och samt
utdelning1979 årsInförgärdsforskning och studier institutioner.av

förändringarRelativtbrottslighet.tillades området ekonomisk stora
decemberföljande åren. Idärpågjordes början 1982 och demed

2.prioriteringslistafastställdes omfattande se1989 rapporten s.en
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Då utlystes också för första gången forskningsbidrag för doktoranden
det kriminalpolitiskainom fältet. Bidrag ñr doktorandarbeteettgavs

vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Ytter-
ligare bidrag utlystes följandeunder det året. Möjligenett ämnetvar
alltför speciellt stadsplaneringarkitektur och brottslighet eftersom
ingen sökande anmälde sig. fortsättningenI har inget specifikt ämnes-
område angivits.

BRÅsEnligt instruktion skall bidragen, utdelas tillnämnts,som
enskilda för forskning och utredning. allt döma har inteAv att
någon distinktion gjorts mellan forsknings- och utredningsprojekt.
Allt tyder på anslagen undantagslöstnästan gått tillsnarast att
forskning, inte sällan till projekt grundforskningskaraktär.av
Observeras bör i detta sammanhang den ursprungliga riktlinjen att

Ävengrundforskningen inte skulle bli ställd tidigare.sämre än om
kompetensnivå och forskningsanknytning intemottagarens vidareutan

kan till intäkt för bidragens grundforskningsprofil så Lisbethtas ger
Eklunds sammanställning utbildningsnivåer vid derasmottagamasav
första ibland enda anslagsansökan ändå god indikation deten
hållet

Professorbitr. professor %21 15
Docentkompetens 14 %10
Doktorsexamen ñLjuLmed. %ll 8
Licentiatexamen fil.med.pol. %12 9
Doktorandstudier olika %ämnen 47 33
Akademisk grundexamen 24 17 %
Arkitekt %2 l
Arkivarie %2 1
Fil.jur.stud 2 %l

angivet %7 5

Bidragsprojekten har har haft tämligen jämn spridning, såväl äm-en
nesmässigt geografiskt. Kriminologin och sociologin harsom
naturligen dominerat, liksom universitetsoitema.

Lisbeth Eklund har också redovisat hur de anslagna medlens
realvärde drastiskt ändrats tiden.över Det belopp idag skullesom

1974 års bidragssumma 435.000 kronor uppgår tillmotsvara hela- -
BRÅ-budgetenl miljoner kronor. För budgetåret 199192 iavsattes

810.000 kronor för ändamålet.
BRÅ-ansvarigaPå min fråga ansökningsfrekvensen har förom

utdelning bidragen uppgivit under år konstateratattav man senare en
markant nedgång i antalet kompetenta sökande och starka skälatt
talar för i fortsättningen troligen gör deatt störstpengarna nytta om
används för dokzorandtjänster. Mer denna frågan i avsnitt 6.6.6.om
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10 §Informationsdelegationen BRSs instr.C

informationsinsatserfrågorInformationsdelegationen bereder de om
informa-utvärderingmyndigheter,för fleraår avgemensammasom

folkrörelsermed olika intressenter t.ex.tionsprojekt, samarbete
Ävendelegationen. dennatillhänskjutsfrågorandraoch som

rådets informations-ärbestår nio ledamöter,delegation varav enav
BRÅs styrelse, ärOrdförande,Gunilla Wiklund.chef utses avsom

övrigaGustafsson. Destyrelsei rådets Stigledamotennärvarandeför
Socialsty-Riksåklagaren,Rikspolisstyrelsen,företräderledamöterna

BrottsskadenämndenDomstolsverket,Kriminalvårdsstyrelsen,relsen,
samverkans-ytterligareordmed andraJustitiedepartementet;och en

specialområde.viktigtinomdelegation ett
sammanträden år.fyra tillDelegationen håller persex

förvarje år haftdelegationen1989sin hartillkomst stortSedan ett
årenprojekt. förstaDeberörda myndigheternade tregemensamt

förRädslanoch brott,Kvinnorkonferenser påanordnades temana
doku-Konferenserna harbam.Sexuellaoch övergreppbrott mot

för 1992projektet äri Detrapporter.menterats gemensamma
på uppdragbrottsoffer. Den görsbroschyrproduktionen avomav en

Samverkansdelegationen.
BRÅs bilagai övrigt,inforrnationsverksamhetBeträffande se

BRÅs U-verksamhetFo

FoU-profilA

BRÅs forskningsrollutvecklingentillinte kännerdenFör avsom
forskningsenhet före-utredningsenhet ochiuppdelningenmåste enen
kompetenskonflikterförrationell. Riskenfögaförbryllande ochfalla

sektori-svenskaockså unik i detOrganisationen äröverhängande.år
funktionsupp-ochgenerellt har sak-därFoU-systemet,ella man en

Även enhetsövergri-samverkan isig sägasdet låterdelning. attom
resultatetorganisationsform blirordnasprojekt kanpande oavsett

enhetsmiljön, den egnavakt den egnaslårändå lätt att omman
målsåttningama.prioriteringarna ochpersonalen, de egna

enhetsuppdel-rådandedenemellertid frånbortsesutredningdennaI
arbetsordning där deti rådetsså skeroch konstateras ävenningen att

på följande sättFoU-funktioner vilkarådetsstället talasi angesom

gällerprojekthandi förstaforskninggimkrionen hörTill som
orsaker.och dessbrottslighetenanalysbrottsutvecklingen samt av

gällerprojekthandi förstautredningsjitnkzionen hörTill som
sådanauppföljningåtgärder,brottsförebyggandekartläggning avav

insatser.förslag tilloch nya
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BRÅVilken generell FoU-profil kan då sägas ha Man kan förvänta
sig tyngdpunkten liggeratt på tillämpad forskning och utvecklings
utredningsarbete. Så är också uppenbarligen fallet.

Tillsammans med de två enhetscheferna Wikström och Samecki
har jag gått igenom rådets aktuella projekrkatalog, projekt för
projekt, och gjort bedömning utifrån de allmänt vedertagnaen
OECD-definitionerna de olika projektens FoU-karaktär.av Genom-
gången visar profil i mycket drag på 10 %en grundforskning,grova
40 % tillämpad forskning, 25 % utvecklingsarbete och 25 %
utredningsverksamhet.

Wikström och Samecki har gjort i medstort varandrasett över-
ensstämmande bedömningar med viss gradförskjutning, den förre i
riktning Uret, denmot Fzet.motsenare

BRÅ-profilen är, jag bedömer det, inte särskilt mycketsom av-
vikande från vad gäller för de flesta sektoriellasom medorgan
övervägande FoU; med undantag för grundforskningsinslagetegen

varierar starkt mellan de olika statligasom forskningsinstituten.

B FoU-produktion

BRÅ redovisar på det hela imponerandetaget produktionen i form
FoU-rapporter En närmareav redovisning dem.m. senaste treav

årens projekt lämnas Lisbeth Eklund i bilaga 6. Någonav närmare
utvärdering produktionens användbarhet ochav vetenskapliga kvalitet
har inte gjorts se detta nedan i avsnitt 6.6.7.mer om

Några resultatmått kan dock redovisas i rådets fördjupade an-
slagsframstållning, BRÃ-rappønerbl.a. enkät visatatt atten mm
används i undervisningen vid förhållandevisett antal högskole-stort
och universitetsinstitutioner.

C FoU-personal

BRÅsAv FoU-utförare är docenter filosofietre doktorer, tre
filosofie doktorer, juris doktor, juris kandidateren tre varav en

också är rådets chefsjurist,numera två socionomer, filosofietre
kandidater, två med högskoleexamen,personer poliskommissarieen
och två doktorander båda på arvodesbasis och med doktorandbidrag

BRÅ.från Härtill kommer utöver överdirektören jur kand- en-kodare och pool med sju assistenteren varav fyra på deltid samt en
vaktmästare. Informationsfrågoma handhas informationschefen filav
kand, bibliotekarie, redaktören och två informatörer.en Inalles rör
det sig 35 20om FoU-utförarepersoner, och 5varav medsom
informationsuppgifter.

De sju doktoremas basdiscipliner är sociologi 3, råttssociologi
1, kriminologi 1, psykologi l och juridik l. En doktoran-av
derna, doktorerar i bådesom processrätt och kriminologi, förväntas
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92.redan htförstai det ämnetdisputera

BRÄs och budgetekonomi

basanslagetStatligaA

medel1992-06-18 har följanderegleringsbrevregeringensEnligt an-
BRÅs 199293budgetåretverksamhet undervisats för

500 00011Förvaltningskostnader
0002 860Lokalkostnader

823 0004Utvecklingskostnader
19 184 00

arvodes-ochprimärt löne-förvaltningskostnademaförAnslaget avser
projektmedel.handi förstautvecklingskostnaderförmedel; anslaget
16 milj. kr.cirkabå. 199192förtotalbeloppMotsvarande vara

verksamhetfinansieradExterntB

förmedgivandenföljandeocksåinnehåller externtRegleringsbrevet
verksamhetfinansierad

BRÅ instanserkommunalaochmed statligaöverensfår komma
ochintresseprojekt ärdelfinansiering gemensamtavsomavom

sådanamedverkangenomförs under organ.avsom
ochorganisationerfrånekonomiskt stödfår vidareBRA emotta

ellersökas medförsta handbör iSamarbetenäringslivet.från sam-
intressentersådana attbranschorganisationer. Oavsett avserom

skallstöd,finansielltlämnaendastprojekt elleridelta att somett
beslutargälla BRAsamarbetetförförutsättning ensamtatt om

resultat.genomförande ochmål,projektets

BRÅuppdragprojekt,Eklund deLisbethredovisar5bilagaI som
frånmedeloch meduppdragutfört pååren harfemdeunder senaste

el.likn.myndigheterandradepartement,
dominerarJustitiedepartementetfrånuppdragennaturligtDet år att

alltifrånspännviddharUppdragskatalogen22.projekt9 storav
iinsatserkonkretautvärderingar ochtillkartläggningsuppgifter som

städer.femipilotprojektetbrottsförebyggandelokaltdet storat.ex.
Även frånuppdragalltifrånvarieradmycketfinansieringsbilden är

BRÅ förinomutföraförväntasJustitiedepartementet, ramensom
betydandedärdepartementfrånuppdragtillbefintlig budget, samma

därbrå-projektetlokalaiförfoganderådets t.ex.tillmedel ställs
milj kr.erhållit 1rådet

bl.a.Justitiedepartementetredovisas utöveruppdragsgivareSom
ministerrådet,NordiskaSocialdepartementet,Statsrådsberedningen,

fallvissainvandrarverk. Iochforskningssanstalt StatensFörsvarets
BRÅ imedprojektsamverkanföreskrivitjustitiedepartementethar
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uppdrag lagts på BRÅRikspolisstyrelsen.t.ex. I andra fallsom har
tillsammans med andra intressenter initierat projekt och även den
vågen erhållit bidragsmedel. Rådets redovisning medelexternaav
under de fem åren visar finansiering påexternen sammantaget
ungefär 6,5 ntilj. kr. För bå. 1991-92 motsvarande finansieringvar

2,8 milj. kr.ca

C Projekzkostnader

BRÅDet ekonomiadministrativa datasystem, använder, medgersom
i och för sig redovisning projektkostnader. Däremot visaren detav
sig det med något undantagatt för närvarande är omöjligt identi-att
fiera kostnaderna för de enskilda FoU-utövarna i projekten. Rådets
ledning överväger olika former schabloniserad tidsredovisningav
basis RRVs Att redovisa arbetad tidrapport led iav myndig-ett-
hetens resultatstyrning 1991 och också på olika sätt förstärkaatt
handläggarkompetensen inom redovisningsområdet.

2.3 Rikspolisstyrelsen RPS och polishögskolan
PHS

A Förhistoria

I mitten på 1980-talet aktualiserades i Sverige forskning med
anknytning till polisväsendet. Den hade i och för sig tidigare ingått

del i forskningen inom juridiska och samhällsvetenskapligasom en
BRÅ.ämnen vid universiteten och vid

I den polisberedning, hade tillsatts 1981, kom frågan livligtsom att
diskuteras. Enligt beredningen borde försöka skapa forsk-man en
ningsmiljö i anslutning till polisutbildningen. Ett första kundesteg

inrätta någon form forskningsqänstatt med polisiärvara inrikt-av
ning. Nivån borde professur enligt beredningen. Remiss-vara en
instanserna UHÄi positiva till förslaget.stort sett tveksam.var var

UHÄ,Man borde, enligt överväga lägga forskartjänstatt inomen
för befintlig forskningsorganisation. Föreningenramen Sveriges

Åklagare hade ungefär uppfattning tjänst borde ligga isamma en-
anslutning till vetenskaplig verksamhet.annan

I den proposition följde på beredningsarbetet 19848581som
ansåg föredragande statsråd starka skäl talade föratt polisut-att
bildningen fick ökadforskningsanknytning tvärvetenskapligaen samt
drag med starka samhällsvetenskapliga och förvaltningsadntinistrativa
inslag. Viktigt oberoende forskningatt kom till stånd.var en
Statsrådet ställde sig dock tveksam till skulle börja medatt man en
professur, bl.a. beroende på viss brist på tillgängliga kandidateren
med professorskompetens. Tills vidare, ansåg han, borde byggaman
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efterförforskningsnivå,något lägrepå attverksamheten enupp
tjänsterTvåprofessur.frågantillår återkommanågra somom en

föreslogs.forskare
statsrådets över-tillsig8 anslöt1984851JuUJustitieutskottet

tankenkringenighetbredrådde attdetnoteradeochväganden att en
polisverksamhetenpolishögskolan medvidprofessurinrätta somen

dock avgråns-kundeövergångsskedeUnderämnesområde. ett
denkundeproblem. Dessutomvissavållaämnesområdetningen av

Verksam-i dag.begränsadvetenskapliga kompetensen vara
borde kunnaProfessurennivå.lägrebörja pådärförbordeheten en

ochsina formerfunnitdå ämnetnågra år,efterförstinrättas
stabiliseratsverksamheten . förslagetfullföljdes198485100, bilagabudgetpropositionenI

polishög-vidpolisforskningiforskare ämnettvå tjänstermed som
198586 kanmedFrån ochbiföll förslaget.Riksdagenskolan. man

successivt.i landet byggspolisforskningensäga att upp
Görandelstvå motioner,väcktsriksdag198687 årsTill av

inrättandem.fl.Fiskesjö cBertildelsm,Eriksson avomav
professuren.

råderdetåterigen19868727konstaterarjustitieutskottet attJuUI
forskningetablerapolishögskolan etcinomtankenkringenighet att

Medi ämnet.professurinrättapåockså tankengäller att en
denfr.o.m.inrättatshadeforskartjänstemade tvåkonstaterande att

regeringenfrånutgårdetframhöll utskottet att1985november att1
iprofessureninrättandefråganaktualiserardröjsmål en-avutan om

gjorts.tidigareuttalandenmed delighet som
departementschefenkonstaterarbil198788100,propositionI

inrättaförärtidenoch atttvå årgått drygtdet att mogennuatt
minrikspolisstyrelsenpolisforskning vidiprofessortjänst somen

forskar-befintligaredandeockså höraskulleprofessurenTillkurs.
emellertid intesigansågstatsrådetFöredragandeassistenttjänstema.

forskningsverksamhetenstillställningslutligbereddnu att ta
förutgångspunktEnvid styrelsen.hemvistorganisatoriskanärmare

forskningenansåg hanfråga,denna attvidarebehandling varaav
påUlriksdal, därpolishögskolantillförläggashuvudsakligenborde

Professurenutvecklas.kunnaforskningsmiljö börfruktbarsikt en
myckethaborde enochsjälvständighetbetydandeborde enges

Professurenhåll.på andraforskningbesläktadmedkontaktnära
uppgiftenmedkombinerasdepartementschefen,enligtborde inte, som

själv-sinförloradåskulleTjänstenpolishögskolan.vidrektor
ständighet

. detDockerinran.ingen19878830 hadeJustitieutskottet JuU var
ingåskulleprofessorstjänstinnehavangelägetutskottetenligt att av

iuniversitetetvidsektionskollegiumellerlämpligt fakultets-i



58 Roller, verksamhet och resurser SOU 199280

Stockholm. Riksdagen biföll förslaget inrättande professuren.om av
Efter särskild utredning inom RPS återkom frågan forskningensom

organisatoriska hemvist och kontakterna med omvärlden mer som en
anmälan i den forskningspolitiska propositionen 19891990.155.

Sedan den l okt. 1988 finns särskild forskningsenhet vid RPSen
direkt under rikspolischerfen lokaliserad till polishögskolan.men
Enheten hade fem tjänster professuren, tjänst högskolelektoren som
forskare, två tjänster forskarassistenter och administrativsom en
tjänst.

I den nämnda propositionen departementschefen ganskager en
fyllig bild de ganska intrikata frågor aktualiseratsav medsom
anledning professurens placering vid RPS, direktav under chefen för
RPS. Han framhåller det gäller minskaatt risken föratt beroende
mellan polisforskningen och polisorganisationen och nämner att
forskama professuren böratt placeras utanföranser polisorganisatio-
nen.

Vid hearing anordnad justitiedepartementeten i februari 1985av
framfördes förslag professuren borde förläggasatt till universite-om

BRÅ,alternativt tilltet, institutet för social forskning SOFI eller
Arbetslivscentrum. Enligt departementschefen motiverade emellertid
polisutbildningensforskningsanknytning viss forskningatt knyts till
polishögskolan. Skolans bibliotek kunde successivt utvecklas till ett
forskningsbibliotek. Naturligast, anför departementschefen, är att
polisforskningen blir enhet vid polishögskolan påen samma
organisationsnivå övriga enheter vid skolan. Härigenomsom ges en
anknytning till utbildningen, främjas kontakterna med den övriga
högskole- och forskningsvärlden och åstadkoms samordningsvinster
för polisverksamheten. Slutligen konkluderas det knappastatt är
lyckligt forskningsorganisationenatt underställs polisverksamhetens
högsta verkställande ledning. Det vetenskapliga föransvaret
forskningens innehåll och utformning läggs på forskningsenhetens
chef, samtidigt innehavareär professuren isom ämnet. Departe-av
mentschefen framhåller det önskvärda i nära samarbeteett med
Stockholms universitet och innehavaren professurenatt tav ex

lokala beslut ingår i lämpligt fakultets- ellergenom sektionskol-
legium vid universitetet i Stockholm.

Slutligen hänvisade departementschefen till förslag från RPSett om
inrätta vetenskapligtatt råd,ett främsta uppgift skullevars attvara

stärka sambanden mellan forskningsverksamheten vid styrelsen och
den övriga forskarvärlden. Frågan skulle aktualiseras när pro-
fessuren tillsatts.

Professuren ledigförklarades i februari 1989 och tillsattes efter
sakkunnigförfarande 1991.
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NulägeB

forskningsenheten formellt årkan konstateradagslägetI attman --
Polishögskolan.placering påenhet vid Rikspolisstyrelsen meden
och har utöverfyraorganiserad i arbetsgrupperEnheten är -

högskolelektorstjänst JohannesLeifprofessuren GW Persson, en
fyraThorstensson,forskarassistentjänst MarieKnutsson, en

AndersAnnika Noré,Johansson,forskningsassistentjänster Kerstin
byråsekreterare LottieHelmius, försteoch IngridKassman en

assistent GunillaTrued,polisassistentWahlin, Jörgen enen
inalles llprofessur Brenner;Sandahl Stenextrasamt en

y
personer.

forskningsassistentema LottieTrued ochjämtefyra JörgenDe
viddoktorandtjänstLottie Wahlin meddoktorander;Wahlin år en

universitet.vid Stockholmssociologiska institutionen
milj. krbudget på 2199192 enhetenbudgetåret hadeUnder en

vissa600.000 för analysfrån på kr.externbidrag RPSsamt ett aven
juni i år Mariei Sverige imed i fotbollfrågor i samband EM

Torstensson .
milj. Professorbudget på 6 kr.år enheteninnevarande harFör en

112-2 mkr.i storleksordningenmed externbidragräknarPersson
projektarbetsuppgifterplaneradePågående, påbörjade och

Arbetsgrupp 1

Leif GW Persson
profilregister för efterspaningsk.Uppbyggnad ett grovaavav

seriebrottslingar SESAM
datoriseradeUtvecklingtill detta projektKopplat system somav

polisiärförskall användasartificiell intelligens;med s.k.arbetar
spaningsverksamhet NINT.

försäk-planeradeprofilregister för upptäcktKonstruktion ett avav
ringsbedrâgerier FRAUDFILE

gämings-värdetransporter;kriminologisk kartläggning rånEn avav
skyddsdåtgärder.modus operandi,män,

AnnikaHelmius och NoréIngrid
studierRättsdogmatiskabefogenheter.Undersökning polisens lagaav

kritiskai olikaarbetarundersökningar hur polisenempiriskaoch av
situationer.

institutio-juridiskamedjuridiska delarna bedrivs i samarbeteDe
handledningunderuniversitetoch Uppsalavid Stockholms avnerna

Wennberg.straffrättsprofessornbl.a. Suzanne

Anders Kassman
påverkasnarkotikabrottslighetochnarkotikamissbrukProjekt hurom
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den s.k. tillgänglighetsfaktorn. Projektet ärav under planering och
kommer bedrivas i samarbeteatt med sociologiska institutionen vid
Stockholms universitet under ledning professorn i sociologiskav
alkoholforskning Eckart Kühlhorn.

Arbetsgrupp 2

Johannes Knutsson
Löpande bevakning problemområdet brottslighet i formav av
periodiska beskrivningaranalyser brottsutveckling, brottsstrukturav
och brottsuppklaring.

Mindre specialstudier inom problemområdet.
Longitudinell studie på aggregerad nivå inkapaciterings-sannolik-av
heten vid grövre brott sambandet mellansamt inkapacitering och
brottsnivå.

Lottie Wahlin
Sambandet mellan drogvanor, brottsbeslut och brottsintensitet inom

högkriminella traditionella brottslingaren avhandlings-grupp av
projekt.

Projektet bedrivs i samarbete med sociologiska institutionen vid
Stockholms universitet under handledning Eckart Kühlhorn ochav
Leif GW Persson.

Arbetsgrupp 3

Sten-0l0fBrenner, Jörgen Trued
Under planering Olika projekt inom det fält sammanfattas undersom
begreppet arbetsmiljöfrågor, bl.a. med särskild inriktning på stress
och s.k. sensationssökning i arbetssituationer inomutsatta polisen.

Arbetsgrupp 4

Marie Torstensson, Kerstin Johansson och projektmedarbetare
Olika projekt. F.n. pågårexterna utvärdering polisens insatseren av
under fotbollsEM EMMA åtgårdsstudie församt minskaatten
risken för butiksrån Under planering Det ideala polis-m.m.
distriktet. EMMA publiceras under hösten 1992; rânprojektet under
hösten 1993.

2.4 Kriminalvårdsstyrelsen KVS

Den 1 januari 1971 inrättades inom KVS planerings- och utveck-en
lingsenhet med uppgift göra vetenskapligaatt uppföljningar och
redovisningar utvecklingsarbete inom kriminalvårdens verksam-av
hetsområde. Budgetåret 197273 disponerade enheten 270.000 kr och
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psykolog,forskarutbildadbyråchef Bishop,Normanhade enenen
kansliskrivare.byråsekreterareförste samt en

forskningstjänster1970-talet fannstill slutetFram tre somav
BRÅ. förmedelansöktesFormelltmedel frånfinansierades med om

198081tjänsterna.för demedeldeti praktikenprojekt, trevarmen
Undertjänster.den fickorganisationen ochförändrades permanenta

med Normantjänsteromfattatillutvecklades enhetenhand att sex
intensivmycketbedrevsdecennierchef. UnderBishop ett enparsom

PM-40-taletoch50-talavkastatFoU-verksamhet, rapporterettsom
uppföljning1973Villkorligt frigivnaalltifrånpublikationer, en-

18,Bishop;Bagge,på återfall Krantz,avseende rapportmed nr
granskningrattfyllerister Enkriminella är1976 till Hur av

trañknykterhetsbrotts-fängelsedömdaåterfall blandochkriminalitet
Fängelsedömda19872Bishop, Krantz;lingar samtrapport

19921.Johansson;Santander,1989ungdomar rapport
forskningsgruppmedforskningsenhetenhardagslägetI ersatts en

1976-77,till enhetenkomKrantz,med Larspå somtre sompersoner
forskningsledare.

sittinriktningochställningharForskningsgruppen en annan
delärforskningsenheten. Gruppenursprungligadenarbete än aven

uppgiftenfåttstabsfunktionioch har attplaneringsenhetstyrelsens en
kanverksamhetinomverksuppgijter;förprimärt sommersvara

FoU-verksamhetutredningsarbete änkvalificeratbetecknas somsom
tillgänglighetfunktionensinnebärbemärkelsen. Dettagamlai den att

ledning talarnationell KVSminskatresultatoch numerresurs.som
utveck-ochutrednings-kvalificeradverket har enhellre attom

iförväntasVerketforskning bedrivs.lingsverksamhet än attom
FoU-verksamhetrepliera på densammanhangetstället i det senare

BRÅ, föroch högskolan. EnforskningsenhetRPSbedrivs avsom
medbl.a.kontakt söksgivandestimulerande ochbåda parter

Linköping.universitetet i
milj.1.2199192arbeteforskningsgruppensKostnaderna för cavar

mkr.1.5uppgå tillinnevarande årunderberäknaskr. De ca
forsknings-beskrivitutredningentillhar i PMKrantzLars en

följande min kurs..sättarbetsuppgifter på bl.a.nuvarandegruppens
utvärdering,rörandefrågorinriktasarbeteForskningsgruppens-

skallArbetetetresultatanalysochverksamhetsuppföyning m. m.
prestatio-för mätametoderutvecklainriktningbedrivas med attatt

ochverksamhetenföljaintresse ärsärskiltoch resultat. Av attner
riktadeoch åtgärderbehandlingsmetoder motutfallredovisa av

skallklientelkollektivethosoch egenskaperklientelkollektivet. Behov
utvecklaförändra ochunderlagmyndigheten harsåkartläggas, attatt

påverkan.åtgärder ochförmetoder
inomhandledning tillråd ochocksåFunktionen skall personerge-
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kriminalvården,utom för dess räkning genomför uppföljningarsom
och utvärderingar. funktionensI arbete ingår vidare följa denatt
kriminologiska forskningen i Sverige och utomlands, för tillatt
organisationen kunna förmedla forskningsresultat och erfarenheter,

har relevans för kriminalvårdens utveckling.som Kontakt skall
upprätthållas med och organisationer bedriver FoU-personer som
arbete intresse för kriminalvården.av

Den aktuella verksamheten inriktadär på bl.a. projekt- om
klientelförändringari tillbakablickande S-årsperspektivett ; kvinnor
i fängelse och deras problematik; sexualbrottslingar och deras
behov åtgärder under anstaltstiden omfattningen intagnaav av
dömda för våld kvinnor och minderåriga;mot narkotikaproblemati-
ken, för belysning bl.a. frågan differentiering missbrukareav om av

icke missbrukare på anstaltema; intagnaresp. med psykisk
stöming; vårdkedjan inom kriminalvården.

2.5 Rättsmedicinalverket RMV

RMV bildades den 1 juli 1991. I myndigheten ingår de verksamheter
tidigare bedrevs de då självständiga myndigheternasom Statensav

rättspsykiatriska kliniker, Statens råttsläkarstationer och Statens
rättskemiska laboratorium.

Enligt sin instruktion SFS 1991 944 verketär förvaltnings-central
myndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och
rättsserologisk verksamhet i den utsträckning sådana frågor inte skall
handläggas någon statlig myndighet.av annan

Verket skall särskilt för instr. 2 §svara

rättspsykiatriska undersökning i brottmål,
2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska under-

ökningar,
3. rättsmedicinsk medverkan i övrigt begäran domstol,av

länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet,
4. rättskemiska och rättsserologiska undersökningar,
5. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och

enskilda,
6. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
7. utvecklingsarbete och stöd åt forskning betydelse för verksam-av

heten. Utredarens kurs.

Som nämnts i avsnitt 2.1.3 ingår institutionen för social- ochnumera
rättspsykiatri vid Karolinska institutet, lokaliserad till Huddinge
sjukhus, RMVzs avdelning i sjukhuset. Från och med 1992som en
har verket också huvudmannaskapet för det gamla Kriminologiska
centralarkivet KCA under den benämningen Rättsmedicinal-nya
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innehåller f.n. cirka 58.000verkets centrala arkiv ArkivetRCA.
rättspsykiatriska utlåtanden.

forsknings-alltifrån för och utveck-RMV har intresserat sigstart
för 199394lingsfrågoma i anslagsframställningoch gör sin en

utveckla sina stöd-betydande komma igång med ochansats att
funktioner. och diskussionerVerket hänvisar bl.a. till arrangemang

adjungeradeuniversitetsfakulteter universiteten skapamed för vidatt
forsknings-inom rättspsykiatriskaprofessurer de rättsmedicinska och

Umeåföreligger redan vidområdena. Ett sådant arrangemang
framåt.i år och åruniversitet med verkan från den l juli tre

professur iSakkunnigprövning pågår för motsvarande Göteborg.en
konstaterarDå det gäller den rättspsykiatriska verksamheten RMV

tidigare professuren iforskningsbasen fn sedan denäratt svag
till professur irättspsykiatri vid universitet omvandlatsLunds en

påpekandetexperimentell psykiatri. Verket också det utövergör att
saknas RMVsprofessuren i rättspsykiatri i Stockholm inom

förlämpliga professorskompetenta kandidaterforganisation ettn
inom detprofessurer påmed adjungerade sättsystem somsamma

förs emellertid medrättsmedicinska området. Vissa diskussioner
professur vid Göteborgsberörda intressenter adjungeradom en

universitet.
anlitatlångsiktigt på FoU-frågoma har RMVFör ett greppmer

tillLevander för utarbeta förslagpsykiatriprofessom Sten att ett
fått del förslaget ochrättspsykiatrisk forskning RM V. Jag harinom av

i utredning, bilaga 14. Förmedgivande redovisa det minett att
deutredningens del det intressant dokumentär även ettett avsom

kriminalvetenskapli intressanta forskningsprogramfyra exempel på
4 och 6.8 och 2..jag redovisar avsnitten Bsesom

forsk-ingår också inrättandet verketsLevanders förslagI ettav
ochföreslås följande sammansättning, inriktningfåningsråd, som

arbetsformer

med ärforskningsråd skall finnas inom RMVEtt personer som
frånoch medrättspsykiatriskt forskningsaktiva representanter

gånger år,verksledningen. råd sammanträderDetta ett perpar
anslagsgivareför delämpligen koordinerat beslutsdatummed tunga

BRÅ, vilka forsknings-föreslåraktuella ochär MFR, RBJ,som
medelstilldel-projekt från RMV. Beslutkan beviljas medel omsom
projekt inomhand skallning fattas i verksledningen. förstaI

får stödcentrala verksamhetsområdeRMVs tungaavsom
ocheller lokalaskall mindreanslagsgivare stödjas. I andra hand

centralautanför RMVsprojekt, samarbetsprojekt liggersamt som
huvud-förutsätterverksamhetsområde stödjas. Det attsenare

projektet har högfinansieringen ochsker utanför RMV, att en
för rättspsykiatrin.angelägenhetsgrad
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För frågan Medicinska forskningsrådets roll i finansieringenom av
rättspsykiatrisk forskning, avsnitten 3.2.4 och 6.8 2.Bse

Som ytterligare medel för stimuleraett FoU-verksamhetenatt
främst vid institutionen för social- och rättspsykiatri vid Huddinge
sjukhus har RMV i överenskommelse med Karolinska institutet
medgivit under vissa förutsättningaratt upp till i genomsnitt 3,5- -
veckotimmar specialistkompetent läkare får disponeras för FoU-per
verksamhet i enlighet med intentionerna i det s.k. LUA-avtalet.

RMVs anslagsframställning innehåller inga särskilt medelavsatta
för verkets FoU-stöd. Det förutsätts, kan utgå från, vissattman
erfarenhet först måste vinnas och fortsatt planering ske innan medel
kan öronmärkas.
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3 ekonomiForskare och

3.1 Forskarkadern

sin beskrivning utveck-I Svensk kriminologi problem ochav -
lingsmöjligheter, Per-Olofbilaga 11, beskriver Wikström den

kriminologin småsvenska liten forskningsmiljö medsom en
internationellt förvissoI perspektiv dettaresurser. ärett sant.

tjugufem-Under utredningens gång har jag haft kontakt med ett
trettiotal disputerade forskare, inom kriminal-svenska verkar detsom
vetenskapliga forskningsområdet. flesta kanske inteDe dessa kanav
betecknas kriminologer i mening, juststrikt begreppslig utansom en

kunskapsområdenkriminalvetare i vid mening, inom t.ex.som som
ochStraffrätt, rättspsykiatri, rättspsykologi, allmän sociologi

rättsekonomipsykologi, statistik, osv.
någotDå det gäller det kriminologiska ämnesområdet, i en
drygtbegränsad mening, det sig Wikström påpekar,rör ettom, som

ochtiotal disputerade forskare två professorer allmän kriminologi
BRÅ, kriminologiskapolisforskning, sju stycken vid viden

institutionen vid Stockholms universitet den tidigareutöver pro-
fessorn vid forskningsenhet.RPStresamt

finnshänvisar Wikström till i KanadaI sammanhanget detatt t.ex.
fyrafyra universitet med kriminologiska institutioner och ytterligare

kriminologiska hundrataluniversitet har forskningsprogram. Ettsom
kriminologiskt åttaforskare lär verksamma vid dessa lärosäten.vara

forskare antalfinns hundratal sysselsatta vidHärutöver är ettett som
inriktning.sektoriella FoU-organ kriminologiskmed

Wikströmuppgifter internationellaDe i övrigt från den arenan, som
minst detintepå utredningens uppdrag lämnar, imponerandeär -

forskningsprogrammenantal forskare övergripandedestora som
på goda grunderSamtidigt känner sig Wikströmengagerar. --

kriminologiskasvenskaföranlåten påpeka denävenatt att om
vissaåtminstone inomforskningsmiljön liten och har småär resurser,

välforskningkriminologiskforskningsområden, håller svenskså sig
framme internationellt.

dådå ochåterkomma tillanledningSverige har också, jag harsom
kriminalvetenskapligabredai utredningen, fm tradition på deten

avhandlings-antalforskningsområdet. granskar detNär storaman
bådeintryckfårarbeten åren ettpasserat avmansom genom revy
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bredd och djup. Men ställer sig också frågan vad hänt medman som
kunskapen och med vederbörande forskare. Det finns naturligtvis alla
goda skål söka knyta respektive kritisktatt granskasamman,
gårdagens kunskap dagens och morgondagens. I kontakten övermot
generationsgrånserna går också känsla gemenskap är viktigen av som

få känna och uppleva, inte minst föratt dem skall föra detsom
kritiska uppdraget vidare.

syfteI bakgrund till den ständigt återkommande diskussio-att ge en
forskarkader, behov och redovisar jag nedan denen om resurser

tre-fyra decenniernas i några fall ännu längre tillbakasenaste i tiden
doktorsavhandlingar kriminalvetenskapligt intresse. En sådan listaav
blir sällan heltäckande. Dessutom inteuttrycker alltid avhandlingarna

forskningsinriktning och profil författaren i livet bliren som senare
känd för. Typfallet är METROPLITs drivande kraft, Carl-Gunnar
Janson. Hans avhandling behandlade ämnet Mandattilldelning och

Ävenregional fördelning 1961. jag förespråkareär förom en
mycket bred definition begreppet kriminalvetenskap, måste jagav
tillstå Jansons avhandling måste ligga utanför det intresse-att anses
område här behandlas. I detta ligger samtidigt något löñesriktsom
både potentiell rekryteringsbas och det för bådestora utrymmet etten
tvärfackligttvårvetenskapligt förhållningsätt och flervetenskapligen
arbetsprocess.

Tio avhandlingsförfattama iär dag professorer Sveri,av em.,
Börjesson, Klette, Lidberg, Kühlhorn, Bondesson, Hydén, Messer-
schmidt, USA, Levander och Persson. Jag har i övrigt inte helt
kunnat följa vad hänt med författarna. i varjeMen fallupp ettsom
trettiotal dem arbetar idag docenterhögskolelektorer forskar-av som
assistenter.

För något få morgondagens jagatt harett grepp om
också redovisat antal doktorander jag på olika haftsättett som
kontakt med eller fått kunskap Svårigheten oftast fåår uppgiftattom.

vederbörandes harhar inte doktorandtjänst ellerstatusom annan
tjänst. Relativt få har doktorandtjänster. Listan på intetär sätt
heltäckande troligen lika litet avhandlingslistan. Men syftet ärsom
uteslutande allmän uppfattning läget. Doktorandlistanatt ge en om
visar påståenden ibland det finnstrots motsatsen att ettom- -
betydande intresse för doktorandstudier inom det kriminalvetenskap-
liga forskningsfältet. Jag redovisar bortåt 50-taletnedan doktorander
från många olika kunskapsområden kriminalvetenskapligt intresse.av

A Doktorsvhandlingar kriminalvetenskapligt intresseav

1992
Chylicki, Pavel
Att upphöra med brott. Sociologi, Lund
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Flyghed, Jan
i kris. Kriminologi,Rättsstat S

Liedberg, Mats
staden i besittning. Arkitektur, LundAtt ta

Lindberg, Bo H
Praemia Historia, Upps.et poenaz.

Rendahl, ErikJan
auktoritetsorienteringen.Arbetets drivkrafter extentiellt värde och-

imening för de anställdaTvå dimensioner belyser arbetetssom
kriminalvården. Psykologi, Lund

Ström, C
Sweden.maxillo-facial injuries in Råttspsy-Criminal violence and

kiatri, S.

Söderblom, Tomas
folkhemmet.repression ioch batongen prostitution ochHoran

Historia, Lund

Zila, Josef
straff. Straffrätt,stället för SI

1991
Andersson, Berit

Sociologi,situationen,förstå missbruk Praktiken,Att processen.
Lund

Andersson, Jan
Sociologi,påföljdsval. SKriminella karriärer och

Hilte, Mats
narkomanvård i Malmö.disciplin fallstudieDroger och aven

Sociologi, Lund

1990
Dalteg, Arne

Psykiatri, Lundlagövenrädare.Avancerade unga

Häthén, Christian
Rättshistoria, Lundkriminalpolitik.Straffråttsvetenskap och

Leymann, Heintz
robberies.life bankworkingviolencePsychological reactions to

Medicin, UmeåPsykologi,

1989
Belfrage, Henrik

LiHälso-sjukvård,Psykiskt störda brottslingar. Tema
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Boennan, Albert
Karsuddenpatienter 106 jämställda lagövertrådare. Råttspsykiatri, S-
Frände, D

straffrättsligaDen legalitetsprincipen. Hälso-sjukvård,Tema Li

Lenke Leif
Alcohol and criminal violence. Kriminologi, S

Lenke, Lena
Alcohol and criminal violence time series analyses in comparativea
perspective. Socialt arbete. Lund

Lindqvist, P
Violence against The role of mental disorder and abuse.a person.
Rättspsykiatri, Umeå

Sund, Lars-Göran
Tillsyn barn.över Umeå

1988
Andersson, Tommy
Alkoholvanor i utvecklingsperspektiv. Psykologi, Sett

af Klinteberg, Britt
Studies sex-related psychosocial and biological indicators ofon
psychosocial vulnerability developmental perspective.A
Psykologi, S

1987
Nordlof, Kerstin
Straffpocessuella tvångsmedel. Gripande, anhållande och häktning.
Kriminologi, S.

Torstensson, Marie
Drug-Abusers in Metropolitan Cohort. Sociologi, Sa

Warnling-Nerep, Wiveka
Sanktionsavgifter. Offentlig rätt, S

1986
Alvén-Eriksson
Brottslingen villebråd eller medmänniska Bilden brottslingen iav-
svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1975.mellan åren Littera-
turvetenskap. Lund

Tunving, Kerstin
inCareers alcoholism and drug addiction. Clinical and epidemiologi-

cal studies. Psykiatri, Lund

Hans-EdvardRoos,
Vandalism i storstad och glesbygd. Sociologi, Lund
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Bernal-JoachimSchuller,
undersökning brottslighetenkriminalitet empiriskEkonomi och aven

Nationalekonomi,Sverige. Gi

1985
Adrianson, Jan

determinismen. Sociolo-miljö Kritik den socialaochBortom avarv
gi, Upps-

OrlyManor,
Statistik,analysis of criminal SStatistical Careers.

GöranStütz,
Sociologi, SKamratstaten.

Per-OlofWikström,
Kriminologi,Sweden. SEveryday violence in contemporary

1984
Ahlberg, Karin

Straffrätt,Vanebrottslighet och påföljdsval. S

Carlberg, Margareta
landsting. Psykologi,inom Stockholms läns SPBU-verksamheten

JohannesKnutsson,
brottspreventionen. Kriminologi, SochPolisen

1983
Hedén, Birger

samhälle. Litteraturvetenskap. LundIndivid, våld och

StigLarsson,
villkor. Sociologi, LundprostitueradesKönshandeln. Om

Lithner, Klas
Åklagararbete åklagarroll. Kriminologi,och S

Åkerström, Malin
in comparisonlifestyles of thieves and addictsCrooks and squares

people. Sociologi, Lundconventionalto

1981
LMartens, Peter

Socialization of EarlySocioeconomic Family andStatus, Structure
Sociologi,Adolescent Children. S

Rydelius, Per-Anders
of alcoholic fathers. Bampsykiatri,Children S
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1980
LeifPersson, G W

Hidden Criminality Iheoretical and Methodological Problems,
Empirical Results. Kriminologi, S

1979
Levander, S
Psychophysiological differentiation within criminal groups an
approach the study of psychopathy. Rättspsykiatri, Sto

Magnusson, Dan
Konkurser och ekonomisk brottslighet. Rättssociologi, Lund

Messerschmidt, Jim
School stratiñcation and delinquent behaviour.
Kriminologi, S

Kalderstam, Johnny
laglösaDe subkultur i Malmö. Rättssociologi, Lunden-

Tham, Henrik
Brottslighet och levnadsnivå undersökning män i kriminal-en av-
registret födda 1892-1953. Kriminologi, S

1978
Drugge, Ulf
Domstolar konfliktreglerare komparativ undersökningsom en av
underrättemas konfliktreglerande verksamhet. Sociologi, Umeå

Hydén, Håkan
Rättens samhälleliga funktioner. Rättssociologi, Lund

Sarnecki, Jerzy
Ungdomsgårdarna i Stockholm. Sociologi, S

1977
Eriksson, Ingalill
Sociala relationer orsaker till onda förhållanden myndig-samt
hetsåtgårder och sociologisk metod. Sociologi, Umeå

Palm, Astrid
Palm, Ulf
Kriminalitet uttryck för intensivstudieolust dömda försom en av
tillgreppsbrott. Med., Umeå

1976
Rosén, Ann-Sofie,
Four multivariate studies in personality socialization.ans
Psykologi, S
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1974
NilsBejerot,

Narkotikamissbruk narkotikapolitik. Socialmedicin,och S

UllaBondesson,

fångsamhållet socialisationsprocesser vidFången i ungdomsvårds-

skola, ungdomsfängelse, fängelse och intemering. Sociologi, Lund

Humble, Kristina
GitteSettergren,

Personligheter och relationer i belysning projektiva metoder.av
1956Delrapport i års klientelundersökning rörande ungdomsbrotts-

Psykologi,lingar. S

Kühlhorn, Eckart
Effekter behandling alkoholistbehandling i terapeutiska samhällenav

traditionella anstalter. Sociologi,och S

Lidberg, Lars
enligt 7Liten sinnesundersökning läkarundersökning § Lagen om

brottmål kriminologiskpersonundersökning i psykiatrisk ochen
Râttspsykiatri, Sanalys.

1973
Skogh, Göran

samhällsekonomi. Nationalekonomi, LundStraffrätt och

1972
Klette, Hans

kontroll trafikbrottslighet.social grövreOm av
Kriminologi, S

1971
Olofsson, Birgitta

blandkonformt beteendeVad det vi kriminellt ochsavar om
skolpojkar. Psykologi, S

Schalling, Daisy
personalityContribution the Validation of concepts.to some

Psykologi, S

1970
Vogel, Joachim

rättssociologiskmöjligheter och skattemoralAspirationer, en
undersökning. Sociologi, S.

1969
Jonsson, Gustav

sociala Socialmedicin,Det Sarvet.
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1966
Börjesson, Bengt

påföljdersOm verkningar. Psykologi, S

Törnqvist, Karl-Erik
Svåra återfallsbrottslingar. Råttspsykiatri, S

1962
Fredriksson, Gunnar
Kriminalstatistiken och kriminologien. Kriminologi, S

1960
Nyquist, Ola
Juvenile Justice. Kriminalpolitik, Upps.

Sveri, Knut
Kriminalitet och alder. Kriminologi, S

1958
Inghe, Gunnar
Mental and psysical illness in Stockholm.among paupers
Socialmedicin, S

1946
Otterström, Edith
Delinquency and children from bad homes study of their prognosisa
from social point of view. Ped., Upps.a

1943
Gerle, Bo
Mordbrännare kriminalpsykologisk studie på grundvalen ettav
svenskt rättspsykiatriskt material. Råttspsykiatri, Lund

1924
Nilsson, NiLs Anton
Om psykiskt abnorma brottslingar och deras behandling.
Råttspsykiatri, S

1918
Lund, David
Bei die Ursachen der Jugendasozialität kriminalpsychologische und
soziale Untersuchungen mit Einschluss Familienforschungen invon
Schweden. Straffrätt, Upps.

1908
Kinberg, Olof
Om det rättsliga förfaringssättet i Sverige rörande för brott tilltalade

tvivelaktig sinnesbeskaffenhet behandlingenpersoner av samt om av
kriminella sinnessjuka. Rättspsykiatri, S
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1898
Schuldheis, Georg

1865-1894. Råttspsy-årenSverige underifångarsinnessjukaOm
kiatri, Upps.

DoktoranderB

universitet,Institutioner, ämne

Juricliska, S

JKBillströmMagnus
grundtillräknelighetensstraffrättsligaDen

Juridiska, Upps.

JKHolmqvistLena
behandlingmedicinskvidStraffrättsligt ansvar

Berglund JKKerstin
gällande rättstudieRättsdogmatisk av

LundJuridiska,

JalldungHåkan
trafik-bekämpningpolisensvidrättsäkerhetocheffektivitet avOm

alkoholinandningsprovnykterhetsbrott genom

FKJK,TibyEva
avhandltvånedanDomarjäv se -

Kriminologiska, S

FKLindströmPeter
skolorolikamellanbrottsligheti ungdomarsVariationer

AnderssonHans
bränderAnlagda

Nilsson FKMikael
straffrättsliga ut-systemetspåverkar detochFaktorer styrsom

brottformning betr. m.m.

WikströmSuzanna
hotOlaga

JKTiby FK,Eva
ovanstadsmiljöi sekriminalitetKvinnors
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Sociologiska, S

Gill Björ FK
Alkoholbruk, missbruk och alkoholrelaterade problem

Olof Frändén FL
Suicider och presuicider

Karin Helmersson FK
Alkoholister, drogmissbruk

Kerstin Johansson FK
Polisarbete

Anders Kassman FK
Narkotikarelaterad brottslighet

Håkan Leifman FK
Alkoholproblem, rattfylleri

Karin Ringman FK
Brottsprevention

Lottie Wahlin FK
Allmänprevention

Sven-Gunnar Widén FK
Attityder till kriminella och avvikare

Rättspsykiatrtlska, S

Per Olov Alm MK
Psykofysiologiska karaktäristiska hos lagöverträdareunga

Marianne Kristiansson MK
Psykiskt störda brottslingar

Lars Naimell MK
Vården vid de fasta paviljongerna

Anders Villius FK
Urvalet till rättspsykiatrisk undersökning

Statistiska, Upps.

Stefan Persson
Estimation kriminella populationerav

Företagsekon. Lund
,

Arvidsson P. och Carlsson
Planering och budgetering polisverksamhetenav
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psyk.,Ped. och Li

UngmarkInger
ÖvervakningKvinnor under

Sociologiska, G

Åke LindgrenSven
samhällsutvecklingstyrning och faktiskSocial

Psykologiska, S

Horwarth-LundbergJudith
kriminalitetenmanifestadeninvandrare, bl.a.Livssituationen hos

Rydén-LodiBirgittaJan Rapp,
Rehabilitering

ÖsterlundKarin
Vittnespsykologi

arbete, LundSocialt

OhlssonLars
problemsocialaVärstingar, deras

SvenssonBengt
vardagslivNarkotikamissbrukamas

TrulssonKarin
i behandlingkvinnorMissbrukande

SwärdHans
1900-1960ungdomar,Vanartade

psykologi, LundTillämpad

LagerbäckBjörn
Brottsoffer

LundHistoria,

Kenneth Johansson
1600-1850i Smålandstraff i häradoch AllboBrott ca

Mattias Hallin
1600-1750Sverigepraxis iStraff i doktrin och ca

KristianssonGöran
1600-taleti Skåne slutetBrott mot av
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Malin Lennartsson
Kvinnor i och inför råtta i Växjö 1600-1800ca

Etnologi, Lund

Birgitta Sensson
Tattares behandling inom rättsapparaten under olika perioder

Sociologiska, Lund

Bengt Andersson
Narkomaners livsstilar

Scott Baretta
Borderline crime fiddles workat

Ulf Dahlquist
Filmvårld, filmcensur och rättshistoria

Britta Smångs
Polisens yrkesroll

3.2 Finansiering FoUav

Sammanfattning Under 1991-92 bedrevs kriminologisk och
kriminalpolitisk kriminalvetenskaplig forsknings- och utveck-
lingsverksamhet inom total anslags- och bidragsram på 32en ca
mkr, 7.5 mkr 24 % inom högskoleområdet och 24.5varav mkr
76 % inom myndighetssektom. Under 1992-93 uppskattas
motsvarande totalram 42 mkr, 8.5 mkr 20 % inomvara varav
högskoleområdet och 33.5 mkr 80 % inom myndighetssektom.

3.2.1 Högskole-, råds- och sektorsmedel

Den kriminalvetenskapliga FoU-verksamheten finansieras nästan
uteslutande statliga anslag antingen i form fakultets- ellergenom av-
basanslag, i första hand täcker in forskar- och undervisnings-som
tjänster och därtill hörande kringkostnader, eller programlpro-genom
jektmedel från de statliga gundforskningsråden. Därutöver erhålls
anslag från vissa sektoriella FoU-organ, Arbetsmiljöfondent.ex.
AMFO, Byggforskningsrâdet BFR, Transportforskningsbered-
ningen frånTFB, kommuner och landsting, vissa fonder och
stiftelser och samarbetsorgan, Nordiska Samarbetsrådett.ex. för
Kriminologi N StK.
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Tabell 2 Finansiering kriminalvetenskaplig FoU 1991-92av
Finansieringskällor för totalt 31 931 tkr

Källa Medel Proc andel
Departement
exkl uppdragsmedel 21900 68.6

Forskningsråd 3 869 12.1
NSfK 152 0.5
Myndighetersekt.organ 5 700 17.9
Enskilda organisationer 310 0.9
Summa 31931 100.0

Nordiska samarbetsrådetför kriminologi

Tabell 3 Finansiering kriminalvetenskaplig 1991-92FoUav
Forskningsråden

°o12,1 den totala finansieringen 31 931 tkrav

Råd Anslag i tkr rådetsProc andel rådensProc andelav av
totala anslagsbelopp totala finansiering

kriminalvet. FoUav
FRN 915 1.35 23.6
HSFR 275 0.23 7.1
MFR - - -RJ 1600 2.51 41.4
SFR 1079 1.64 27.9
Summa 3869 0.55 100.0

FRN Forskningsnämnden
HSFR Humanistisk-samhällsvetenskapligaforskningsrådet
MFR Medicinska forskningsrådet
RJ Stiftelsen RiksbankensJubileumsfond
SFR Socialvetenskapligaforskningsrådet

Tabell 4 Finansiering kriminalvetenskaplig FoU 1991-92av
Myndigheter, sektoriella FoU-organ

%17,9 den totala finansieringen 31 931 tkrav

Myndighet. sekt.org Anslag i tkr Procentuell andel
beloppettotalaav

AMFO 446 25.3l
BFR 175 3.1
Socialstyrelsen 230 4.0
TFB 398 7.0
Trafiksäkcrhetsvcrket 360 6.4
Departement m. m.

uppdragsmcdcl 3091 54.2

Summa 5 700 100.0

AMFO Arbctsmiljöfonden ByggforskningsrådetBFR
TFB Transportforskningsbercdningen
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1991-92Tabell S Finansiering kriminalvetenskaplig FoUav
Högskolan medelinstitution-

%23,6 total medlen 31 931 tkrav

andelInstitution Fak medel medel ProcentucllExterna
alla inst. medelav
950 12.6Kriminologiska. S 950 -

14.31 075Sociologiska.S 500 575
22.9I 732Psykologiska.S l 732-
15.4l 160Sociologiska. Lu l 160-

900 11.9S 700 200Rättspsyk.. Kl.
Övriga 1 730 22.9500 230I

100.0Summa 2 650 897 7 S474

Tabell 6 Finansiering kriminalvetenskaplig 1991-92FoUav
exkl uppdragsmedelDepartementen

% finansieringen76.4 den totala 31 931 tkrav

Departement Anslag i tkr

199192 199293 procproc
000 75.7Justitie 19 66.7 26 500

Civil 2000 7.0 --
Utbildnings 500 22.8 7 300 20.96
Social 1000 3.5 200 3.41

100.028500 100.0 35000

FoUBå polisverksamheten 2000 civildepartementet.199192sorterade tkr under
till justitiedepartemcntet 199293Förts o m

Tabell 7 Medel till kriminalvetenskaplig FoU i milj. kr

Utbildningsdepartementet Justitiedepartementet
Högskolan Myndigheter

1991-92 1992-93 1991-92 1992-93

1 6 500 0007 10 500 12 000
2 7.5 8.5 24,5 30
3 0.1 0.1 0.2 0.3

1 Uzs totala forskningsbudget JUs totala budget för rätts-
väsendet

kriminalvetenskap-h Högskolemedel för Myndighetsmedel för krimi-
lig FoU inkl. externfinansiering nalvetenskaplig inkl.FoU ex-

ternfinansiering
L Procentandel 2 1 Ditoav

En del detta belopp polisens verksamhet, understor av avser som
1991-92 låg under civildepartementet
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En Lars Dolmén för utredningen företagen inventering, bilagaav
visar i mig gjord sammanställning för budgetåret 199192,en av

tabell bl.a.

det rör sig relativt blygsamma belopp från kommuner ochatt om
landsting,

sektorsorganen endast undantagsvis anslag till direkt krimi-att ger
nalvetenskapliga projekt,

Allmänna arvsfonden, möjligen tvärtemot ganska allmäntatt en
förekommande uppfattning, inte givit några direkta forsknings-
bidrag under tid väl betydande stöd till förenings-senare men
verksamhet kriminologiskt och kriminalpolitiskt intresse,stortav
bl.a. 7 000 000 kr till Athena aktion droger;motgruppen
500 000 kr till Medborgarskolan i Stockholm film bammiss-mot
handel; 200 000 kr till Rädda barnen film sexuella brott motom

250bam; 000 kr till Non fighting generation och 320 000 kr till
Föreningen kultur våld,mot

NSfK beviljade 152 000 kr till svenska forskare 3 projektatt samt

endast försäkringsbolag Skandia, 80 000 kr, ingenettatt men
bank, lämnat forskningsbidrag.

Den totala finansieringsbilden, tabell visar kriminalvetenskapligen
FoU-finansiering under 199192 på nivån 32 mkr, 22näravarav
mkr, i departementala basanslag fakultet- och reguljära myndig-
hetsanslag; basanslag, dvs. i det %,närmaste 70 och resten
huvudsakligen projektanslag från forskningsrådexternagenom
12 % och myndigheter, inkl. %.departement 18

forskningsrådenAv dominerar Riksbankens jubileumsfond med sina
1 600 tkr %drygt 41 den totala rådsfinansieringen, tabell 3.av
Humanistisk-samhållsvetenskapliga forskningsrådet endast 1gav
anslag 275 000 7 %; Medicinska forskningsrådet inget.-

Bland de FoU-finansierande myndigheterna och sektoriella FoU-
tabell svarade departement och offentligaandra förorganen, organ

%55nästan finansieringen, Arbetsmiljöfondenmed på godav en
%.andraplats, 25

Bland dominerar myndigheter och sektorsorgan drygtmottagarna
%,75 medan högskolan ligger på betydligt nivålägre knappten

25 %, tabell 1.
Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har störst

andel högskoleinstitutionernas %,externmedel 30 tabell 5.av
Notabelt sociologiskaär institutionen i Lund har extemmedelatt mer
1 160 tkr än institutionmotsvarande i Stockholm 575 tkr; l 075 tkr

också räknar den del fakultetsanslaget disponeras förom man av som
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Stockholminstitutionen iMetropolitprojektet. Kriminologiska
forskningen fått ståpåredovisar inga externmedel, bl.a. beroende att

undervisning.tillbaka för omfattandeen

tillgängligaredovisa hur deE] jagEnligt utredningens direktiv skall
forskning, å dengrundläggandefördelasforskningsresursema mellan

å denutvecklingsarbetesidan, tillämpad forskning ochochena
andra.

på någotjag i bristför sådan fördelning harutgångspunktSom en -
universite-traditionella betraktelsesättetbättre mig detanvänt attav-
redovisadedeforskning och bedömtför den grundlägandeten svarar

förhållandetinförstådd medi enlighet härmed, välhögskolemedlen
tillämpadkvalificeradgrundforskningriktad ochgränsen mellanatt

många fallnågot desvår dra. Inte iforskning kan mycket att avvara
kategoriseringenjag funnitjag hañ anledning granska, harsom

med andrabetraktarforskning helt missvisande. Jaggrundläggande
medel förhögskolemedel tabell 17.5 mkr i0rd de redovisade som

grundläggande forskning.
betydligtsituationenmyndighets- och sektorssidan ärdet gällerDå

medTill börjaomöjlig hantera.komplicerad, inte helt attattmer men
forsknings-verksamhet bedrivs RPSkan denkonstateras att avsom

utvecklings-forskning ochtillämpadtill övervägande del ärenhet
döljerverksamhetockså förutsättas denarbete. bör kunnaDet att som

kansekt. knappastoch rubrikensig bakom anslagen övriga org.
Stockholmsfinnsforskning.betecknas grundläggande Här t.ex.som

våldför projekt.000 frånFoU-byrån 461 kr AMFOsocialtjänst, om
hemservice.aggressioner inomoch

BRÃ.Återstår 1991-92 årsgenomgångpå sektorssidan En av
följandegivittidigareprojektkatalog har, nämnts, grovasom

uppdelning och beloppprocentuella

10 .9 mkrforskning 1Grundläggande
7.5 mkr40Tillämpad forskning
4.7 mkr25Utvecklingsarbete
4.725 mkrUtredningsverksamhet

7.5högskolans mkrTillsammans med
totalbeloppetskulle med andra 0rd

undergrundläggande forskningför
%309.4 mkr1.9avrundat 7.51991-92 ligga på +

tillämpad forsk-förtotalbeloppetoch
utredningsarbeteutvecklings-ning, 0.

%7022.6 mkr32.0 9.4på avrundat -
svårtnaturligtvisFoU-områden årDetförhållandet andraHur är
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göra rättvisande jämförelser. Varje FoU-fält har sina speciellaatt
förutsättningar. Men jämför med byggforskningsområdett.ex.man
ñnner där betydligt högre högskoleforskning. Detprocentsatsman en
centrala FoU-organet BFR fördelar sina medel f.n. 240 mkr med

%cirka 50 på högskolan, 25 % på högskolenära institut och resten
konsulter, organisationer Därutöver kommer fakultetsanslagenetc.

till de tekniska högskolorna forskningoch den bedrivs vidsom
Statens institut för byggnadsforskning, där proportionen grund-
forskningannan FoU torde ungefär 5050.vara

Ungefär bild får jämför med andra områdensamma man om man
med stark förankring i sektorsforskning, med andra 0rd ocksåen som
kan omfatta högskoleforskning.

Min bedömning år detproportionen kriminalvetenskapligainomatt
området i varje fall bör 5050. nå detta resultat behöverAttvara ca
och bör enligt mitt förmenande i första hand inte ske på bekostnad av

BRÅ,de medel disponeras sektorsorganen RPS och KVSsom nu av
på andra förstärkersätt högskolebudgeten.utan att Jaggenom man

återkommer till denna fråga i avsnitt IV.

Forskningsråden har traditionellt central ställning då deten
gäller finansiering grundläggande forskning. Med tanke denav
obalans verkar råda mellan förmedel denna forskning och andrasom
FoU-slag inom det kriminalvetenskapli forskningsområdet finns detga
all anledning i det följande något närmare belysa rådens uppgifter,att
policies och anslagsverksamhet.

Sammanfattning Forskningsråden intar central position fören
finansieringen kriminalvetenskaplig grundläggande forskning.av
Riksbankens Jubileumsfond och Socialvetenskapliga forsknings-
rådet för anslagen till det kriminalvetenskap-merpartensvarar av
liga forskningsområdet. Med hänsyn till rådens syften och
tillgängliga medel finns för ökning anslags-utrymme en av
givningen till detta omrâde.

3.2.2 Forskningsrådsnämnden

Forskningsrådsnämnden FRN inrättades 1977 i samband med en
omorganisation de traditionella råden, har sina i tidigtrötterav som
1940-tal. Nämnden skall främja kontakterna mellan forskningen och
samhället, underlätta och öka samarbetet mellan olika vetenskapliga
discipliner och mellan forskningsstödjande FRN harorgan. mer
konkret till uppgift

initiativ till och forskningstödja viktig förär samhället,taatt som
fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustningatt samt
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främja informationen forskning och forskningens roll iatt om
samhället.

viktigtEtt instrument i samarbetet med andra råd och ärorgan
finansierade forskningsprogram. Det tvärvetenskapligagemensamt

förhållningssättet FRNs signum. Exempel på inom nämn-är teman
dens forskningsprogram miljö,år och individ,naturresurser sam-
hället, hälsa, kvinno- och jämstålldhetsforskning, longitudinell
forskning. iDet år det nämnda blirtemaâmnet FRN ochsenast som

kriminalvetenskapligtär intressant. Sedan antal år tillbaka ärett
Örebroprojektennämnden medfinansiär i de Metropolit- och sestora

nedan bl.a. avsnitt 6.1.2 och 199192satsade 270 000 kr på det
förra och 490 000 kr på det intarInom hälsotemat alkohol-senare.
forskningen framträdande föregåenderoll. Under år anslogsen
150000 kr för sådant projekt med kriminalvetenskapligett an-
knytning. FRNs totala anslagsgivning 199192 64 mkr.var ca

3.2.3 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
HSFR

Fram till budgetåret 197778 svarade råd för samhällsforsk-Statens
ning för finansieringen samhällsvetenskapliga FoU-projekt,av
inklusive projekt på den kriminalvetenskapliga Relativtarenan.
blygsamma belopp emellertid till kriminologisk forskning.gavs

När det rådetsgamla med utgick frånHSFRersattes attman en
viss satsning skulle ske även det kriminologiska området.

HSFRs främjauppgift forskning inom humaniora, religions-är att
vetenskap, samhällsvetenskap och Rådeträttsvetenskap. stödjer även
tvärvetenskaplig forskning överskrider till disciplinergränsernasom
inom andra forskningsråds områden. iDetta sker samverkan med
berörda forskningsråd och med FRN.

sinI anslagsframställning 1993-96 rådet följandegörsenaste
uttalande intresse för stöd och utveckling den kriminal-stortav av
vetenskapliga forskningen

ll rådet i forskargrupperskall ökad utsträckning söka stödja..
inomvill genomföra projekt forskningsprogramellerstörresom

långsiktigt inomuppbyggda lokala forskningsmiljöer eller nätverk
forskare vid olika högskolor.av

på till den kriminal-Ser dagsläget emellertid anslagsgivningenärman
275 000för 199192 endast krvetenskapliga sektorn ytterligt mager;

Örebroprojektet institutionen vidbidrag till psykologiskadel vidav
Stockholms universitet.

197778-199091 följande,En tillbakablick på anslagsgivningen ger
lika återhållsamma bild
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197778

197879 Prof. Georg Karlsson 120 720
Samhället och de asociala

Doc. Suzanne Wennberg 55000
Försök till brott

197980 Doc. Gertrud Lennander och
doc. Suzanne Wennberg 132 000
Återvinning i konkurs ...

Kriminalvetenskapliga inst., 104 200
Våldsbrottsligheten i Gävle ...

Prof. David Magnusson och
doc. Anders Dunér 90000
Biologiska variabler och social
anpassning

198081 Prof. Alvar Nelson 16000
Offentlig kriminalpolitik i
jämförande belysning

198182 Jur kand Leif Lenke 68000
Utvärdering det svenskaav
motbokssystemet ...

198283

198384 Hovr råd Gunnar Grönvall 22000
Straffmåtning

198485

198586

198687 rådHovr Gunnar Grönvall 90000
Straffmätning

198788 rådHovr Gunnar Grönvall 6000

198889

198990

199091 Med dr Leif Svanström 230 000
Sociala riskfaktorer för
narkotikamissbrukare

. . .
199192 Doc. Håkan Stattin 275 000

Den tidiga utvecklingsmässiga
bakgrunden till sociala
anpassningssvårigheter
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sammanlagtpåanslaglämnatHSFR1977-1992 hartidenUnder
årunderhar000år; dock80i snittdvs.10 projekt,208 9001 sex

uppgiftnågonaktualiserats;hellermöjligen intelämnatsinga anslag
10 projektdepunkten.på den Averhållagåttintehar somatt

någotjag tvåbedömertidenangivnaunder denanslagerhållit som
rådetpåtankeMedsynpunkt.kriminalvetenskaplig attperifera ur

199192 Iolalbe-underoch53.4 mkrdelade198283under bå ut
saknats.knappast sågasmkr kan det110.4 attloppet resurser

tillskäletenkladetuppgivitsharmed rådetkontakter attVid mina
såforskning ärkriminalvetenskaplig atttilllämnatsså få bidragatt

tillförklaringarflera tänkbaraSomhar lämnats.ansökningarfå aven
verkarinstitutionenkriminologiskaangivitsförhållande hardetta att

forsknings-konkurrenskraftigaåstadkommaför kunnalitenför att
medi taktborde ökafå bidrag attförutsättningarnaprojekt och attatt
rådet ärskäl ärYtterligareslagkraftig. attettinstitutionen görs mer

Ettdisputerat.forskaretillmed bidragrestriktivmycket som
föreståendemed närakriminologinträffat. Ennyligenfall harsådant

grund.dennapåavslagenansökanfickdisputation en
Det ärgrundforskning. ettprimärtanslagsgivningHSFRs avser

myndighets-ochsektors-frånframställningarvarförskälavgörande
förklaring tillocksåDet ärblir lyckosamma.så sällanforskare en

BRÅ-forskareBRÅ detförhandpå ut-vissaoch somanseratt t.ex.
grundforskningsråd. Seoch andrahos HSFRanslagsökasiktslöst att

forskning.tillämpadstöd tillSFRs3.2.5 beträffandeavsnittdock
Forsk-missförstånd.uppfattning påemellertid denna ettOfta bygger

institutioner,tillforskningsbidragaldrigellersällanningsråden ger
forskargrup-forskare ochoch tillsöksBidragmyndigheter etc. ges

Å medel ärsökerför vilketprojektdetsidanandra manomper. -
sökandenskonkurrenskraftigt harkvalitativti övrigtochvetenskapligt

betydelse.ingenprinciphemvist i
ochstödarrangemangbåde intresse,haverkar HSFRGenerellt sett

kriminalveten-denförstärkaochutvecklahjälpa tillförmedel attatt
ochforskartjänstermedRådetsforskningen.skapliga system egna

doktorandtjänster,knutitsårvilka undertillrådsprofessorer, senare
tvärvetenskapligastimulerainriktningentydligareden alltoch att
nätverk kanochforskarmiljöeruppbyggdalångsiktigtoch varanya

beredvillig-rådetsliksomsammanhanget,i detinstrumentvärdefulla
iforskarsamarbete större attdå det gällerställahet program,att upp

behovssymposierochplanerings-anordna etc.
9394-9697 kommenteraranslagsframställningfördjupandesinI

antaletochsåundervisningbördan ärinstitutionsfall där tungrådet de
forskningförfåsåinstitutionenpå utrymmetforskningstjänster att

följande sättlitet påalldeles förblivitdärigenom

viktigtperspektiv detärHSFRsrådetshögskolanssåvälUr som
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det finns stark kopplingatt mellan grundforskning och under-en
visning. Ibland orsakar detta problem, bl när engageradea personer
i forskningsarbete också behövs i undervisningen i större ut-
sträckning än vad förutsågs då planeringen forsknings-som av
arbetet gjordes Sådana problem uppstår särskilt ofta i små
ämnen där tillgången på forskarelärare begränsad.är HSFR är
berett medverka till lösningar tillgodoser både forskningensatt som
och utbildningens behov. Utredarens kurs.

Den beskrivna situationen stämmer ganska väl med den rått ochsom
råder vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. En
närmare kontakt mellan institutionen och rådet bör sålunda kunna
medverka till tingens bättre ordning.en

Bedömning Förutsättningarna förefaller goda och tiden mogen- -
HSFR tillsammans medatt övriga berörda forskningsråd aktua-

liserar och följer de ambitioner Ragnar Edenman för 33upp som
år sedan uttryck ñr i proposition 1959 105 med uttalandetgav att
de kriminalvetenskapliga frågorna inom för forsknings-ramen
rådens verksamhet borde angripas på bred front på basis ettav

råden utarbetat forskningsprogram.gemensamtav

3.2.4 Medicinska forskningsrådet MFR

Ett statligt medicinskt forskningsråd bildades 1945 med huvudsaklig
uppgift stödja forskning vid universitetenatt forskning som-
forskarna själv initierat och forskarsamhället självt granskat ochsom
prioriterat. MFR har i dag i huvuduppgift. Utöverstort sett samma
den inomvetenskapliga grunduppgiften har emellertid rådet numera
också uppgiften initiativ tillatt stärka forskningta inom medi-att
cinska områden har särskild betydelse för isamhället kortaresom ett
tidsperspektiv, stärka internationellt forskningssamarbeteatt och att
informera forskning och forskningsresultat.om

Av den forskningsrådsstatistik jag redovisat framgår attsom ovan
rådet inte lämnat något ekonomiskt bidrag till den kriminalvetenskap-
liga forskningen, dvs. främst den rättspsykiatriska forskningen. Det

forskningsbidragexterna på 200.000 kr, rättspsykiatriskasom
institutionen vid Karolinska institutet hade under 199192, ettvar
anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

Situationen är inte Rådet har inte under flera år givit någotny.
forskningsbidrag till det kriminalvetenskapliga forskningsområdet. På
min direkta fråga erhåller jag från MFR från HSFR.samma svar som
Rådet får inga konkurrenskraftiga ansökningar. På tänkbart sökande-
håll hävdas rådet prioriteraratt forskning. Från framhållsMFRannan
emellertid det inte finns någraatt principiella inskränkningar eller
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tillmedelfrån anslåprioriteringsbeslut hindrar rådet attsom
kriminologi.forskning medicinskrättspsykiatrisk

insatsområdenkan MFR harsjälva verket sägasI stortettatt avpar
psykiatri ochområdetkriminalvetenskapligt intresse, nämligen

särskildsocialmedicinberoendeframkallande medel och samt en
kommittéundomspsykiatri.forskartjänst i bam- och Den som

uppgiftpsykiatriområdet bl.a. tillför det nämnda har attsvarar
Riks-såsomandra anslagsgivare, SFR,främja samverkan med

integrationför nåJubileumsfond och FRNbankens att aven sann
socialvetenskap.medicin, beteendevetenskap ochkunskapsområdena

regeringensärskilt uppdragdet året har MFR påUnder senaste av
uppbyggnaddiskussionsunderlag för snabbaretagit fram aven

forskning.socialpsykiatrik
vissainsatsbehov inombelysa forsknings- ochFör närmareatt

ändamåletsärskilda förområden begagnat sig rådetavgränsade av
ochordförandeforskareinitiativgrupper medtillsatta en som-

formuleraför kunnasamhällsintressena representerademed att
samhällsproblem.relevanta

199394-199596 rådetför haranslagsframställningsin fördjupadeI
folkhälsoforskning.områdena angivitprioriteradedeett avsom

doktorandtjänster,förrådet medelpetitita begär utöverI samma -
medel förforskarassistentjänster och extraprofessurer typ avnyen-

rådetenligttidsbegränsade högskoleleldorat,mellantjänster, som
forskarbegåvningaroch bibehållaför kunna rekryterakrävs att unga

periodenöverbryggamedicinsk forskning. Tjänsternai attavser
Inomakademiska tjänsterna.forskarassistent och de fastamellan

doktorand-beslutat reducera stödet tilltjänsteområdet har MFR att
forskarassistentjänster.satsning påför ökadtjänster till förmån en

disponerades199192 329 mkr,anslag förstatligaMFRs varavvar
prel .

130 198192för forskningsverksamhet . . . . .. . . . . ..
56 642 000för tjänsteroch . . . . .. . . . . . . . . .. . .

följande mycketenligt
differentierade system

917 0003Professurer . . . . .. . . . . . . . . .. . . .
15 425 000Tjänster forskaresom . .. . . . . . .. . .

0002 87150%-tjänster forskaresom . . . .. . . .. .
00015 035Forskarassistenttjänster . .. . . . . . .. . .
000omr. 9 931Forskarass.tj. inom prioriterade
0003881F0rskarass.tj. för forskarrörlighet

. . . . .
075 0008Doktorandtjänster . . . .. . . . . . . . . . .
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3.2.5 Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR

SFR bildades så 1990 och ligger inomsent socialdepartementetssom
ansvarsområde. Rådets uppgift är främja och stödjaatt forskning
inriktad i socialvetenskapligtett perspektiv bl.a. folkhälsofrågor,mot
handikappområdet, äldre, internationell migration och etniska
relationer, barn och familj missbruk alkohol,samt narkotika ochav
andra beroendeframkallande medel.

Rådet intressantår i förhållande till de andra forskningsråden så till
vida dess kåmområdeatt enligt riksdagens beslut är både grund-

forskning och tillämpad forskning. Ungefär hälften rådetsav
forskningsmedel går till grundforskning, hälften till tillämpad
forskning. deAv projekt, rådet stödjer, ungefär 40 %som avser
grundforskning och 60 % tillämpad forskning.

SFR på byggasatsar långsiktigaatt forskningsmiljöer frånupp
grunden, dels särskilda programtöd miljöstöd,genom dels

finansiering doktorandtjänster f.n.genom 18 tjänster.av I sin
fördjupade anslagsframställning 199394-199596 föreslår rådet
ytterligare 40 doktorandtjänster under treårsperiodenca samt
introduktion 20 forskarassistenttjänster.av ca

Programstödet, baseras på sakkunnigaett bedömtsom ochav
godkänt forskningsprogram, vanligen stöd till forskargruppger en
eller nätverk forskare för fem till år. Tillav skall knytassex gruppen
doktoranderforskarassistenter.

Under 199192 stödde SFR följande projekt

Håkan Stattin,
psykologiska inst. Stockholms universitet
Avvikelsekarriären Bakgrundfaktorer och
modifierande krafter 167 000

Brottsförebyggande rådet,
Internationell migration och brottslighet 252 000

Göran Iherborn,
Sociologiska institutionen vid Göteborgs univ.
Hundra år missanpassningav 285 000

Charles Westin,
Centrum för invandrarforskning, Stockholms univ.
Internationell migration och brottslighet 375 000

Tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond svarade SFR under
199192 för forskningsrådensmerparten bidragsgivning tillav
kriminalvetenskapligt intressant forskning. Rådet disponerade under
detta bå. 71 mkr.ca
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Jubileumsfond RJ3.2.6 Stiftelsen Riksbanken

med dåvarandeutredningskommitté,1965.bildades DenRJ som
riktlinjer förutarbetadeordförandestatsminister ErlanderTage som

speciellt borde stora ochbl.a.fondens verksamhet, underströk att
intematio-kontakter medstödjas ochlångsiktiga forskningsprojekt

enligt kommittén,borde,forskning främjas. Forskningennell
förenade med samhälletsförut problem ärinriktas än sommer --

exempel på angelägnaanpassning.människornas Somoch de enskilda
anpassning till yrkeslivtrivselproblem,forskningsuppgifter nämndes

på människors hälsareformereffekten socialaoch samhälle, samtav
Fonden harutredarens kurs..rörande kriminalitetenspörsmålvissa

kriminal-forskningsprojektantalockså under åren givit stöd ett av
Örebro-Metropolit och IDAintresse, bl.a.vetenskapligt stort

projekten.
behandlassjälvständig stiftelse, brukaärRJ, numera ensom

statliga forskningsråden.tillsammans med de
projektlistorstiftelsefondensgenomgång numeraEn gerav

följande katalog

1966
SCarl-Gunnar Janson, Soc,

framtidsutsikter,Stockholmsungdomars
7.341.8511966-87Metropolit,

1967
Socialhögskolan, SBengt Börjesson,

rättssociologiskt ochGenomförande ettav
behandlingsforskningsprojektkriminologiskt

302.8041967-70

Kriminologen, SKnut Sveri,
Utlänningars brottslighet

375.8281967-73

1968
Schalling, KI, SDaisy

forskningKriminologisk differentiell
109.0001968-71

1974
Ulla Bondesson, Rättssoc, Lu

rättsmedvetandetallmännaDet
466.4001975 -78

1975
David Psykol,Magnusson, S
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Utstötta och isolerade barn
utvecklingsstudieen

1975-77 430.000

1979
Lars Magnus Gunne, Rättspsyk, Upps
Kontaktsbunden vård missbrukareav
dömda för narkotikarelaterad brottslighet
1979-80 292.000

1980
Ulf Drugge, Soc. inst., Umeå
Brottslighet och lokalsamhälle
1980-83 323.000

1982
David Magnusson, Psykolo, S
Ett longitudinellt studium fysiskav
och psykisk hälsa och ohälsa
1982-85 1.013.600

1983
Grosskopf,Göran Rättsvet. inst., Umeå

Ekonomisk brottslighet rättssäkerhet-
och rättsbildning
1983-86 565.000

Ulla Jacobsson, inst.,Jur. Sthlm och Lund
Kvinnans rättssäkerhet målsägandesom
offeri brottsmålsprocessen vid kvinno-
misshandel, våldtâkt och därmed närbe-
släktade brott
1983-85 376.000

1984
Eva Johansson,
Per Lindqvist, Rättspsyk. stn,
Regionssjukhuset, Umeå
Grovt våld med dödlig utgång.
En medicinsk och rättspsykiatrisk
studie våldssituationer ochav
gâmingsmännens mentala medstatus
särskild hänsyn till alkoholens roll
1984-87 215.000

1985
Per-Olof Wikström, Soc. inst. univ.
Våldsbrott i Sverige och Skottland.



Forskare och ekonomi 91SOU 199280

jämförandeEn studie våldets struk-av
utveckling åtgärder våldtur, samt mot

i två europeiska länder
1985-88 415.000

1987
Lidberg,Lars KI, S

Uppföljning 1956 års klientelun-av
dersökning rörande ungdomsbrottslingar -
unga lagövertrådare kroppslig--
psykisk utveckling, belyst kliniska,av
biokemiska, neuro-psykologiska och
psykosociala data
l987- 599.913

David Psykolo,Magnusson, S
Individuell utveckling och miljö

långsiktigtEtt studium individernasav
livssituation bakgrund derasmot av
utveckling i samspel med dn psykologiska,
sociala och fysiska miljön
I 987-92 2.605.500

1990 -9293
Psykolo,Lars Bergman, S

Problemflicka blir vuxen
1990-93 tot.ber. 830.739

Charles Ceifo,Westin, SU
migrationInternationell och

brottslighet
1990-93 2.214.226tot.ber.

Carl-Gunnar Janson, Soc, S
Studie persistensen i avvikelse-av
former, deras generalitet ...
Metropolit

670.4351990- hittills ber.

Social- och rättspsykiatriska
200.000institutionen, KI, S



92 Forskare och ekonomi SOU 199280

Bedömning Riksbankens Jubileumsfond har åren varitgenom
ankaret i forskningsrådens finansiering kriminalvetenskapligav
forskning och för värdefulla bidrag till forskare inomsvarat
juridik, kriminologi, sociologi, psykologi och andra för brotts-
forskningen viktiga kunskapsområden. Forskningsråden samman-

har differentieradeden uppsättning instrument behövstagna som
för kunna utveckla förstärkaoch den kriminalvetenskapligaatt
forskningen.
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4 Kriminalvetenskapli ga
forskningsprogram

Förslag inrätta professur i kriminologi vid Stockholmsattom en
högskola framfördes 1954redan 1949 års juristutbildningskom-av
mitté. Förslaget inget gehör. Frågan aktualiserades upprepadevann
gånger under de kommande åren bl.a. motioner i riksdagen.genom
Först omkring 1958-59 emellertid frågan fart allvar och dåtog
framfördes också för första gången önskemålet krinzinologislctettom

forskningsprogram
Vid överläggningar under våren 1959 inför cheferna för justitie-

och ecklesiastikdepartementen med deltagare från universiteten,
forskningsråden olika myndigheter uttalades önskvårdhetensamt att
forskningsråden initiativ till utformandet krimino-snarast tog ettav
logiskt forskningsprogram. Vidare uppnåddes viss överenskom-en
melse inrättandet eller flera professurer i kriminologiattom av en
ånyo borde övervägas sedan kriminologiskt forskningsprogramett
utarbetats.

Frågan kriminologiskt forskningsprogram följdesettom upp av
ecklesiastikminister EdenmanRagnar i proposition 1959105 om
bl.a. forskningsrådsorganisationen följande uttalandegenom

Det kommer sannolikt fordras allt intensivare samarbeteatt ett
mellan forskare inom vitt skilda discipliner, i framtidennär man
med forskningens hjälp vill angripa och viktigt problem.ett stort
Här kan exempel nämnas det vetenskapliga studiet krimina-som av
litetens orsaker, betydelsefullt problem, vilket framhållitsett som
i sammanhang lämpligen borde kunna inom för forskaannat ramen
ningsrådens verksamhet angripas bred front på basis ett avav
råden utarbetat forskningsprogram. Jag vill här tilläggagemensam

med hänsyn till de ökade råden kommatordeatt, attresurser som
erhålla från och med nästa budgetår, det bör möjligt attvara
igångsätta dylikt Utredarens kurs.program.ett

Det mycket ambitiöst och lovande statsrådsuttalandeett motvar
bakgrund den just reformerade forskningsrådsorganisationen. Detav
enda egentligen hände emellertid och det i för sigochsom var var
viktigt nog Statens råd för samhällsforskning reserverade s.k.att en
särskild forskarbefattning for ämnet kriminologi. Knut blevSveri
1959 innehavare denna befattning och innehade fram 1964den tillav
då han blev professor i kriminologi.
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Jag har inte fördjupat mig i frågan varför inget nationellt över-
gripande forskningsprogram kom till stånd sig då ellervare senare

endast konstaterat så fallet.utan är möjligEn anledning kanatt vara
just vid den här tiden övergångenatt från 1950- till 1960-talet

pågick eller startades konkreta forskningsprojekt 1956stora typav
års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar, och påbör-
jades arbetet med modell för försöksverksamhet förstor atten en
undersöka utfallet olika kriminalpolitiska åtgärder 1959-1964av

resulterade i förslaget Aktion ungdomsbrott 1964SOU 58.som mot
Det kan säkerligen också ha spelat viss roll professuren iatten
kriminologi kom till först fem år efter statsrådsuttalandet och att
innehavaren från allra första början blev hårt engagerad i 1960- och
1970-talens många kriminalpolitiska reformaktiviteter samarbets-

för åtgärder ungdomsbrottslighet, 1966;organet samarbets-mot
för bekämpande narkotikabrottslighet, 1970; 1968organet årsav

brottmålsutredning och den verksamhet ledde fram till inrättandetsom
BRÅ; 1973. Det rörde sig med andra 0rd operationaliseratav ettom

och praktiskt inriktat kriminalpolitiskt handlingsprogram med vissa
FoU-inslag för vilka inte minst Knut Sveri svarade.

En ytterligare bidragande orsak kan ha varit de mycket stora
IDAÖrebr0pr0-longitudinella forskningsprojekten Metropolit och

jektet, började redan i mitten l960-talet och fortfarande harsom av
aktualitet. Om så villstor kan de två projekten i sina kriminal-man -

vetenskapligt intressanta delar betecknas övergripande krirrti-som-
nalsociologiska respektive kriminalpsykolagiska forskningsprogram.

BRÅsPå ungefär förhållersätt det sig under tid medsamma senare
och Per-Olof Wikströms socialekologiska Stockholmsprojekt.

Här skall inte frågan betr. övergripande forsk-et contraom pro
ningsprogram behandlas endast exempel redovisas påutan program

kan tänkas ingå i nationellt kriminalvetenskapligtettsom program.

A Per-Olof Wikström redovisar förslag till kriminologiskett pro-
gramforskning på basis det s.k. MacArthur Programprogrammetav

Human Development and Criminal Behavior vid Harvardon
universitet i USA bilaga 11. Forskningsprogrammet kännetecknas

tvärvetenskaplighet, utvecklingsperspektiv och interventionerav
följda utvärderingar. Programmet har samlat imponerandeav en

ledande forskare med central programledningsgrupp,grupp ettav en
vetenskapligt råd och fem olika arbetsgrupper. sigDet sträcker över
i första hand femton år och har årlig budget i storleksordningen 6en
miljoner kronor. Wikström hänvisar också till andra liknande änom
inte lika och ambitiösa programprojekt i USA, bl.a.stora en
Pittsburgh-studie. -

B Knut Sveri redovisar underlag för inrättandet professurett av en
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i kriminalpolitisk forskning också kan betecknas förslagettsom som
till för kriminalpolitisk forskning bilaga 12.program

C Psykologisk forskningsexpertis har för utredningen utarbetat ett
förslag till forskningsprogram för individinriktad kriminologisk
forskning bilaga 13. Programmet sin utgångspunkti förhållande-tar

1 brott planeras och begås alltid individer; 2att attna av en
individ begår brott inte tillfálighetär måste förstås i ljusetutanen av
vissa inre och omständigheter 3 hur individyttre samt att en
fungerar vid visst givet tillfälle förståskan bakgrundenett mot av
individens tidigare historia, från barndomen och framåt. Enligt
förslaget måste den traditionella sociologiskt och juridiskt inriktade
kriminologiska forskningen kompletteras med systematisk,en
långsiktigt planerad psykologisk forskning, inriktad på kunskap om
hur individer utvecklas och fungerar. Meningsfulla och givande
resultat kan enligt förslaget endast erhållas individin-agenom en
riktad forskning rörande den psykosociala, utvecklingsmåssiga
bakgrunden till kriminalitet i tonåren och i ålder; bvuxen en
psykobiologisk forskning kring brottslingars Tvåpersonlighet.
professurer föreslås med inriktning på psykosocial utvecklinga
med särskild inriktning på kriminellt beteende respektive b
psykobiologisk forskning med särskild inriktning på kriminellt
beteende. Förslaget också frågan behovet forsknings-tar upp om av
metodik i kriminologisk forskning, särskilt longitudinell forsknings-

Ävenmetodik forskning i vittnespsykologiska frågor. församt
dessa två fält föreslås professurer.

fyraDe föreslagna professurerna enligt förslaget godanya ger
garantier för väl genomförd programforskning.en

D Inom den individinriktade forskningen har jag också tagit del av
det förslag till råttspsykiatriskt forskningsprogram föreslagitsett som

professor Sven Levander för det verksamhetsområde för vilket detav
Råttsmedicinalverket RMV har bilaga 14. Levanderansvaretnya

antal områden primärt forskningsintresse personalforsk-ettanger av
ning, tvärsnittsundersökningar klientelet, longitudinellaav upp-
följningsundersökningar, etik och begreppsanalysintemationella
jämförelser pseudoexperimentella interventionsundersökningar.samt
Härtill kommer insatser för säkra forskningen har kvalitet.högatt att
Institutionen för social- och rättspsykiatri vid Karolinska institutet
föreslås få nyckelroll i samordnigen de olika forskningsin-en av

Ett forskningsråd föreslås inrättat inom för behandlingRMVsatserna.
och prioritering vilka forskningsprojekt inom programmetav som
skall kunna beviljas medel från verket. I övrigt förutsätts traditionell
externfinansiering MFR och RJ.t.ex.genom
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ingåalltså kunnaexemplen skullefyra redovisadeDe somnu
utarbetat ochforskningsrådenidelprogram gemensamtett av-

forskningsprogramkrinzinalvetenskapligtnationelltfinansierat av-
beträffandenationellaadministreradedet HSFR programmettyp av

19919216.199136;Forskning offentlig sektor SOU prop.om
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5 Forskningsbehov och resurser

Kriminaliteten och dess bekämpande ständigt återkommandeär ett
problem i flestade samhällsformer och kommer med all sannolikhet

så förbli så länge fordrasoch regler för mänskligatt normer samvaro.
Begrepps- deñnitionsmässigtoch förändras naturligtvis innehållet och
formerna för och regelbrotten, kan aldrig räkna mednorm- men man
total laglydnad eller friktionsfriahelt sociala relationer Överhuvud-

något pessimistiskaDenna framtidssyn innebär förvisso intetaget. -
och får inte innebära resignerad och passiv attityd till våraen-
möjligheter hålla brottsligheten i schack och förhindra upprepadatt
kriminalitet. Men den målsättning fordraräven begränsademest
samhällsresurser olika På flestaslag. de andra samhällsområdenav
kan räkna med vissa marknadsmekanismer ochman gynnsamma
marknadsinsatser. Kriminalitetens fordrarproblem alla godaatt
krafter samverkar, samhället primära förhar det ansvaretmen
samfällda brottspreventiva och brottsbekämpande åtgärder. Och att

ställs till förfogande för kriminalvetenskaplig FoU.ävenresurser
Trots tämligen klar insikt hos de flesta allvarliga sociala ochatten

individrelaterade problem kräver olika avståndetslags insatser tycks
regel långt mellan insikt och bredvillighet avsätta ade-attsom vara

kvata ekonomiska för öka våra kunskaper hur vi bästattresurser om
skall komma till med kriminalitetsfrågoma.rätta Kunskapsbehovet är

och i ständigt Ökande. harDet medvetandegjorts alltifrån tidenstort
för kriminalvetenskapemade begynnande straffrättsreformatomoch
Franz Liszt s kriminalpolitiska under de första årenvon avprogram
l880-talet. I Sverige straffrättsprofessorn Nils Stjernberg på 1910-tog

däreftertalet och lång kriminologiskt och kriminalpolitisktraden av-
orienterade forskare reformatoriska den tilloch ämbetsmän över-

hopplösa pedagogiska uppgiften förklara kriminalitetensattsynes
forsk-komplexitet och behovet mångvetenskapliga insatser ochav

ningsresurser. någon rimlig proportion till deResurserna står sällan i
manifesterade behoven.

beklagligtUpptäckten resultatet oftadet sagda ständigtärav ny;
of Criminology, 1949,artikel i The British JournalImagert. en

skriver Olof Kinberg

inhas been calculated of crime Swedenthat the amounts tocost
Swedishsomething fifty hundred millionbetween and crownsone

This estimate be small large. Intoo too any casea year. ormay
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certain that society suffers heavy social damageand moralvery
through crime and that incalculable of human sufferingamountan
of kind originated crime. astonishingby indeed thatevery
those in have realized that crime seriousnot yet mostpower a
problem, the criminals nowadays exploit scientificmore so as can
discoveries and technical inventions in that be disastrousa way can

only private but has taughtnations. Science thatnot to topersons us
adequate undesirableto prevent eventsmeans presuppose a
thorough knowledge of their practicalThe ofcauses. consequences
the realization of this parliamentsought be that andto govemments
stimulate and investigations. With exeptionssuch thissupport rare

the Utredarens kurs.not case.

Kinbergs konstaterande tidstypiskt. Idag kan möjligen sägavar man
vi del brottslighetens orsaker, vi inte så mycketäratt vet en om men

visare då det gäller förebygga och bekämpa brottsligheten. Oavsettatt
hur det förhåller sig med Kinbergsden saken tycks emellertid
påpekande stå sig beträffande svårigheten vinna förståelse föratt att
resursstarka insatser måste göras.

I tappning följs och DavidIvar Aggetemasenare samma upp av
Magnusson.

Ivar Agge skriver i juridiska fakultetens i Stockholm minneskrift
1957 bristen erforderliga ekonomiska och personellaom resurser
för planmässigt organiserad kriminologisk och kriminal-en annan
vetenskaplig forskning fortsätteroch

Det allmänna har hittills endast i begränsad omfattningytterst
understött denna vetenskap, medan eljest tid gjortunderman senare
betydande insatser för främjande teoretisk och praktisk forskningav

eller mindre speciell på andra områden, inomnatur t.ex.av mer
medicin och teknologi. Det ringa intresset för utvecklingen av
kriminologien och kriminalvetenskapens tjänstövriga till förgrenar

effektiv kriminalpolitik har onekligen varit ägnat väckaatten
förvåning bekymmeroch hos och hyser i anledningsomvar en oro

brottslighetens tillväxt ...av

Trettiofem år 1992 skriver David i skrivelseMagnussonsenare en
till mig behovet insatserökade kriminalvetenskapligaom av

I relation till tillämpliga kan de redovisade behoven tenu resurser
sig I relation till områden direktvad gäller andrastora. som av
betydelse för medborgarna och samhället är det blygsamma.ytterst

Brottslighet i vid mening social folksjukdom vållarär en som
individer, både offerdem begår brott, och anhöriga, svårasom
lidanden och samhället mycket kostnader. möjligtDet ärstora att
omfattningen det personliga lidandet och de samhälleliga kost-av
naderna överstiger vad resultatet någon deär storasom av av
kroppsliga folksjukdomarna.

Mot denna bakgrund krimino-sig fildelningen medel förter av
logisk forskning groteskt underdinzensionerad utredarens kurs.



Forskningsbehov och 99SOU 199280 resurser

5.1 Ekonomiska relationer

någotFör belysa dimensioneringen proportionerna i medelsan-ochatt
visningen till kriminalvetenskaplig till samhällsstöddFoU och annan
verksamhet med viss exempel.anknytning här några belysandeges

översikzstabellenAv 1 i avsnitt 3.2.1 framgår högskolan ochatt
myndighetssektorsorganen 7.5199192 disponerade cirkaunder
respektive 24.5 mkr, krinzinalvetenskapligdvs. 32 mkr totalt förca
FoU.

Detta belopp 32 199192mkr är under tidsamma

0,2 de medel disponerades högskolan ochproc. av som av
sektorsforskningen 18 600 mkr

0,3 förde medel disponerades rättsväsendetav som av
åtgärder brott 10 500 mkrmot

0,1 de medel disponerade högskolan, sektors-av som av
forskningen 29 100 mkroch rättsväsendet enligt ovan

cirkaGrundforskningsråden disponerade under 199 92l
700 kriminalvetenskapligmkr för forskningsstöd. Till

%forskning 3.9 0,6mkrgavs

under 1991 92sektoriella FoU-organen disponeradeDe
BRÅs, FoU-totalt cirka 800 mkr RPS och KVSll

%verksamhet 22,5 0,2kostade mkrca

universitetKriminologiska institutionen vid Stockholms
forskning påunder 199192 fakultetsanslag förhade ett

% underknappt 1 mkr. 0,01 de medelDet år somav
tid i dess helhet.disponerades högskolansamma av

vilkenHur vänder och vrider; vilken ledd räknar;än änman man
relation kriminalvetenskapliga in-kostnaderna för deän tarman

överstiger inte bråkdelarsatserna procent.av
24 årerinrasMer kuriosum i sammanhangetkanett ensom om

för bl.a.gammal Skandinaviskt studie kostnadernajämförande om
kriminologisk forskning C0mpara-rättsväsendet och utgifterna för

Scandinavian Count-Dollar of thetive Costs Law Enforcement in
metodfrågan hurKöpenhamn, 1968. behandlar bl.a.ries, Studien

skallmycket kostnaderna för rättsväsendets olika ansessomgrenarav
polisverksamhetenberöra kriminalitetsfrågorna. gällerDå det t.ex.

TärnuddsPatrikkriminologenaccepterades och användes finskeden
kriminal-,behandla bådeuppfattning kriminologisk forskning böratt

bordetotalkostnaderPolisenscivil- och trafikpolisens verksamhet.
alltså inkluderas.

förkostnadernaochEn jämförelse mellan respektive lands BNP
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rättsväsendet och den kriminologiska forskningen visade följande bild
relativa tal l milj innevånareper

Danmark Finland Norge Sverige
Befolkning i milj. 4.7 4,5 3,7 7,6
BNP 2 577 000 845l 000 2 504 000 3 181000
Rättsväsendet 20 000 17 607 12 605 25 049
krimforskn 14,4 5,6 13,8 15,8

i dollarstusen

5.2 Brottslighetens utveckling och kostnader

justitiedepartementetsA I bilaga budgetpropositionen 199192av
konstateras

Under lång tid har antalet polisanmälda brott ökat mycket kraftigt.
Sedan år 1950 har antalet femdubblatsän och uppgår tillmer nu
långt än miljon brott varje år. Härtill kommermer mycketen ett

antal brottstort aldrig kommer till polisens kännedom. Avensom
våld anmäls endast i knapptgrovt fall och egendomsbrottett treav

anmäls bara i drygt hälften samtliga fall. Samtidigt har ocksåav
andelen uppklarade brott minskat väsentligt.

Den omfattande brottsligheten innebär många enskilda drabbasatt
olika former skador och förmögenhetsförluster.av Men även förav

dem inte själva för brott skapar den oftautsattssom otrygghet och
rädsla. Det är därför nödvändigt bekämpa brottslighetenatt med
kraft. brytaAtt utveckligen allt fler brott är avgörande frågamot en
för allas trygghet i samhället.

I mina utredningsdirektiv understryks

det avgörandeatt för tryggheten i samhället är utvecklingenatt mot
allt fier brott bryts

långsiktigen framgångsrikatt kriminalpolitik måste bygga på ett
väl utvecklat brottsförebyggande arbete samt

detta i sin bl.a.att förutsättertur det bedrivs forsknings-att och
utvecklingsarbete med inriktning på effektivisering det brotts-av
förebyggande arbetet.

Det kan naturligtvis diskuteras och vetenskaplig grund ifrågasättas
brottsligheten fortsätter Öka i takt tidigare.om att Det harsamma som

också gjorts beträffande ungdomsbrottsligheten i artiklar ochett par
tidskriftsinlägg bl.a. den danska kriminologen Britta Kyvsgard ochav
de svenska forskarna Hanns Hofer, Henrik Tham och Jerzyvon
Sarnecki. Uttalanden har därvid gjorts också skulle kunna tydassom

BRÅsforskarenungdomsbrottsligheten skulle ha minskat.som om Jan
Ahlberg hävdar emellertid talet minskadatt ungdomsbrottslig-om en
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antaganden inteoch vilar bristande analys ochhet påär myt somen
ungdoms-Ahlberg, tvärtomhåller. verkligheten det, hävdarI är

brottsligheten ökar.
någon uppfattningutredning haankommer inte på dennaDet att om

inte brottsligheten däromfel. ellerhar eller Rättråttvem som - -
så hög nivå åtgärder underligger påtorde alla överens attvara en-

brottsförebyggande och brottsbe-måste vidtas iförhållandenalla
utformningen dessa insatserinriktningen ochkämpande syfte. För av

sig uppfattning brottslig-viktigt försöka bildaår det dock att en om
karaktär.hetens utveckling både till volym och

attityd- policyfrågor,få diskutera begrepps-, ochavsikt delsI att
framtida brottsutveck-till diskussion denockså få möjlighetdels om

regi miniseminarium med Jani utredningenslingen ordnades ett
deltagandeHafer och Henrik ThamAhlberg, Hanns somvon

för utredningens räkningför diskussionenUnderlagetexperter. var en
bronsutvecklingen till årutarbetad förAhlberg PrognosJanav

2000, bilaga 10.
inga problem.i detta sammanhangBegreppsfrågoma vållade

finna adekvatbeskrivs problemet medAhlbergs PMI Jan att en
finner polisanmäldaverkliga brottsnivån. Ahlbergindikator på den att

därefterbeskriverproblematiska indikatom. Hanbrott den minstär
under längre förgångenrelationer mellan brottsligheteninnehåll och

variabler, bl.a.variabeln, och rad oberoendetid, den beroende en
härfrån Felsons rutinaktivitetsteori. Problemet ärmed utgångspukt

tillförlitligavariabler förutsätteranvändning oberoende attatt av
detmåste finnas för dessa, vilket innebärframtidsprognoser även att

för brottsutveck-äventyrligt basera framtidsprognosalltförär att en
emellertidsig på görapå dessa. Ahlberg koncentrerarlingen att en

befolkningsvariablerna och sannolikhetenpå basisprognosmodell av
modellen tillbrottsobjekt. anpassninglineär tillväxt En avavav en

enbartvarit visar, enligt Ahlberg,verklighetden att prognosernasom
På basis häravpå prognosvariabeln BEFOLKNING-TID.bör baseras

1992-2000, dvs. för 9 år framåtförAhlberg periodengör prognoser
stöldbrottbrottsbalksbrotten,i tiden, för samtliga anmälda brott,

och med vissbutiksstöld våldsbrott. Generellt kan sägasexkl. och -
modellAhlbergstill offerundersökningarhänsyn SCBs atttagen -

prognostiden.undervisar på lineär ökning alla brottnärmast aven
mening denemellertid ha någon bestämdDet är vanskligt att om

och denna ökning.karaktären storlekennärmare av
förHofer haft rimlig utgångspunktHanns ansåg Ahlbergattvon en

sannolikbrottsutveckling förefallersin och ökadatt menprognos en
avtagande.procentuelltökningstalaen okänd, möjligen är denäratt

finns något sambandpåpekade också historiskt inteHan detatt sett
harbefolkningsutveckling brottsutveckling och Ahlbergmellan och att
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mycket få referenspunkter under basperioden 1976-1991.
Henrik Tham sade sig på Ahlbergs fann dentro prognos men

ganska intetsägande. Brottsligheten ökar, ökningstaktenmen
minskar Thams sammanfattande bedömning. Samtidigt ansåg hanvar

Ahlbergs modell borde omfattatatt längre tid och också tagiten
hänsyn till faktorer varuökningen, invandringen, BNP ochsom
alkoholkonsumtionen.

Ahlberg framhöll svårigheten finna adekvataatt prognoser om
alkoholkonsumtionen och han medvetet undvikit medatt att ta
invandringen med tanke på ämnets känslighet. Han uteslöt inte att
hans hade vissa brister. tidsbristAv hade han inte kunnatprognoser
lägga ned det arbete på dem han hade önskat. Prognosmodellensom
kommer emellertid överarbetas fram till det seminarium iatt statistik

BRÅstill hösten skall hållas i regi. I några avseenden denärsom
till utredningen bifogade bilagan överarbetad version denen av som
behandlades vid miniseminariet; utredarens anm..

dennaFör utrednings del kan det konstateras någon helstutan som-
dramatisk tolkning kända eller prognostiserade förhållandenav om
brottslighetens utveckling behovet ökad kriminalvetenskapligatt av-
kunskap kvarstår med oförminskad styrka.

B Detsamma gäller på adekvatoavsett sätt änettom man mer som
falletär kan kvantifiera brottslighetens verkliga kostnader och denu

lidanden och olägenheter den medför. Alla det sigrörvet attsom om
betydande belopp.

Det har gjorts hel del försök beräkna brottslighetensatten
kostnader och skadeverkningar. Det skulle föra för långt häratt
närmare behandla denna fråga. Några korta referenser kan dock vara
på sin plats.

BRÅsI skrift Brottslighet och kriminalpolitik 1990 sägsom
bl.a. sammanlagt ligger brottskostnadernaatt år för den totalaper
stöldbrottsligheten i storleksordningen 2-3 miljarder. För den eko-
nomiska brottsligheten, skattad med hjälp de belopp årligenav som
undandras från beskattning brottsliga förfaranden, igenom angavs
den Ekonomiska kommissionens slutrapport 19845SOU underatt
1983 undanhölls 16-20 miljarder kronor från beskattning, innebäran-
de skattebortfall påett 11-14 miljarder. Beräkningen dockgörs med
betydande reservationer för adekvans beträffande definitioner och

BRÅ-skriftenunderlagsmaterialets tillförlitlighet. I talas deattom
belopp, årligen undandras från beskattning, ligger på mellansom
fem och tio bruttonationalprodukten, 35-70procent dvs. miljarderav
kronor år.. Beräkningarna försvåras inte minst det ekono-per av
miska kretslopp och den omfördelning i ekonomin föranledssom

förmögenhetsbrotten och den ekonomiska brottsligheten.av
BRÃJSInom samverkansdelegation förbereds, nämnts i avsnittsom
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ikostnadsstudie. första förstudie hänvisas utöver de2.2.2, I enen -
för199192 angivna Rättsväsendetsbudgetpropositionen resurser

budgetåret 9192 till10,5 exkl. föråtgärder brott mkrmot moms -
alltifrånbeträffande områden med brottsanknytning,uppgifter raden

privata säkerhetsmarknaden, alltanlagda bränder till den sammantaget
uppgående till antal miljarder.ett stort

brottsligheten kostar harintressant försök kartlägga vadEtt att ny-
i samverkanjustitiedepartementetligen gjorts i Norge det norskaav

Studien redovisas i skriftenNorska Försäkringsförbundet.med det
samfundet 1990.koster krirrtinalitenHva

följande bild miljarder krSammanfattningsvis ges

utgifter i statligeDirekte
forvaltningsorganer de-noen

med underliggenepartementet
3,9etater

Utgifter i offentlig sektor
handlingerkriminellep.g.a.

1,5tilknyttet branner

gjenomUtgifter til sykehus og
3,5handlingertrygdeetat kriminellep.g.a.

8,9ofentl.Totale utg.

iForebyggende kostnader
2,0privat sektor

Materielle ödeleggelser i
8,1privat sektor

produksjonsbortfalls-Personers
1,8kriminalitetkostnader p.g.a.

11,9Kostnader sektorprivat
20,8sangfimnsekonomiska kostnaderTotale

tillkommerHärutöver
Ongfördelningskriminalitet z

3,0vinningskriminalitetTradisjonell
12,0Skatteunndragelse sektorsvart

15,0Totalt ongfordelningskrirrzinalitet

understrykerberäkningarna,förarbetsgrupp,Den svaratsom
för-den gjort myckettallmaterialet,usikkerheten i attmen anser
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siktiga skattningar och arbetat med säkerhetsmarginaler.stora
Sammanfattningsvis kan med säkerhet sägas brottslighetenstor att

i varje fall inte kommer minska och därmed inte helleratt kommer
kosta mindre eller förorsakaatt mindre lidande än vad den gör idag

såvida inte hitintills oprövade brottspreventiva åtgärder ochnya
behandlingsmetoder kan komma till användning. Det dennaiär
innovationsprocess den kriminal vetenskapliga forskningen och detsom
därtill knutna utvecklings- och utvärderingsarbetet har sin givna
plats.

5.3 Forskningspolitiska krav

En nyckelmening i direktiven till denna utredning kravformulering-är
bästa möjliga utnyttjande tillgängliga fören FoU-av resurser en

verksamhet hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans.av Till
visso understryksyttermera kravet både i det korta och långa

perspektivet.
Ytterligare krav är bättre samordning mellan de olika kriminal-

vetenskapliga kunskapsområdena och det bedrivs FoU-arbeteatt ett
med inriktning på efektivisering det brottsförebyggande arbetet .av

BRÅDå det gäller ställs det specifika kravet jag skall övervägaatt
det finns behov ändringar i frågagöra rådetsom att rollav om

i syfte efektivisera rådetsatt arbete ochm.m. det tillanpassa ett
nationellt Fo U-perspektiv .

Det är denna bakgrund jagmot skall mingöra analys och minasom
överväganden, varvid också skall belysas hur de kunskaper, densom
grundläggande forskningen avkastar, bäst kan föras vidare till och
tillgodgöras den tillämpade forskningen och det därtill knutnaav
utvecklingsarbetet

.
Jag skall vidare försöka klargöra den lämpliga avvägningen

mellan grundforskning och andra FoU-kategorier.
Krav och behov kan också uttryckas Verksamhetsmål. I nästasom

avsnitt kommer jag därför behandla olika redanatt nämnda eller till-
kommande medel för måluppfyllelse och hur dessa medel kan utveck-
las och i övrigt främjas. Framställningen tillär del pragmatiskstor
och fotad på beprövad erfarenhet. Målet är känne-ett system som
tecknas relevans och vetenskaplighet, god differentieringav och
flexibilitet väl fungerandesamt ett samarbete och försystem
kunskapsöveüring.
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övervägandenIII

medel6 Mål och

samhällsrelevans6.1 Vetenskaplig kvalitet och

6.1.1 Kriterier och begrepp

har i såvälfördjupade anslagsframställningamaInför de aktuella
anvisningar detmyndighetsspeciñka direktiv givitsallmänna omsom

Därmedvetenskaplig kvalitet i forskningen.oavvisliga kravet på hög
iforskningspolitiska planetpå detfullföljs och accentueras en

påtagligakultur-tradition. förstasjälvklar Detforskarsammanhang
forskningspolitiska propositio-förstaanslaget gjordes i den separata

med kvalitetscrescen-proposition 2 19841982 och följdes iuppnen
ingen forskning alls.dålig forskningdot är sämre änatt

godkriteriematriser förrikhaltig dokumentationfinnsDet aven
generaliserbarhet,begreppvetenskaplig kvalitet. flesta berörDe som

begriplighet, kunskaper,tillförlitlighet,trovärdighet, testbarhet, nya
studieinventering ochetik. omfattadekunskap och Enrelevant av

psykologiforskarna Henry Montgo-har gjortskvalitetskriterierna av
antalegenskaper de flestaoch Hemlin. DeSven ett stortavsommery

nyhetoriginalitet överläg-förespråkadeintervjuade professorer var
forskarensstringens, och kompetens.metodfrämsta egenskap,set

få Ihelhet fick oväntat röster.bredd, djup,Egenskaper som
problemformuleringensreferens tillocksåkatalogen saknar man en
formulera problemviktiga svåra konst. Piet Hein Attlika ettsom

lösningenformulera problemet liggerbaralösa det; lyckasär att man
nyhetsoriginali-Möjligen inrymmersjälva problemtällningen. .i

formulera forskningsbarakreativitetenocksåtetsengenskapen att
problem.

forskarna självakvalitet kan endastforskningensBedömningen av
antydanoch medoch fyndigt uttrycktenkeltgöra; systemetsom
pragmatiskt hävdarhanGerholm närsvagheter Tor Ragnar attav

forskarevad skickligagod kvalitetforskning närär presenterarav
arbete.åt vetenskapligtmed och energi sigde entusiasm ägnar

kvalitetskravet gäller likavetenskapligadetbör understrykasDet att
forskningen.tillämpadegrundläggande för denmycket för den som

tillämpas På sättdenblir inte bättreDålig vetenskap att sammaav
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måste krävas det forskningsrelateradeatt utvecklings- och utrednings-
arbetet måste vila på vetenskaplig grund.

För den sektoriella FoU-verksamheten räcker det emellertid inte
med den har hög vetenskaplig kvalitet vilaratt på vetenskaplig grund.
Därutöver krävs den är Samhällsrelevant. föreliggeratt Här med
andra 0rd dubbla kvalitetskrav.

Relevansbegreppet har med användbarhet göra och knutetär tillatt
någons utnyttjande resultat och kompetens. Utgångspunkten ärav att
sektorsforskningen har till uppgift bygga kunskap ochatt upp
kompetens i avsikt lösa sektoriella problem. de fördjupadeatt I
anslagsframställningama har ansvariga huvudmän redovisa i vadatt
mån och på vilket derassätt FoU-verksamhet åstadkommit an-
vändbara resultat respektive resultat kommit till användning.som

Vetenskapssamhället har sina givna granskningsmetoder för be-
dömning den vetenskapliga kvaliteten och resultatens inom-av
vetenskapliga relevans. När det gäller det sektoriella relevanskravet
och relevanskontrollen lägetär helt sektorsforskningenAttett annat.
företrädesvis behandlar frågor sekzorsrelevanta i meningenärsom -
knutna till sektorsproblem ligger i sakens Men därmed ärnatur.-
naturligtvis ingenting resultatens användbarhet,sagt än mindreom

resultaten kommer eller har kommit till användning. Pâ dennaom
punkt saknas ännu så länge pålitliga undersökningsmetoder och
generaliserbara resultat. En febril diskussion resultatmáttom
metoder lär pågå in i det sista före ingivandet de slutliga för-av
djupade anslagsframställningama. Stort intresse knyts till den
kommande samlade redovisningen användbarhet och användningav

FoU-resultat, definierade kunskapsbärare och kunskapsvägar,av av
underlag för utbildning och FoU-processens speciella förvärdeav av

de närmast-berörda aktörerna.

6.1.2 kriminalvetenskapligaDen kvaliteten och relevansen

Någon samlad kvalitets- ocheller relevansutvärdering har inte gjorts
de kriminalvetenskapliga FoU-verksamhetema. Ett skälen kanav av

det något disparata någon egentlig ansvarigsystemet utanvara
huvudman för helheten.

På speciellt område, emellertid, har braett deett grepp om
vetenskapskvalitativa frågorna. gällerDet den longitudinella forsk-
ningen speciellt kriminalvetenskapligt intresse, dvs. de tvåav

IDAÖrebro-projektetprojekten David Magnusson, psykologiska
institutionen vid Stockholms universitet och Metropolit Carl-Gunnar
Janson, sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Se

avsnitt 2.1.4.ovan
denI utvärdering svensk sociologi gjordes för några årav som
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UHÄ 1987 vissa referenser tilloch görssedan på uppdrag HSFRav
Metropolitprojektet. NågonStockholm ochsociologiska institutionen i
eller liknande det dockutvärdering i meningen reviewdirekt varpeer

förbigåendefå. i nämnsfråga och nedslagen Närmastinte är attom
individuella svenskaspecialområden finns flerapå sociologiensdet

bl.a. Carl-Gunnarinternationellt intresse,väcktinsatser, ettsom
Metropolit. avsnittsocialekologiska analyser IJansons ett om

emellertidinstitutioner, Bøttger Sørensen,enskilda gör Aage
Cambridge, följandeHarvard Universityi sociologi vidprofessor

Stockholmsociologiska institutionen ipositiva omdömemycket om

forskningspofil end de andraharInstituttet noget snaevrereen
velkendt, ogsåMetropolit projektet inter-institutter... mester

specielletil deomend omtalen har knyttetnationalt, sig mere
mindre til under-beskyttelse,omkring datasvenske traumaer og

enestående mulighederMetropolitsresultaten Specielltsogelsens
projektetadfaerd dog inter-kortlaegge afvigende giverfor at en

bedste grundligstedennational betydning. Det ogsynes som
foregår Stockholm.kvantitativ metode idoktoruddannelse i

år medgjordes någraheltäckande utvärdering FRNEn senareavmer
folkundervisning,Egil Johansson professor iutvärderingsgruppen
psykologi, Stock-professor inumeraUmeå, Henry Montgomery

massmedieforskning,professor iKarl Erik Rosengren,holm och
longitudinellaredovisas i FemResultatet FRN-rapportenLund.

1991.utvärderingprojekt. En
genomgånggrundligföregåttsUtvärderingen hade avav en

projektens aframförallt frågorutvärderingsfrågor,relevanta om
politiskt ochförnuvarande b betydelsehistoria och annatstatus,

framtids-och dställning i forskarsamhälletbeslutsfattande, c
d.inriktas frågorna c ochkom på a,potential. Utvärderingen att

möjligheternaturligtvis beklagamåste jagmin utrednings delFör att
utvårderingsuppdraget.relevansfrågan iinkluderainte ävenattgavs

utomordentligtbetecknasIDA-projektenMetropolit och som
istabil förankringsynpunkt medvetenskapliggedigna projekt enur

valdeUtvärderingsgruppen utöverinternationell forskning. en-
organisation,inriktning, metoder,projektensgenomgång avnoggrann

mått på projektenslitteraturreferenserekonomi attetc samt som-
antal doktorsav-lkvalitetsindikatorernasärskilt granskaoutput

citeringar.internationella2 antalhandlingar och
aktiva kriminal-mycketflertalprojekten har avkastatBåda ett nu

Wikström, Peter Martens,Per-Olofvetenskapliga forskare bl.a.
utvärde-VidAndersson.Håkan Stattin, TommyMarie Torstensson,

och 4 förfördoktorsavhandlingar IDAringstillfället redovisades 7
utarbetande. För IDAfyra underMetropolit med ytterligare
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redovisades också 15 licentiatavhandlingar. Citeringsanalysen gav
IDA-projektet dramatiskt försteg i förhållande tillett Metropolitstort
254 citeringar respektive 3; förhållande inteett experternasom
ansåg sig kunna någon bra förklaring till. möjligEn förklaringge
kunde enligt inom Metropolit för lite påatt satsatgruppen vara man

publicera sig i väl spridda internationellaatt publikationer, vilket kan
ha lett till projektet inte har fått den uppmärksamhetatt detsom
förtjänar. IDA-projektet, däremot, har alltså varit ytterst fram-
gångsrikt i publicera sig internationellt. Sammanfattningsvisatt
uttalar vetenskapligt IDA-projektetsettexpertgruppen att med sin
starka internationella ställning varit det framgångsrika projektetmest

de två. Hänvisning bl.a.görs till recension i den mycketav en
ansedda tidskriften Contemporary Psychology i vilken IDA-projektet
till och med beskrivs the single longitudinalimportantmostsom
study of this century.

Det alltsåär ställt varje tvivel Metropolit- och IDA-utom att
projekten står för mycket hög vetenskaplig kvalitet. Däremot vårär
kunskap bristfällig projekzresultatens generellt utomvetenskapligaom
användbarhet och vadi mån de kommit till praktisk användning. Att

Änså har skett förefaller troligt. gång kan beklagas FRN-ut-atten
värderingen inte omfattade dettaäven spörsmål.

Även det vetenskapliga värdet är motiv för projekten bör,om nog
enligt min mening, även relevansfrågan belysas i lämpligtett
utvärderingssammanhang framöver, inte minst för illustration av
sambandet mellan grundläggande och tillämpad forskning å den ena
sidan, och den praktiska tillämpningen FoU-resultatet å den andra.av

Ingen utvärderingsverksamhet i Övrigt har redovisats för högskolans
kriminalvetenskapliga verksamhet.

Detsamma gäller för det sektoriella FoU-området. allmänEn upp-
fattning emellertidär svensk sektoriell brottsforskningatt och det
därtill knutna utvecklingsarbetet är god kvalitet.av

Kriminalvárdsstyrelsens FoU-insatser kan betecknasnumera mer
kvalificerat utredningsarbete självständigtänett forsknings-som som en

och utvecklingsverksamhet. Verkets mycket professionella FoU-
huvudsakligenär inriktad på beredningen ledningens ochgrupp av

styrelsens beslutsunderlag och för bidrag så kunskaps-stortsvarar av
värde det borde kunna utnyttjas än falletatt är i ettmer som nu- -
bredare FoU-sammanhang.

Rikspolisstyrelsen forskningsenhet och forskarkader med placering
på Polishögskolan såär något samlat kvalitets- och änattpass ny
mindre relevansomdöme kan Ingen tvekan råder emellertidnu ges.

forskarkompetensen är och forskargruppenatt är kreativstor attom
och dynamisk. Som tidigare nämnts på sina håll tveksamhetenvar

polisforskningens plats i det kriminalvetenskapligastor FoU-om
återkommerJag till denna fråga villsystemet. redan här nämnamen
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för sig för polisforskningenjag starka skäl i och talar attatt attanser
fråga förefalleruniversitetsanknytning. beredningen dennaIges aven

kvalitets- och relevansfrågoma.det lämpligt behandlaävenatt
fråga nyligen väcktsBrottsförebyggande rådet, slutligen, harInom

harrådets verksamhet. Projektetutvärdering och mätning avom en
16, återkommerredovisats i skrivelse till regeringen, bilaga ochen

medgivit skulle deti rådets fördjupade anslagsframställning. tidenOm
föreslagna utvärderingen skett inomha varit naturligt denatt ramen

kan jag inteför mitt utredningsuppdrag. När så inte kunnat ske annat
den planeradelivligt understryka det angelägna behovetän ut-attav

värderingen kommer till stånd.
iför utvärderingar föreliggerde skäl vanligen talarUtöver som

BRÅ-fallet utrednings-alldeles speciell anledning. Under minaen
och högskolevärldenkontakter har jag inte sällan i departements-

konkurrensutsatt forsk-uppfattningen rådet bedriver ickemött att en
Samtidigtverkstad.i former skyddadningsverksamhet, närmast av

BRÅ,forskare arbetar påmycket kompetentakan konstatera attman
antalinternationellt rykte och arbetar medrådet har ettett gottatt

Stockholms-pro-underbyggda FoU-projektkvalitativt väl t.ex.
Studies Crime Crimejektet, internationella tidskriftenden on

kriminologiinternationellt work shop iPrevention och ett stort om
sakenEcological Crime. TillIntegrating Individual and Aspects on

BRÅ-forskare tider växel- och dubbel-hör också under långaatt
Stockholmskriminologiska institutionen vidarbetat vid rådet och

ord flera6.2.4. finns med andrauniversitet nedan avsnitt Detse
vanligenfrågeställningar till demintressanta kompletterande som

kvalitets- och relevansutvärderingar.gäller vid
BRÅsutredningsdirektiv talar med all såvälMina rätt att somom

nationelltskall i FoU-andra FoU-aktörers verksamhet ettses
sig utvärde-ocksåperspekziv. den bakgrunden bör närmaMot man

samladrationalitet behovetringsfrâgan. Konsekvens och ettsamt av-
olika aktörernaskrimnalpolitik då deforsknings- och kräver att-

utvärderas vid och tillfälle.verksamhet ett samma

6.2 ochdifferentierat FoU-, kontakt-Ett

informationssystem

dualistiskt6.2.1 iFoU ett system

kunskaperkriminalvetenskapliga FoU-insatser ökadesamladeOm ger
uppenbartkriminalpolitiska beslutsunderlag, så är detoch bättre att

hel del övrigt önska.nuvarande situationen lämnarden atten
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Figur I Antal individer 13-áriga pojkar utvecklarej utvecklarsom
olika former social missanpassning. IDA-projektet, delprogrammetav
Utveckling social missanpassning 1988Magnusson,av

Totalt Hör till l kriminnl- I kriminal-
vidantal registret och alkohol-extremt

ånsmissanpasin 17 ålderindivider registret vid
vidkluster 18-13in Ut

in Ålder13

30

nej

S9

K nej

27
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Fnej 69

947

t nej

391 nej

379
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BRÅHögskolan, och Övriga sektoriella med FoU-verksamhetorgan
bildar dualistisk med tämligen stormaskiga ochett system osamman-
hängande nätverk. slående dragetDet den kriminalveten-ärmest att
skapliga FoU-sektom saknar sammanhållande kraft. Situationenen
blir knappast enklare i läge då högskolan förväntas bli alltmerett
självständig både i sin forskning och sin samhällsanknytning.

Forskning på innebär självständighet i valstoreget programansvar
ämne och projekt. Utvecklingen allt frihet för kvalitetstörremotav

kan uppenbarligen komma innebära både principiella och praktiskaatt
problem då det gäller inom överkomlig tid fram kunskaps-att ta
baserade förunderlag beslut inom viktiga samhällsområden.

Frågan konsekvenserna alltför fria universitet kommenteradesavom
nyligen för Vetenskapsakademien, professor Torvardav preses
Laurent med konstaterandet De fria universiteten riskerar att se
väldigt på sina intressen. Dåsnävt kan det behövas någonattegna ser

fråndet nationell nivå. han i första handAtten mer avser en
stiftelse i anknytning till akademien inte konstaterandet mindregör
värt.

Inte sällan brukar talas myndighetsstyrd forskning medom
referens till det sektoriella ingen överdriftFoU-systemet. Det är att

sektorssystemetsäga med stark departemental och politiskatt en
uppbackning under några decennier fick alltför snabbt påväxa
bekostnad högskolans jag tidigare framhållitMenav resurser. som
l.4, har dagens sektoriella FoU-system betydande kvaliteter som

fortsättningsvis ifrån.knappast kan avstå Det innebär natur-man
ligtvis inte frisedel för reformkraven mångaTvärtom ärsystemet.en
och berättigade Michael Nydéns intressanta analys ochse t.ex.
kritiska granskning i Sektoriell forskning och utveckling, Stock-
holm, 1989.

Då det gäller den kriminalvetenskapliga FoU-sektom läget någotär
komplext och annorlunda än inom de flesta andra FoU-sektorer.
Sektorn saknar centralti egentlig FoU-organmening typenett av
Arbetsmiljöfonden, Byggforskningsrådet, Närings- och teknikutveck-
lingsverket, Transportforskningsberedningen Dessa äretc. organ

U-finansierande sekrorsorgan övergripande planeringsansvarFo med
för sektorers forsknings- utvecklingsverksanzlzet. sådantsina och Ett

BRÅfinns inte inom den kriminalvetenskapliga FoU-sektorn.organ
har mindre anslag 800 000 kr för bidrag till kriminologiskcaett
forskning. jämförelse förDet är allt. Som kan nämnas AMFOatt
1992-93 340har FoU-budget på miljoner kronor, 240BFRen ca
mkr, 700 mkr och 140 mkr; enbartNUTEK TFB dessa organ
disponerar 1,5detta budgetår bortåt miljarder kr. Med dessa medel
finansieras såväl FoU i sektorn forskning vid högskolornaute som

fakultetsanslagen.utöver
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6.2.2 Centralt FoU-organ

Det ligger tillhands aktualisera frågan skapa centralnära att attom en
FoU-organisation tien kriminalvetenskapliga sektorn, kanskeinom

för sådan uppgift. Förslag i rikt-stöpa BRA denattgenom om en
ningen har också lämnats under mina utredningskontakter. sådantEtt

ligger emellertid utanför mina direktiv fordrarocharrangemang
dessutom djupgående analys vad jag kan mäkta med inomänen mer

för det befintliga utredningsuppdraget och tillgänglig utred-ramen
ningstid. Allmänt kan sammanhållandesågas behovet kraftatt av en

manifesterat; likasåär väl behovet övergripande försystemettav en
ökad och för olika FoU-slag FoU-ansvariga balanseradoch väl
anslagsgivning.

Pâ det kriminalvetenskapliga området det svårt finnaär att en
marknad och marknadsanpassat fmansieringssystem kanett som
tillgodose de samhällsviktiga FoU-behoven. emellertid likaDet är

BRÅsvårt omedelbart hur från nuvarande karaktärendenatt se av-
kunskaps- infomiationsorgan snabbt kunna förändras tilloch skulle-

centralt och anslagsorgan FoU-verksamhet.ett utanprogram- egen
nämnda sektorsorganen har bortsett från internt utvecklings-De -

arbete integritets- och andra vägande skäl ingen FoU-tungtav egen-
Å BRÅsverksamhet. andra sidan FoU-verksamhetOm övertas av

forskningen högskolan övriga FoU-verksam-andra och denorgan av
heten inom detolika myndigheter rättsväsendet skullet.ex.av vara
fritt fram för Risken centraliseradeden rollen. med det systemetnya
skulle emellertid det skulle kunnakunna med eller orätträttattvara
upplevas kriminalpolitiskt styrinstrument. Troligen detärettsom

införande sådantsvårt nâ politisk ett system.att consensus om av

Vilka alternativenär

fall det söka sig framEtt bättre alternativ i varje nuvarande ärän att
till praktiska behoven framsprunget nätverkssystemde cen-ett ur

kännertrumbildningar, FoU-konsortier eller liknande där man
samhörighet naturlig rollfördelning och kan samlas kringi gemen-en

projekt, finansiering sådant kvar-I systemetc. ettsamma gemensam
står emellertid departementala huvudmän förproblemet med olika
högskoleforskningen och de sektoriella FoU-frågorna. alldelesDet är

justitiedepartementet med för närvarande cirka 80uppenbart t.ex.att
kriminalvetenskapliga anslagsmedlen och utbildnings-deprocent av

socialdepartementen återstående 20och med de procenten, varav
Socialdepartementet 2-3 olika på hur medlenkan haprocent syn

förhållningssätttotalt skall användas. får emellertid förutsättasDet att
möjligenoch formerna för kontakt kan harmonieras och att en ny

regerings-beredning dessa frågor kan tillskapas inomtyp av av
kansliet.
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och enligt min mening klart alternativEtt sämre år attannat
krafter sigingenting och förlita sig på alla godagöra att taratt

forskning påhögskolans ävensamman, egetatt programansvar
frågorbeaktar samhällsrelevanta osv.

utomordentligt centrala samhällsfrågaMed hänsyn till den som
min bedömning får lämna någonkriminaliteten inteutgör är att man

brottslighetensntojlighet outnytyad på samlat gripa sigsättatt en an
lämpligt forskningsråden förproblem. Det över-är ettatt svarar

övrigt borde de kriminalvetenskapligagripande programstöd imen
central FoU-fimlction. frågatillvaratas Denna ärintressena av en

särskildenligt min mening bör utredas isådan vikt denattav en
ordning.

6.2.3 aktörsrollemaKort om

rollerna nätverksmodellVilka iär en

kriminalvetenskapligaschabloniserad bild det2 visarFigur en av
grundforskning Fältensindelning i FoU-tält etc.medFoU-systemet

Syftet uteslutandeverkliga volymer.storlek inga är attmotsvarar
jagsammanhangen. Med betecknarde principiella röttillustrera

informations-kontakt-,medvederbörande aktörs FoU-ansvar; svart
.implementeringsväganoch

grundläggande forskningenför denHögskolan i detta schemasvarar
forskning.därtill knuten tillämpadgrundforskning och

BRÃss informationsfrågomaviktigahuvuduppgifter deär utöver --
utvecklings- och utvärderingsarbeteför kvalificerat samtatt ettsvara

arbete ioperationellt brottsförebyggandekunskapsinsatser i ett mer
visst måttförutsätterkommunalstatlig regi. Uppgifterna ett av

utrednings-utvecklings- ochforskning och därtill knutettillämpad
sådaninte forskningenprimära dockarbete. Det är attutansom
anlitas för deuppgifter forskareför sina lämpadekompetenta och

arbetsuppgifterna.olika
utvecklings-sin verksintemaVerksmyndigheterna för egensvarar

FoU-rela-utbildning,utredningsverksamhet metodutveckling,och
verksledning och styrelsebeslutsunderlag för etc.terade

ochtillämpad forskninginriktad påforskningsenhet ärRPS
prickade linjen.den rödautvecklingsarbete

ochnödvändiglikaFoU-verksamhetallModellen bygger äratt
FoU-perspektiv. JagÖvergripandemycket vård ilikakan ettvara

hävdarvarandrainte insatserna attoch värderarviktar mot men
tankeberättigande medsittFoU-slag hari olikauppdelningen var

frånutgår ocksåModellenbedrivas.bör attlämpligenverksamheten
Grundläggandevarandra.beroendeFoU-slagen ärde olika av

utred-samtidigtFoU-slagbas for andraforskning är ettt.ex.somen
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nings- eller utvecklingsarbete kan värdefulla bidrag till identitifie-ge
ring problem, till framtagande basdata, till uppläggningav av av
demonstrationsprojekt Modellen illustrerar också de betydelse-etc.
fulla informations- och implementeringsvågama understrykersamt
behovet och vikten kontakt i alla led och relationer.av

Utan andra jämförelser i övrigt kan kontakterna och samarbetet
sägas likna och uttrycka tvärvetenskapligt Viktigtsynsätt. ärett att

intressenter och avnämare uppleverexterna välsystemet som en
dzferentierad enhet och de kan förvänta sig väl underbyggdaatt
insatser och resultat FoU-kategori och FoU-ansvarigoavsett person,

institution etc.grupp,

Figur 2 kriminalvetenskapligaDet FoU-systemet

Högskolan

Grundforskning

I
Tillämpad
forskning

I

Utvecklings- och
utredningsverksamhet

Demonstrationsprojekt

BRÅRPS kontakt info impl- -RÅ
KVS
O a
mynd Externa intressenter och avnämare
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förhållningssättet innebär emellertidövergripande och enhetligaDet
uppfattning fördelningenfriskrivning från haingen ansvaret att omen

tillolika FoU-slagen. återkommertillgängliga de Jagresurserav
mening6.8, vill redan här minfråga under avsnittdenna gemen

efter balanseringtillkänna bär isträvaatt stort sett enenman
respektive seldorsorganensmedlen till högskolanslikafördelning av

föreligger obalans.FoU-verksamheter. nulägetI en

Kunskapsöverföring6.2.4

efter kedjanuppbyggtarbetsschema för FoU-aktör ärnaturligtEtt en
spridavidarebeforda utväxla ochvårdasamla utvecklasöka --- - -
inomvetenskapligkunskap. gäller såvälåterföra Det utomveten-som

skaplig FoU-verksamhet.
tillsammans med denkunskapsutbytetinomvetenskapligaDet ger -

utgångs-metodologiskaforskningen dessgranskningenkritiska -
utomvetenskapligainnehåll. dekvalitativa Ipunkter och samman-

ochbeprövade erfarenhetendenpraktikernas kontakter,hangen spelar
vårfrågan förroll. intressantaviktiga Deninformationsutbytet samma

från denhur kunskaperspörsmåleti direktiven årdel aktualiserad --
kan förasforskningen bästkriminalvetenskapligagrundläggande

ochforskningentillämpadedentill och tillgodogörasvidare av
frågan grund-den evigabakgrunden vilarutvecklingsarbetet I om
forskningen ochtillämpadevisavi denbetydelseforskningens

ochför produkterreformarbete,utvecklingsarbetet för systernnya
fördjupainte förväntasjag dess bättrepå den frågan,Svaretetc. som

FoU-tillhörighet se närmarepå tillfrågadesberor ofta denmig
F0resightMartin i in Science.Irvine R.bl.a. John Benhärom

1984.Picking the ,Winners.
därkunskapsöverföring ärförnaturligaste vägenDen ett system

organisation medochtakarbetar undergivare och mottagare samma
idettafasta rutiner. Bäst kanochinformationsvågarutveckladeväl

BRÅ skulleinte baraexemplifieras medvårt fall ett som nusom -
allaockså behandlain alla FoU-slag,fallet täckadelvis varit utan-

alltifråncentralaFoU-området ämnenkriminalvetenskapligaför det
kriminalpolitiskaorsaksfrågor tillochfenomen-kriminologiens teser

motsvarandeorganisationNär denâtgärdskataloger.och typen av
forskningsfältantalförheltäckande TNONederländernas ett stort av

efter lägenhet.lagalämplig fårolika skäl inte mananses
grundvetenskapliga resultattransformeringmedSvårigheten av

derasitillämpareochupphovsmanavståndet mellanligger oavsett --
transformeringMeningsfullinomvetenskapliga karaktär.ursprungliga

och välsamarbetenäraförutsättervidareutvecklingoch ett upp-
iFoU-utföramaolikamellan de systemettkontaktvägararbetade
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liknande det skisseras i figur 2som ovan.
När det gäller förhållandet forskning och praktik är det uppenbart

grundforskningsresultat sällan eller aldrigatt direkt tillämpbaraär i
praktikens värld. Flera samstämmiga undersökningar beläggger
härför, SöderlindsIvar och Lars Höglunds intervju-t.ex. och enkät-
undersökning kontakter mellan forskning och praktik på miljö-om
och hälsoskyddsområdet 1989. De fann bl.a. forskarna liksomatt
praktikema verkade inriktade på tillämpad forskningmest vara som
direkt skulle kunna tillämpas i miljöarbetet. Grundforskningsbetonade
resultat forskarna sällan eller aldrig direkt tillämpbaraangavs av som
i miljöarbetet. Ingenting talar antagandet förhållandeemot att samma
gäller inom den praktiska hanteringen brottsfrågorna.av

Även förutsättningarna och FoU-nivåerna skiftar föreliggerom
inom det kriminalvetenskapliga FoU-området sällan några svårigheter
med kommunikation och förståelse mellan utövama. Då det gäller

förhållandet mellan sociologiska och kriminologiskat.ex. institutio-
BRÅi Stockholm och det dessutomär så forskarna iattnerna stor ut-

sträckning våxelspelat mellan de två organisationerna, ibland genom
arbeta vid både institutionen och rådetatt samtidigt. framgårDet med

all tydlighet följande översikt beträffande forskarna Johannesav
Knutsson, Peter Martens, Leif G.W Persson, Jerzy Sarnecki och Per-
Olof Wikström

BRÅUniversitetet

Knutsson 1972-79 1981-90
Martens 1971-72, 1974-85 1985-
Persson 1972-83 1980-83
Sarnecki 1979-87 1977-
Wikström 1979-91 1983-

Om den s.k. personkemin fungerar och de olika rollerna inte blocke-
naturlig kommunikation vilket hitintills inte verkar ha varit falletrar

föreligger här inga problem. Det bör det inte heller göra mellan
BRÅandra företrädare för institutionell grundforskning och med dess

kraftsamling kring tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Som ett
lämpligt medium kan för övrigt den vetenskapliga nämnd, jagsom
föreslår 6.6.5, fungera.

Ett intressant spörsmål i sammanhanget är vilka hjälpmedel som
står det kriminalvetenskapliga FoU-området till buds. förstaI hand
tänker jag på nåraliggande biblioteksresurser och databaser. Utöver
de huvud- och specialbibliotek, återfinns på universitetssidan,som

BRÅshar jag bibliotek, tidigarenoterat huvudsakligenatt som
fungerade mindre intembibliotek, under denett tidensom senaste
utvecklats till omfattande specialbibliotek med heltidsarbetandeett en
bibliotekarie. Inom den organisationen har vidare utvecklings-nya
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arbetet kommit långt bygga kriminologisk ochatt upp en egen
kriminalpolitisk databas för både nationell internationelloch an-
vändning. Databasen kommer sökbar under innevarandeatt vara
budgetår.

BRÅAmbitionema högt ställda. Tanken inteär är bara skallatt
fungera informationscentrum också dokumen-ett utansom som en
tationscentral för såväl den inomvetenskapliga den utom-som

BkÅzsvetenskapliga världen inom verksamhetsområde. För när-
ñnnsvarande ingen sådan databas i Europa med undantag för ICPIN

i underNederländerna är uppbyggnad. förutsätts detDet attsom
i visssvenska utsträckning skall drivas underarrangemanget

affärsmässiga former.
BRÅTilläggas bör i detta avsnitt utöver den redannämndaatt -

internationella tidskriften Studiesnystartade Crime Crimeåon
tidskriften Apropå, viktigtPrevention och uppskattat forumutger ett-

för artiklar ioch notiser kriminologiska och kriminalpolitiska ämnen.
BRÅsBeträffande omfattande information till bl.a. beslutsfattare,

jomalister och praktiker olika slag, bilaga 8. Bilagan ärav se
författad rådets informationschef Gunilla Wiklund, ocksåav som

BRÅsredovisar informationspolicy.

Min bedömning kunskapsöverföringen mellan grundforsk-är att
ning och kriminalvetenskaplig på det helaFoU tagetannan

BRÅsfungerar främst på insatser.bra, grund av

helt i vilken utsträckning den överförda kunskapenEn sak årannan
tillkommer användning.

6.3 FoU-miljön

FoU-miljöns betydelse för god forskning och utveckling kan knappast
erfarenheter detta vidunderskattas. Alla och utvärderingar ger

Då forskningsmiljön speciellt höga kravhanden. det gäller ställs -
liksom forskningen själv på förutsättningar främjarsom-
kreativitet innovationstänkande. innebär traditionelltoch Detta en

Alvar Nelson har i sittkritisk och konkurrensutsatt akademisk miljö.
polisforskning uttrycktsakkunnigutlåtande beträffande professuren i

följandesaken på sätt

special-del jag det generellt innebära riskFör attegen ser en
professurer samtidigtinrättas vid chefsmyndigheter utan att man

förutsättningar för till forsknings-skapar direkt anknytning den
gemenskap, finnas universiteten vissaskall och finnes vid ochsom
högskolor. det gäller professuren i polisforskning framträderNär
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detta behov med särskild tydlighet. Det icke tillräckligt,är att
ämnesföreträdaren kan få säte och i fakultetstämma elleren
avdelning i denna. Långt viktigare är den samverkan i projekt och
i forskarutbildning, kan uppnås i gemenskap. Samtidigt fårsom

på så möjlighetsätt draga den akademiska traditionatt nyttaman av
och förnyelse, där vidmakthålles och utvecklas.som

Även forskare utanför de akademiska institutionerna kan skapaom en
BRÅliknande miljö och kritisk inom och forsk-RPStmassa ex

ningsenhet kontinuerligt delta i högre utbildning ifråga-ochsamt
sättande debatt, finns det risk för inte bara traditionens makt ochatt
statustryck också slags utanförkänsla kan hämma möjlig-utan ett
heterna till framsteg och kollegial I sammanhanget brukaracceptans.
talas vetenskapssamhällets Invisible Colleges och detom pro-
fessionella värdet tillhöra denna gemenskap. Dock börattav man
erinra de nämnda förhållandena i första hand forskaredeattom avser

sysslar med grundforskning.som
Iden mån avsikten är främja den grundläggande och långsiktigaatt

kunskapsuppbyggnaden bör forskningsverksamheten med andra 0rd
förläggas till universitetsmiljö. På den punkten kan ifrågasättaman
både den nuvarande polisprofessurens placering och lämpligheten att

BRÅ.bedriva grundforskning inom båda fallenI under förutsättning-
det skall sigröra grundforskning bör funktionernaatt knytas tillom -

Stockholms universitet.
Då det gäller polisprofessuren så föregicks dess inrättande, som

redovisats 2.3, oreserverad universitetsdeklaration attovan av en
den borde inrättas vid Stockholms universitet så skullesamt att om-
bli fallet dess bas borde breddas. När professuren ändå lades-
utanför universitet kan måhända detta tecken påett attman se som
den skallprimärt arbeta med tillämpad forskning och utvecklings-
arbete vid specialhögskola Polishögskolan, PHS. dettaOm är deten
huvudsakliga syftet tycker jag inte kan ifrågasätta konstruk-att man
tionen, lika lite förhållandet det bedrivs tillämpad forskningattsom

BRÅ.och utvecklingsarbete vid
Till frågan forskningsmiljö hör också spörsmålet den stimu-om om

lans och kvalitetshöjande effekt kan ligga i konkurrerandesom
universitetsmiljöer.

Stockholm med de kriminologiska, Sociologiska, psykologiska och-
BRÅrättspsykiatriska institutionerna och forskningsenhetRPSsamt -

dominerar för närvarande helt. Endast i Lund finns löftesrika inslag
och förutsättningar för mycket intressant och hälsosamt konkurre-en
rande miljö. Lund förär övrigt den enda akademiska miljö utanför
Stockholm visat verkligt seriöst kriminalvetenskapligtett intres-som

koncentrerat till universitets samhällsvetenskapliga fakultet,se,
särskilt sociologiska institutionen.
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intresse utredningenLundamiljön fler skäl. En därär av avav
och uppföljande kontakter har visat mycketarrangerad hearing ett

kriminalvetenskapligt spektrum och farskarresurser inom univer-brett
ifrån straffrätt,sitetet med anknytning till rad alltämnen,en

sociologi, psykologi, psykiatri,rättssociologi, allmän socialt arbete,
etnologi, arkitektur,rättsmedicin till teologi, litteraturvetenskap,

historia.rättshistoria och allmän
gjord inventering, bilaga visar på inte mindreutredningenEn av

området26 avhandlingar inom det kriminalvetenskapliga underän
doktorerar 21 i kriminal-perioden 1982-92. närvarandeFör personer

sociologi, i socialtvetenskapligt intressanta i juridik, 6 i 4ämnen; 1
6 i historia och i2 pedagogik, l i tillämpad psykologi, larbete, i

etnologi. universitetet drivs kontinuerligt rad sentinarieserierInom en
forsk-kriminalvetenskapligt intresse. pågåendeDet största nuav

Äkerströmssociologdocenten Malin studie Vård-ningsprojektet är av
Arbetsmiljöfonden.för våld och hot, bekostatpersonals utsatthet av

planer i Lund i varje fall inte förfinns inga direkta närvaran-Det -
samlasamordna i något slags institutionellpä verksamhetende att-

centrumkonsortieform. harinstitutsinriktad eller lösare Däremot
kring konceptunder utredningens gång tankar utvecklatsalltmer ett

nätverksbildning, till vilken jag återkommer i avsnittenfastareom en
6.5.8.6.4.2 och

forskningsmiüön vid den kriminologiskaStockholm har fråganI om
egendomligi 2.1.2, tagit någotnämntsinstitutionen, ovan ensom

hänvisning till alltför kritiskvändning. Med bl.a. massaen svag
bristen påoch möjligen också, ehuru inte klart utsagt extern-

forsk-utbildningens dominans på bekostnadfinansiering samt av
för universitetets institutionellaarbetsgruppningen har översyn aven

föreslagit flera alternativ för degraderingorganisation IOR aven
avdelning inomsjälvständiga institutionen tillden t.ex. ennu

psykologiska institutionerna eller inom socialhög-sociologiska eller
skolan.

behovet på institu-för tidstypisktIOR attett resonemang om av
igår,tionsnivå skapa enheter. Detstörre attgruppen,menar

institutionen underskriderviss förallmänna gräns närtermer enange
fungerande verksamhet.viss kritisk för effektivt Rentmassa en

vill vi gällandeallmänt och tillyxat, fortsätter göragrovt gruppen,
mellan 30 ochinstitutionsstorleken ligger i intervalletden lämpligaatt

många sammanhang relevanta50 anställda, vi väljer detta i stor-om
antalet institutionerleksmått. konkluderar det oväsentligaIOR att

låt mindre 20mycket små, med sägaoch andra enheter är änsom
det gäller deras förut-anställda onekligen ligger i riskzonen, när

effektivkraft upprätthållasättningar själva kunnaatt enav egen
specifikt påhurverksamhet. framgår inteDet rapporten sermanav



120 Mål och medel sou 199280

relationen mellan institutionsstorlek och de kvalitativa aspekterna på
forskningsmiljön på sätt än storinstitutionssystem allmäntannat att ett

förbättra möjligheterna till ökad samlad kompetens, ökatanses etten
administrativt stöd och större personurval för ledarskap prefektett
etc..

Förslaget, varit på bred remiss, har ännu inte behandlats isom en
något beslutande universitetsorgan.

6.4 Samverkan och samordning

6.4.1 Det tvärvetenskapliga angreppssättet

Den kriminalvetenskapliga forskningen är nästan definitionper- -
tvärvetenskaplig, eller i varje fall flervetenskaplig. Bredden är
betydande. Det framgår inte minst de redovisningar jag lämnatav av
kriminalvetenskapligt intressanta projekt, doktorsavhandlingar m.m.

ÖvergripandeInventeringen i Lund i avsnittet 6.3 för sågen.ger syn
programstrukturer, Stockholmsprojektetrepresenterat t.ex. ochav
dess projektledare Per-Olof Wikström, förutsätter tvärvetenskapligtett
angreppssätt och mångvetenskaplig kompetens. Det framträder med

tydlighet då Wikström i sinstor promemoria till utredningen Svensk
kriminologi problem och utvecklingsmojligheter, bilaga 11, be--
skriver och slår slag för programforskningett med utgångspunkt från
bl.a. behovet tvårvetenskaplighet i den kriminologiska forsk-av
ningen, dvs. intergrering mellan biologiska, psykologiska, socio-
logiska och juridiska aspekter på brott.

Utan eller behövaatt ta ställningta till önskvärd och praktiskt
möjlig grad tvärvetenskaplighet kan det visst intresseav attvara av
i detta sammanhang redovisa figur 3 uppställd Tord Maunsbach,av

bra pedagogisk bild olika slagsom tvârvetenskap,ger en av av
alltifrån mycket lösliga samarbetsformer till i någon mening starkt
integrerat samarbete. Vad figuren inte visar däremot erfaren-men-
heten är inte sällan svårlöstaatt metodologiska och forskningsetiska-
samt personkemiska frågor kantat den tvärvetenskapliga vägen.
Detta talar inte tvärskapligt förhållningssättmot ett endast förutan att
inte alltför höga förväntningar skall ställas på snabba och praktiskt
användbara och projektresultat.program-
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Figur 3

Tvärvetenskapens hierarki

Program över fakultetsgränserna teori-
integrering

2. Projekt fakultetsgrånsemaöver metod-
integrering

3. Projekt disciplingrânseröver inom samordning
fakulteten

4. Inkorporera metoder från disciplin lån, utbyteannan

5. Kontakt mellan projekt diskussion

problem,Samma kunskapssamordning samman-
läggning

7. Samma tillämpningsobjekt, kunskaps- plockepinn
samordning

Det kan med andra ord vanskligt tala tvärvetenskap.attvara om
Säkrare måhändaär använda de neutrala och kanske mindreatt mer

Ävenvärdeladdade uttrycken tvärfacklighet eller tvärskap. här
har Maunsbach angivit vad han tvärfacklighetens karak-anser vara

enligt följandetär lista.

mångaHur olika aktörer, bransch, politiker, myndigheter

kan mellanHur tvärskap branschintressenter stärkas

Tvärfacklighet omfattar fler skeden disciplin-FoU.än

Kräver långsiktighet i FoU-planeringen.

Kräver uthållighet i forskningsarbetet.extra

Kräver lång tid för uppnå metoder och begreppatt gemensamma
och tillämpningar.

finnasBör speciell handläggarkompetens.

Bör ha speciella kontaktgrupper handläggare.av

Ansökning bör bedömas kompetenta forskare ochav grupper av
praktiker, enskilda referenspersoner.

Tvärfacklighet är speciellt komplicerat utvärdera.att

Hur tvärfacklig utexpertser en

Relevans måste bedömas olika på kort och lång sikt.
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6.4.2 Modeller för samverkan och samordning

har refereratsOvan till Lundamodell för forskningssamverkanen
i kriminalvetenskapliga frågor. Förslaget har sprungit fram ur
diskussioner mellan mig och företrädare för universitetets sam-
hällsvetenskapliga fakultet. byggerDet i sin på genomgångtur en av
olika alternativa modeller med i första hand anknytning till Lund,

ÅkerströmMalin gjort för utredningens räkning. Inventeringensom -
inklusive hennes kommentarer bedömer jag ha så allmäntstort-
intresse den här redovisas inatt extenso.

MILIÖ- PROGRAMSTÖDA ELLER

Olika modeller för sådana verksamheter finns redan vid universitetet
och nedan skissas dessa kortfattat

ACLU

Arbetsvetenskapligt vid Lunds universitet är relativtcentrum en
nyinrättad organistion bildad för underlätta samverkan mellanatt
institutioner och forskare. Syftet är bidra till långsiktig kunskaps-att
uppbyggnad inom det arbetsvetenskapliga fältet. Vidare skall ACLU
verka för flervetenskapligt samarbete och informationsutbyte,ett
stödja och medverka i forskarutbildning och grundutbildning samt
samverka med arbetsliv och organisationer. organisatoriskaDen
principen för byggerACLU på Lundamodellen flervetenskaplig-
samverkan med förankring i åmnesdiscipliner. Organisationen består

enheter kollegiet, ledningsorganet och kontaktgruppen.treav
Kollegiet består forskare och doktorander och basen förutgörav
verksamheten. Hår initiativ till projekt enskilda forskare,tas nya av
i mindre eller i storforum.grupper

Ledningsgruppen fakultetsövergripandeär och består fem fors-av
frånkare humanistiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, medicinska

och tekniska fakulteten för de forskarstuderande.samt representanten
Kontaktgruppen skall bestå forskare företrädare för arbets-samtav
livet. De skall diskutera inriktningen ACLUs verksamhet samtav

sig till ledningsgruppen.yttra
ACLU administreras kansliet ñr samhällsvetenskaplig forskningav

och utbildning. Ordförande i forskarkollegiet professorär Håkan
Hydén. Ordförande i ledningsgruppen är professor Lars Göran
Stenelo dekanus vid samhällsvetenskaplig fakultet.

Seminariet för ungdomsforskning

flervetenskapligtEtt forum för undomsforskare i LundMalmöregio-
Seminariet har existerat sidan 1988 och foraär iettnen. av sex
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Forskningsrâdsnämnden.fråninnehar miljöstödlandet som
delsarbetsgrupper,delsSeminariet organiseratär genom engenom

fråninstitutionerfrån 11beståendeledningsgrupp representanterav
och studenterför forskareArbetsgruppema är öppnafakulteter.fyra

teoretiskainnehållsmässiga,utifrånnivå och samlasfr.0.m. 40-60 p
metodologiska perspektiv.eller

arbetsgrupperverksammanärvarandeexempel på förNågra
invandrarungdom, ung-komparation,internationellidentitet,

i historien.domar
forsknings-iresulteratså småningomharFlera arbetsgrupper rena

forskningsråden.medel hosansökt och bifallitsgrupper som
ochseminarier, konferenserhållit allmännaSeminariet har vidare

antologi medproduceratföreläsaremed inbjudnasymposier samt en
medlemmar.seminarietsbidrag från

med anslagetRektorsämbetetunderdirektSeminariet sorterar
utvecklingsenhet.pedagogiskatill dessförlagt

administrativa sysslor.handharhalvtidsanstâlld samordnareEn

World DevelopmentThirdtheand Strategies inSocial Movements

olikatillmiljöstödsmedelanslagitSAREC1988 harSedan
tillförlagtvaritLund harinstitutioneruniversitet. I programmet

avdelningen därsocialantropologiskainstitutionen; densociologiska
sociologer.med renahar samarbetat mer

ochdoktorandkurserföreläsningsserier,givitsharI programmet
bjudits in ochgästföreläsaregästforskare ochharVidareseminarier.

fältstudier. harför Manerhålla resebidragkunnatdoktorander har
universitet.med andrautbyteolika formervidare arrangerat av

researchinombl.a.verksamheten producerasSkrifter inom en
serie.report

koordinators-tilltilldelats har använtsmedelDelar de manav
tjänster.

doktoranderforskare,intresseradekrävereller programstödmiljö-Ett
beredd hanteraenhet, äradministrativoch studenter attsamt somen

budgeten.

FORSKNINGSRÃDÖRONMÄRKTA HOSMEDELB

medelgrundforskning läggaärmodell för attEn uppmuntraattannan
varvid ansök-eller SFR,HSFRunderöronmärkta anslag t exsom

vetenskaplig konkurrens.ganska hårdsedvanligefterningar bedöms
frånerhålla bidragchanseremellertid inteharDoktorander attstora

forsk-syftet med översynenproblemvilketsådana råd, är ett avom
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ningsområdet är nyrekrytering. Vidareatt är detta inteuppmuntra en
form, till flervetenskapligt utbyte.uppmuntrarsom

PROFESSURDOKTORANDTJÃIVSIERc

Ytterligare modell inrättaår ämnesanknuten professuratt ien en
kriminalpolitik, i statsvetenskap, sociologi, historiat.ex. medetc.
inriktning på kriminalpolitik. Vidare kan doktorandtjänster inom
området tillsättas vid högskolan. En professurdoktorandtjänster är ett
effektivt sätt forskning kring området, nyrekryte-att uppmuntra samt
ring doktorander. Om statsmakterna önskar betona viktenav av
nationell spridning forskning forskning har hittills varit kon-av
centrerad till Stockholmsregionen och därvid kommit bli någotatt
likriktad är det emellertid inte med de tankegångama kring uni-nya
versitetet möjligt placera sådan vid någotnågraatt speciellaen
lärosäten.

lÄMNARD UNI VERSI TETEN ANB UD

Vidare kan statsmakterna föreslå intresseområde vill belysaett man
och be universitet eller andra institutioner inkomma med offerteratt
för sådan forskning.

E INSIYTUT ELLER CENTRUM

ellerEtt renodlat institut för kriminologiskkriminalpoli-centrummer
tisk forskning kan inrättas, där forskare från olika discipliner kan
samlas. Fördelen skulle flervetenskaplig miljö i direktvara en
rumslig mening.

Problemet med denna form år för det första sådan närhet inteatt att
forskarutbyte i reell, intellektuellgaranterar mening. För det andra

sådan satsning bliratt för lokaler, admini-permanenten resurser-
stration och tjänster binds jämför med de olika miljöprogram-upp
stöden För detovan. tredje kan sådana miljöer leda till ganskaen
cementerad forskningstradition, teoretiskt, metodologiskt och inne-
hållsmässigt.

Då det gäller lämplig samverkansmodell för Lund har alltså olikaen
former nätverksmodell diskuterats. Tanken är nätverks-att ettav

skall framväxa successivt i takt med intressesystem och Påresurser.
sikt kan tänka sig utvecklat med högre forskar-ett systemman mer
tjänster. Se nedan under finansiering, avsnitt 6.8, B3.

För ytterligare exempel på mångvetenskapliga miljöer och sam-
arbetskonstruktioner nätverk, etc., SOU 199136 Utred-centra se
ningen forskningsprogram för den ojfentliga sektorn.om

Under mina utredningskontakter i Stockholm har jag efterhört
intresset för något slags centrummodell för den regionen. Per-Olof
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Wikström har positivt till propân och föreslår i sinreagerat PM till
utredningen Centrum för kriminologisk forskning.ett Han utvecklar
sin uppfattning på följande sätt

Syftet med skulle utgöra forumcentret för kontakteratt ettvara
BRÅoch samarbete mellan Kriminologiska institutionen, och RPS

forskningsenhet. Centret skulle också kunna bas förvara en
skapandet nätverk mellan de institutionernas forskare ochett treav
andra enskilda kriminologiskt inriktade forskare med inriktningen

kriminalpolitiska och krimiminologiskamot problemställningar
verksamma vid institutioner.andra

Ett redan nämnt exempel på möjligt forskningssamarbete mellan
grundforskning och FoU-verksamhet, kunde organiseras inomsom

BRÅför denna är programforskningett center därtyp,ramen av en
går in och för interventionsforskningsdelen inom störresvarar ett
grundsforskningsprogram. Detta skulle ha den fördelen att en
naturlig kontakt vidmakthölls mellan grund- och tillämpad forskning
samtidigt dessa institutionellt åtskilda.som var

BRÅ BRÅCentret skulle förslagsvis lokaliserat till eftersomvara
är den de institutioner hartre utvecklad informations-av som en
organisation, kriminologiskt bibliotekett som är Sveriges bästa

BRÅoch kriminologisk databas. har också erfarenheten stor attav
anordna konferenser, och har också förlagsverksamhet.en egen
Dessa ingen de andra institutionerna har, kunderesurser, som av

försorg komma hela den svenskacentrets kriminologiskagenom
BRÅmiljön tillgodo. Det blir antagligen nödvändigt tillföraatt

medel för forskningsadministrativ tjänst för de särskildaen
arbetsuppgifterna knutna till Centrets styrelse skulle lämp-centret.
ligen bestå professurerna vid Kriminologiska institutionen ochav

BRÅ.Rikspolisstyrelsens forskningsenhet överdirektören vidsamt
BRÅsStyrelsen för kunde lämpligen ocksåcentret över delta en av

vetenskapliga delegations arbetsuppgifter då kunde avskaffas.som

Syftet med Wikströms modell detsammaär Lundamodellens.som
Skillnaden är bl.a. i Stockholmsfallet finns redanatt organisationen
BRÅ, kan repliera på samtidigt har andrasom man men som
viktiga uppgifter och roller måste vägas in i ettsom resonemang om

BRÅsfastare eller lösare nätverk.ett roll i detta sammanhang
bestäms bl.a. hur bäst tillgodoser de intressen enligtav man som
rådets instruktion skall tillvaratas dess vetenskapliga delegation.av
Till denna fråga återkommer jag bl.a. i avsnittet 6.6.5 Vetenskap-om
lig nämnd.
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6.4.3 med kontakt förBättre mycketen

FoU-samverkan ostridigtär och förO allsidig belysningA ochen
behandling sektorsintressanta frågor. Syftet är entydigt, medlenav
kan variera. nyligen inrättadeDen professuren sociologi medi
inriktning på våld kvinnor vid sociologiska institutionen vidmot
Uppsala universitet är i det sammanhanget illustrativt exempel.ett

Professuren med samhällsvetenskaplig anknytning och relationer-
till och våldsfrågormakt inom kvinno- och jämställdhetsforskningen -
föreslogs i 1990 års forskningspolitiska proposition och vann

UHÄriksdagens gillande. i uppdrag närmare utredaattgavs senare
inriktning och placeringsort. Varken tidigare eller någontogssenare
kontakt med de kriminologer i landet arbetar med den här typensom

BRÅ-forskareforskning t.ex. med inriktning på våldsfrågor; i ettav
Ävenfall speciellt justavseende våld kvinnor. i Övrigt kanmot man

kontakt- och informationssynpunkt och fråge-sätta ett annatur- -
tecken i kanten för ärendets handläggning.

Teologiska fakulteten i Uppsala, under flera år under sitt taksom
framstående forskare i hemställdeämnet, till regeringenrymt en om

professurens placering där. Så blev icke fallet. Regeringen beslutade
den skulle placeras vid universitets sociologiska institutionatt samma

med hänvisning till tjänsten bör benämnas sociologi, särskiltatt
kvinnoforskning och placeras vid universitetet i Uppsala, där det
sedan länge bedrivs aktiv och framgångsrik kvinnoforskningen

1990911100,prop bil. 10, 183.s.
inteDärom kanske så mycket intesäga det verkligaattvore om

förhållandet varit denna forskning inte förekommer inomatt typ av
den ifrågavarande institutionen, följdriktigt inte heller hade gjortsom
någon hemställan professuren skulle placeras där. Däremotattom
förekommer vilket måste ha föresvävat vederbörande föredragande

livlig kvinno- och jämställdhetsforskning vid universitets Centrumen
för kvinnliga forskare och kvinnoforskning Uppsala. Välvilli skullei
propositionens skrivning kunna tolkas placering vid justsom en
nämnda placeras vid universitetet i Uppsala. Alla tvivelcentrum

emellertid undanröjda iär och med universitetet ledigförklaratatt
tjänsten med angivande placering viddess sociologiska institutio-av
nen.

Professuren är alltså under tillsättning. Under alla förhållanden får
den sociologiska institutionen den expertis tidigare inte hade.man
Samtidigt kan inte utesluta i övrigt mycket meriteradeattman
sökanden kan professorskompetenssakna just i sociologi eller att
sådana huvudtaget inteöver sig kunna söka tjänsten. Dettaanser
gäller å sidanandra alla vetenskapliga gränsomrâden.
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6.5 Forskningsbehov tjänsteorganisatoriskaoch
modeller med anknytning till högskolan

6.5.1 Uppbyggnaden professurav en

svenska kriminalvetenskapligaDet har potentiellt inbyggdsystemet en
arbetsfördelning mellan de olika aktörerna, baserad på akademisk
tradition och den sektoriella FoU-verksamhetens kontaktnät ochstora
närhet till praktikersidan. harJag i olika sammanhang hänvisat till
den och rollernas bredd och begränsningar grundforskning ochangett
därtill knuten tillämpad forskning vid universiteten; tillämpad

BRÅforskning och utvecklingsverksamhet vid sektorsorganen t.ex.
forskningsenhetoch RPS vid PHS. Figur s.l14, visar på olika

relationssamband i det kriminalvetenskapliga triangelsystemet där
högskolans professurer spelar viktig roll.en

Samtidigt jaghar under utredningens gång funnit respektive
påvisats icke tillgodosedda forskningsbehov, främst beroendestora på
brist på forskare och och projektstöd. sådantI bristlägeettprogram-
ligger det nära till hands massivt rikta in uppmärksamhet och kravatt
på inrättande professurer, inte minst pâ så omfattande områdeettav

det kriminalvetenskapliga med för närvarande endast centralasom tre
professurer allmän kriminologi, rättspsykiatri och polisforskning.

professurerNya förutsätts snabbt sektorn vetenskapligt livett nyttge
och bättre underlag för kriminalpolitiska reformer. Härigenom
stimuleras och främjas även den viktigaforskarrekryteringen. dettaI
vällovliga syfte har antal för framförallt sektorsforskningenett
intressanta professurer kommit till snabba riksdagsbeslut.genom

liggerDet emellertid fara i denna ofta starkt symboliskastoren
kraftsamling inte samtidigt klartgör för intressenterna attom man en
professor för kunna fungera vid sin sida också måsteatt ha- -
kompetenta medarbetare tillsammans med honom kan handtasom om
de samlade uppgifterna forska Uppskalat tilloch utbilda. forskar-att

institutionsnivåoch har tidigare anledninghaft talagrupp om en
kritisk på enskild professorsnivå fordras slags personellettmassa;
resursbody, bestående minst två medarbetande forskare lektorav
forskarassistent, forskningsassistent forskarstuderande ochsamten
doktorander. inteMen bara detta. tillMan måste proportioner-attse

mellan utbildning och forskning blir rimliga förhållandena vid denna
kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet bör stämma

visstill eftertanke. Vid de kontakter jag haft med universitet och
forskningsråd understryks med emfas

måste undvika nakna professurer,att man

högskolanforskningsråden ogärna medverkar i sådana smalaatt
arrangemang,
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måste räkna med årlig budget för professur medatt man en en -
enbart forskningsassistent och vissa kringkostnader på omkring-
1 mkr, ökad med 12 till förl mkr eller två lektors-en av en
respektive forskarassistenttjänst,

bör försöka hålla så flexibel organisation möjligt,att man en som
innebärande bl.a. ingen uppbindning lång sikt bör ske be-att
träffande forskartjänstemas karaktär lektorforskarassistent samt

professur måste byggas underifrån.att en upp

6.5.2 Fakultetstillhörighet

Inledningsvis har jag hänvisat till den kriminologiska och kriminal-
politiska forskningens framväxt och hursom de juridiska fakultetema
och straffrättsföreträdama ofta gått i bräschen och stått fadder för
kriminalvetenskapligt nytänkande; i Sverige Stjernberg, Strahl,t.ex.

Nelson. de juridiskaAgge, Inom fakultetema har också den krimi-
nalvetenskapliga forskningsanknytningen till utbildningen varit
naturlig och utgjort viktigt led för många i kommandeett en
yrkesutövning. I sammanhanget föll det sig naturligt på sin tid detatt

den dåvarande straffrättsprofessom och föreståndaren för denvar
juridiska fakultetens kriminalvetenskapliga institut i Stockholm, Ivar

just stå fadderAgge, för forskartjänst och sedermeraatt en
professur i kriminologi. Forskartjänsten utvecklades så småningom
till professur med dubbelt huvudmannaskap juridisk ochen sam-
hällsvetenskaplig fakultet. Denna utveckling skedde i takt med
kriminologins alltmer flerdisciplinära förankring i samhällsveten-
skapliga ämnen och det tedde sig så småningom naturligt låta denatt
kriminologiska institutionen ingå i samhällsvetenskaplig fakultet.

Den samhällsvetenskapliga fakultetsanknytningen år uppenbar för
alla i det kriminologiska forskarsamhället, utomlands deärmen
traditionella formellaoch banden juridiskmed fakultet juridiskoch
undervisning i många fall fortfarande bestående. Så för-är t.ex.
hållandet i vår nåra omvärld. Både det norska for kriminologiInstitut
vid universitetet i Oslo och det danska Kriminalistisk Institut vid
universitetet i Köpenhamn hör till juridisk fakultet.

Under utredningens gång har jag haft flera tillfällen i olikaatt
sammanhang diskutera och huruvidaöverväga inte borde knytaman

till det viktiga sambandet mellan forskning och utbildning ochan
föreslå kriminologiska institutionen vid Stockholms universitetatt
lades den juridiskain i fakulteten. Frågan har, nämnts, aktuali-som

utifrån helt andra utgångspunkter, nämligen i universitetetsserats
institutionsöversyn IOR. I denna föreslås flera alternativettsom av

sammanslagning den kriminologiska och juridiska institutionenen av
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juridiska fakultetens institutionenda med motiveringen Flera
anknytningspunkter finns. Professuren kriminologi föri är gemensam
samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet. Juris studerande kan ha
kriminologi del juristexamen.som en av

Även jag kan sådant koncept skulle kunna ha vissaatt ettom se
fördelar och kanske den kriminologiska institutionen vissge en
nytändning med fortsatt dubbelt huvudmannaskap for professuren
så har jag med tanke på ämnets och flervetenskapliga karaktärrvär-
kommit till slutsatsen ingen ändring bör i institutionensgörasatt
fakultetsstatus. harJag styrkts i min uppfattning jag har tagit delnär

den utredning, de juridiska fakultetema på uppdragav som av rege-
ringen, utfört beträffande de krav förutsättningaroch kan kommasom

förgälla svensk juridisk vetenskap med anledning ochEG-att av
EES-frågoma Eur0pagemenskap och rättsvetenskap, juni 1992.
De kriminalvetenskapliga frågorna berörs över huvudtaget inte.

den mig tidigareI aktualiserade frågan professur iav om en
kriminalpolitisk forskning utgick jag från på sättsamma som-
uppenbarligen Wikström bilaga I 21 de juridiskaatts. -
aspekterna och i det sammanhanget särskilt det sociala och filosofiska
studiet lagar och påföljder och samhällets åtgärder ibrottmotav
övrigt fördelmed skulle kunna komponeras in i den kriminologiska
institutionen med dess nuvarande huvudmannaskap i den samhälls-
vetenskapliga fakulteten. Jag har inte funnit någon anledning ändraatt
mening, ytterligare stryrkt i min uppfattning jag blivit Knutsom av

beskrivning innehålletSveris i professur kriminalpolitik vidiav en
institutionen, bilaga 12.

Följande tjänstefrågor inom det kriminalvetenskapliga FoU-fältet
har under utredningen aktualiserats mig eller andra.av

6.5.3 Professur i kriminalpolitik
6.5.4 Professur i kriminologi med inriktning på prevention och

evaluering
6.5.5 Professurer med anknytning psykologiska institutionentill

vid Stockholms universitet avseende
Psykosociala utveckling särskild inriktning påmed
kriminellt beteende;

b Psykobiologisk forskning särskild inriktning påmed
kriminellt beteende;
Forskningsmetodik kriminologisk forskning, särskiltc i
longitudinell forskningsmetodik

d Rättspsykologi
6.5.6 Professuren i polisforskning
6.5.7 rättspsykiatriska institutionenForskaxtjänst vid social- och

vid Karolinska institutet i Stockholm
6.5.8 Utvecklingsområde
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6.5.3 Professur i kriminalpolitik

Under utredningens gång har jag blivit övertygade grund-attom
forskningen inom kriminalpolitiskadet forskningsfáltet behöver
utvecklas inom universitetssfären. funnithar inte något skälJag att
ändra min uppfattning professur kriminalpolitik bör inrättasiatt en
vid Stockholms universitet med placering på kriminologiska institu-
tionen. Om kompetensbehovet överensstämmer med behovet för-att
stärka institutionen olika så mycket bättre. Underhands-sätt -
sonderingar har givit vid handen det på juridisk och samhälls-att
vetenskaplig fakultetsnivå finns klart uttalat intresse för sådanett en
professur.

Professurens inriktning, benämning och finansiering måstenämnare
utredas i samverkan universitetet, utbildnings- och justitiede-närmare

Hår dock några nedslag.partementen.
för utredningens räkning fram förslagKnut Sven har arbetat påett

professurens arbetsuppgifter, bilaga 12. denJag gör bedömningen att
hans redovisning viktigt aktstycke och underlag för den fortsattaär ett
beredningen ärendet.av

Då det gäller benämningen professuren har jag gjort följandeav
observation. finnsDet inom högskolan viss tveksamhet rubri-atten

professur med användning politikbegreppet, möjligencera en av
därför lätt få felaktiga associationerkan professurensatt man om
forskningskaraktär och förväxla forskningsarbetet faktisktmed ett
utövande politik. forska i och politikområdeAtt ärettav om annars

traditionell och vanlig uppgift för statsvetarna.en
snabbinventering visar följande politikprofessurerEn på vid

Stockholms, Lunds och Umeå universitet saknas i Göteborg

Professur TillsattUniversitet i av

Stockholm Socialpolitik Regeringen
Sociologi med inriktning mot
socialpolitik Universitetet
Nationalekonomi, särskilt
ekonomisk politik Regeringen
Arbetsmarknadspolitik Regeringen

Lund Forskningspolitik Universitetet
Sociologi med inriktning mot
socialpolitik Vakant

Umeå Sociologi inriktning påmed social-
politisk forskning Universitetet
Offentlig förvaltning, särskilt regional

Regeringenpolitik och förvaltning
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de åtta redovisade professurer iprofessurema hälftenAv är en
grunddisciplin 3 i nationalekonomi med inriktningsociologi och 1 i

politikområde, direktpå 3 professurermedan de övriga fyra, ärett av
förvaltning.i politikområde och den återstående offentligiett

finns någotDen slutsats jag drar det i för sig inteär ochatt som
hindrar professur i kriminalpolitik.använder benämningenatt man

kunskapsområdedäremot utgår från basaltOm t.ex.ettman som
kompletteringen medsociologi, psykologi, medstatsvetenskap osv.
förhand alltför mycketinriktning på kriminalpolitik, så har påman

dis-in forskningsområde hela sin karaktär ärsnävat tillett som
kriminologin.ciplinövergripande på sättsamma som

kvalificera och rikta begreppetDäremot kan tänka sig inattman
kriminalpolitik på På punkten Sverisbrottsprevention. den gerex.

fortsatta diskussionen.underlagsdokument god vägledning för den
karaktär kanMed utgångspunkt från övergripandeämnets natur-man

21-22 sigligtvis också Wikström föreslår bilaga 11, tänkas.som
kriminalpolitik, medprofessur kriminologi med inriktning påien

juridiska aspekter-särskilt sig åt deuppgift för innehavaren ägnaatt
sociala och filosofiska studietoch i sammanhanget särskilt detdetna

i övrigt.påföljder och samhällets åtgärder brottlagar och motav
inte därmed på förhand begränsatåterigen harMen pro-man-

Årmycket rimligt professors-innehåll för detfessurens att t.ex. en
kriminal-eller någonstraffrättare ellerkompetent statsvetare annan

tillhörinte direktkvalificerad forskare,vetenskapligt väl som
från fåformella skäl skulle hindraskriminologemas skara, attav

ochprofessurens inriktningslutliga bedömningentjänsten. I den av
förmenandesålunda enligt mittformella ämnestillhörighet bör --

ochandra relevanta erfarenheterockså värdenin devägas som
professuren och institutionen.tillförakompetenser kan

professorer ifruktbart samarbete mellanFörutsättningarna för ett
kriminalpolitik borde de allra bästa.kriminologi respektive vara

forfrånexempel CentreWikström redovisar intressantett
vidStudy of LawPhilosophicalCriminology and the Social and

bekräftar dettauniversitetjuridiska fakulteten vid Edinburghs som
skiftandemed deforskareförhållande. Här kan finna mestman

sociologi, rätts-arbete,Straffrätt, psykiatri, socialtkompetenser
emellertid härförstå uppstårmedicin statskunskap. Såvitt jag kanoch

professur medspeciellproblem på någoninget med avseende
stimulerandesigkriminalpolitik, här rör detinriktning utan om en

kriminalpolitiskochkriminologiskoch innovativ flervetenskaplig
forskning.

sinahar rötterkriminalpolitikprofessuren iföreslagnaDen som-
BRÅ.vidprofessurerdiskussioneninledningsvis redovisats i om-

slagsskulleprofessurenMin ursprungliga tanke ettatt varavar
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BRÅ-professur baserad vid universitetet med vissa uppgiftermen
BRÅpå löpande vetenskaplig bedömning och kontroll m.m.. Det

finns flera goda förebilder inom andra ämnesområden. Tanken var
BRÅockså jinansieringsansvarvisstatt skulle åvilaett för denna

professur.
Utan föregripa fmansieringsfrågomaatt och de därmed förknippade

integritetgiágorna se nedan 6.8 vill jag redan här nämna jagatt
under utredningens gång kommit fram till ståndpunkten eventuelltatt

professurer inom det kriminalvetenskapliga forskningsområdetnya
bör ha generell ñnansieringsgrund i helheteren mer t.ex.som
rättsväsendet, högskoleväsendet och forskningsrâdssystemet, samlade
eller i kombinationer med tanke på högskolans primära intresse av en
samlad grundforskning och därav betingat huvudmannaskap. Det ute-
sluter naturligtvis inte sektorsorganen i varje fallatt indirekt och-

del i det övergripande får med ochsom en systemet betala.vara-

6.5.4 Professur i kriminologi inriktningmed på prevention
och evaluering

Ett ytterligare sätt stärka kopplingenatt mellan grundforskningen på
BRÅsuniversitetet och FoU-verksamhet enligt Wikström attvore - -

inrätta professur kriminologii vid kriminologiska institutionenen med
inriktning ochprevention evaluering. Den skullemot med andra ord
komplettera professuren i kriminalpolitik. Innehavaren skulle ha ett

BRÅssärskilt för vaka över forskningsverksamhetattansvar och
på olika främjasätt rådets vetenskapliga verksamhet.

Jag kan klart behovet båda de behandlade professurernase av nu
6.5.1-2, i för närvarande nödvändigtett val demmen emellan
prioriterar jag professur i kriminalpolitik.en

6.5.5 Professurer med anknytning till kriminalpsykologisk
forskning m.m.

I väl underbyggt dokumentett från psykologiska institutionen vid
Stockholms universitet, bilaga 13, redovisas forskningsprogramett
för individinrilaad kriminolagisk forskning och beskrivs i anslutning
härtill behovet inrättande fyra professurer. Jag har tidigare iav av
olika sammanhang behandlat institutionens framgångsrika longitudi-
nella forskning bl.a. i avsnitt 6.1.2 och det nämnda forsk-nu
ningsprogrammet bas och för de aktualiserade professurernasom ram
avsnitt 6.7.

Tre de föreslagna professurerna har direkt anknytningav till den
longitudinella forskningen.

Den fjärde professur i rättspsykologi har relevans för denen- -
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vetenskapliga underbyggnaden rättsliga ställningstaganden i bl.a.av
kriminalpolisiära utredningsfrågor spörsmåloch i med anknytning till
vittnespsykologi och bevisvärdering. minstInte värdet s.k.av
utsageanalyser har under tid stått i för betydandecentrum ettsenare
allmänt intresse vissa vetenskaplig synpunkt tvivelaktigagenom ur
utlåtandenuttalanden i uppmärksammade domstolsprocesser. Så sent

den 9 juli i år Högsta domstolen i mål sexualbrottettsom ger om
följande beskrivning den aktuella diskussionen Psykologiskav om
expertis och bevisvärdering

hjälpmedelSom vid bedömningen trovärdigheten hos utsagorav av
målsägande och vittnen har domstolarna inte sällan brukat anlita
psykologisk expertis. Värdet härav har blivit föremål för diskussion
under tid Kritiker har gjort gällande psykologiskaattsenare

sina speciella kunskaper inte kan känna sigexperter trots säkrare
andraän i bedöma förhörsperson är trovärdigattpersoner om en

eller ej. Experterna tillför inte, har det någon egentligsagts, ny
kunskap till domstolen förmedlar bara vad kan kallasutan suntsom
förnuft. I debatten har också framhållits uttalanden enskildaatt om
vittnesuppgifters itrovärdighet s.k. utsageanalyser inte har något
med vetenskaplighet göra.att

Det ligger självklarhet i bedömningen allt kan förgörasatten attsom
den enskildes rättssäkerhet och den allmänna tilltron till vårttrygga

rättsväsende måste göras. Inom psykologiska institutionen Sthlm har
redan gjorts betydande forskningsinsatser inom området och det är
viktigt den pågående kunskapsuppbyggnaden fastareatt yttreges
former och tryggad kontinuitet.en

Detsamma gäller inskränkning institutionens longitudinellautan
forskning påbygger trettioårigtnära basmaterialett oersättligtsom av
värde.

iSett perspektivet vad kriminaliteten ställer till med och i beaktande
såvitt jag kan bedöma vårt beroende på âtgärdssidanav stora av- -

den individinrilctade forskningens resultat det lätt instämmaär iatt
institutionens uttalande

I relation till tillgängliga kan de redovisade behoven tenu resurser
sig I relation till vad gäller andrastora. områden direktsom av
betydelse för medborgarna och samhället deär blygsamma.ytterst

Den alldeles nödvändiga forskning redovisats saknar i stortsom
de förutsättningar för systematiskt uppbyggd,sett långsiktigt

planerad forskning professurer med tillhörandesom resurser
innebär. Som understrukits blir de kostsamma socialpolitiska och
kriminalpolitiska åtgärder kan vidtas verkningslösa vidgadutansom
solid kunskap från sådan forskning.
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Vad dåär finansieringensäga och övriga inrättandefrågoratt om
Generellt förutsätts, vi tidigare konstaterat, förhand-som en

lingsprocess mellan professurs intressenter och högskolan. Medelen
kan på olika sätt ställas till förfogande, ligger avgörandetytterstmen
i högskolans hand. Svårigheten med det kriminalvetenskapliga FoU-
området är emellertid, vi också tidigare observerat, detsom att
saknas central kriminalvetenskaplig U-fiznlctionF0 vilkenen genom
den här frågor kan ochtypen drivas, särskilt när detav processas
gäller professurer inte vidare kan hänföras tillutan specielltettsom
sektors- och myndighetsområde.

Vad vi ytterligare måste konstatera är de aktualiseradeatt pro-
fessurema inte återfinns i någon anslagsframställning. Enligt mina
informationer har den bedömningen gjorts institutionen attav
tjänsterna de motiven sannolikt intetrots skulletunga ha priorite-- -

i universitetets samlade petitita.rats Detta förhållande understryker
behovet central FoU-funktion.av en

Min utgångspunkt för bedömnngen de aktualiserade professurer-av
är riksdagens redan positivt uttalade intresse för inrättana att tre

professurer inom det kriminalvetenskapliga FoU-omrâdet. Se härom
BRÅ-professurerna,diskussionen de s.k. 20-21. Men hänsynom s.

till mina utredningsdirektiv förhållandenaoch i övrigt jag miganser
därför inte kunna föreslå fler än professurer. Förtre delnu nya egen
prioriterar jag utöver professuren i kriminalpolitik professuren- -
vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet i rättspsyko-
logi med inriktning på bl.a. vittnespsykologi och ytterligareen
professur vid institution med anknytning till institutionenssamma

IDAÖrebro-projektet.arbete med longitudinella studier, främst Jag
mig inte kompetent bedöma vilken de föreslagnaattanser av

professurema med anknytning till den longitudinella forskningen som
bör komma ifråga. Frågan måste under alla förhållanden bli föremål
for uppföljande utredning. Under tiden använder jag migen av
benämningen professur i kriminalpsykologi.

Den föreslagna professuren i rättspsykologi bör enligt min mening
behandlas i sammanhang med den föreslagna professuren i kriminal-
politik. Båda tjänsterna har anknytning till rättsväsendets och rätts-

speciella problem. Då det gäller finansieringenprocessens gör jag
sålunda bedömning för professur i rättspsykologisamma jagen som

gjort beträffande den föreslagna professurenovan i kriminalpolitik.
De bör under kommande budgetår finansieras på basis denav sam-
lade budgeten för våra högskolor och vårt rättsväsende.
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polisforskningProfessuren i6.5.6

föreslå professuren ijaghar övervägttidigare nämntsSom attatt
med placeringforskningsenhetvid Rikspolisstyrelsenspolisforskning

in-kriminologiskaföras tillskallPolishögskolan Sörentorppå
slagkraftigbildaför därStockholms universitetstitutionen vid att en
kriminolo-i allmänprofessurenmed den befintligaenhet tillsammans

kriminalpolitik. främstai Detprofessurenföreslagnaoch den
institutionsådan förstärktbedömningenmotivet till förslaget är att en
driva dei nulägetmöjligheter änbetydligt störreskulle ha att

förplattformbättrekriminalvetenskapliga frågorna framåt och ge en
förföreträdareforskarrekrytering. Olikaforskarutbildning och

positivt tillforskningsråd harberördaochuniversitetet reagerat
tanken.

verkligen rördetförutsättning för äroavvisligEn arrangemanget att
mig,påpekats förhargrundläggande forskning. Detsig somom
den smalasig frågande tilluniversitetet ställdetidigare nämnts, att

Ävenpolisforskning.professuren iutomakademiska basoch som gavs
ochmed smal basdet bättreuttryckt det, ärnågon enensomom,

mitt förslag irealiserandesåtvärtom, ärprofessor änbred ett av
föreställa migkomplikationer. kanJagförutseddaintedeldenna utan

denverksledningen harhåll frånfackligtsåvälfrånatt somman
grundforsk-forskningen skallsynpunktenförståeliga att varaom-

karaktär ochmåste ha riktadvarje falliningsbetonad den en-
tillämpbar kunskap.avkasta praktisktöverskådlig tidrimligtunder

gällandeutredningenunder inte gjortsdethörTill saken annatatt att
forskningbedriver tillämpadföreträdesvisforskningsenhetenän att

utvecklingsverksanwhet.och
naturligtvis fråga det kansiginsikt måstedennaMed ansesomman

inriktning.ändring professurensföreslåi mitt uppdragligga att aven
och forsk-för både universitetetprimärsjälvfalletfråga ärDenna

alltidbrukaruniversitetshållFrånhuvudman, RPS.ningsenhetens
tillsupplementärendast ärforskningenden tillämpadeframhållas att

har detFoU-områdetsektoriellagrundforskningen. Och inom det
och andrapå institutplaceringsektorsprofessurer medantaletstora

inriktade påskalldärförtill just dekommitsektorsorgan att vara
forskning och utvecklingsarbete.tillämpad

univer-grundforskning ochpolisiärbehovetFrågan enavom
tidigarefullföljer mitttacklas innansitetsprofessur måste alltså man

anledning övervägafinns dockså sker detavbidan påförslag. I attatt
tillpolisforskningsintressena kani övrigthur tas vara.

ingår ocksåkriminalpolitikprofessur iunderlag för ettI Sveris en
kriminalpolitiskapolisverksamhetensviktigt sådant,inslag, och ett om

roll.
medpolisprofessuren ärden nuvarandetill föra inalternativEtt att
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andra ord låta de polisiära grundforskninggiâgornaatt handtas om
den föreslagna professuren kriminalpolitik.iav Det är mycket som

talar för detta integrerade betraktelsesätt. I fmansieringsdelen har jag
också tidigare hävdat rättsväsendet i dessatt helhet, dvs. också
polisverksamheten, bör ha samlat ñnansieringsansvarett för pro-
fessuren i kriminalpolitik. Den insatsen med andra 0rdger en
värdefull inteckning i för alla värdefull långsiktig kunskapsupp-en
byggnad.

Ytterligare intressant alternativett kan skönjas därest skulleman
finna den nuvarande polisprofessurenatt kan flyttas över till krimino-
logiska institutionen, varvid förutsätts det sker på detatt sätt som

beskrivits vid uppbyggnad professur,ovan dvs. inkluderandeav en
även befintligt högskolelektorat och forskarassistentjänst.

I sådant läge ochett skulle föredra lägga ned RPSom man att-
forskningsenhet skulle den sektoriellt inriktade FoU-verksamheten-
allvarligt åderlåtas, såvida den inte kunde få replipunkt och bas påen
BRÅ. Så fallet före tillkomsten forskningsenhetenvar på polis-av
högskolan. vidareSe härom avsnitt 6.6.2.

Härigenom skulle rollerna kunna renodlas

Den polisiära grundforskningen och den därtill knutna tillämpade
forskningen skulle bedrivas vid universitetet.

Den direkt sektoriella BRÅ,FoU-verksamheten skulle bedrivas vid
där den smidigt kunde integreras med rådets övriga verksamhet.

BRÃUniversitetet och godi förening skulle för forsk-svara en
ningsanknuten undervisning pá polishögskolan

Den primärt verksinterna utrednings- och utvecklingsverksamheten
skulle på naturligt ligga på RPS.ett sätt

För komma vidare iatt denna fråga är det uppenbart justitiede-att
och RPS förstpartementet måste överväga hur på de aktuali-man ser

serade frågorna. Vilken lösning än väljer kan jag inteman annatse
än ochatt organisation kan ochresurser struktureras påanpassas ett
sådant sätt de kan tillgodose högtatt ställda krav på rationell polis-en
forskning.

6.5.7 Forskartjänst vid institutionKIs för social- och
rättspsykiatri m.m.

I skrivelse från social- och rättspsykiatriska institutionen vid KI har
forskartjänst vid Rättsmedicianalverketsen Centrala Arkiv tidigare

Kriminologiska Centralarkivet aktualiserats, bilaga 15. Frågan
behandlas i det avsnitt rättspsykiatrisk forskning, ingårom isom
punkt 6.7 nedan programforskning.om
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6.5. 8 Utvecklingsområden

När jag inventerat behov och personella har det slagit migresurser
två för kriminalvetenskapen viktiga kunskapsomrâden saknaratt helt

respektive nästan helt företrädare arbetararbetat kriminalveten-som
skapligt. gällerDet de Statsvetenskapliga och nationalekonomiska
kunskapsfälten. inteJag har funnit enda statsvetare Detta destoären
märkligare deras ämnesområde definitionnästan omfattarsom per
studiet bl.a. offentliga institutioner och olika politikområden. Menav
kriminalpolitiken har inte väckt något intresse.

Då det gäller nationalekonomema något,är det bara obetydligtmen
bättre. Det är egentligen endast Göran Skogh, docent från Lund, som

helhjärtat intresseägnat brottsfrågoma. Jag har i avsnittetettmer
brottslighetens kostnader hänvisat till hans doktorsavhandlingom

Straffrätt och Samhällsekonomi Lund, 1973. Nämnas bör också
Bernd-Joachim Schullers doktorsavhandling Ekonomi och kriminali-

empirisk undersökning brottsligheten i Sverige Göteborg,tet en av
1986.

Även det pedagogiska kunskapsområdet verkar underrepresen-vara
terat.

Den genomgång jag gjort behovet nyckeltjänster inom detav av
kriminalvetenskapliga forskningsområdet har med nödvändighet blivit
Stockholmscentrerad. Man kan inte bortse från det redan finnsatt
utvecklade forskar-miljöer och fortsatt utveckling och kraftsamlingatt

dessa fortare leder till målet. Det gäller i uppbyggnadsskedeatt ettav
inte splittra de står till buds. Samtidigt är det angelägetresurser som

försöka stimulera till konkurrerande innovativa verksamheteratt i
andra universitetsstäder. Lund intar i det sammanhanget alldelesen
speciell ställning. vidare avsnittSe under 6.8. detI kriminalveten-
skapliga pånårverk, där är väg etableras, jag ocksåattsom ser en
bas för framtida professur i samhällsvetenskapligt ämneetten av
kriminalvetenskapligt intresse. Tillsammans med Uppsala Lundär
dessutom intressant forskningsmiljö diskutera då fråga förratten
eller kommer aktualiseras dubblering redansomattsenare enom
skett i Stockholm lärosätenas singelprofessurer i straffrätt. Närav
det sker finns det all anledning i diskussionen den tillkomman-att om
de professurens karaktär hävda den bör ha inriktningatt moten
kriminalpolitisk forskning.

BRÅ6.6 nyttEtt

BRÅ-utredning;Många har uppfattat denna utredning som en en
BRÅ-utredningarnauppföljning de tidigare 1980 och 1988. Det ärav

sanning med modifikation. Direktiven fastslår utredningenstor atten
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omfatta all kriminologisk och kriminalpolitisk forskningskall som
bedrivs inom justitie- och utbildningsdepartementens till vissäven

verksamhetsområden. det falletsocialdepartementets Idel senare
bedrivshänvisning till den verksamhet som medgörs en resurser

kanfördelas forskningsråden. Det verka begränsningsom enavsom
fall kriminalvetenskapliguppdraget, eftersom det förekommer därav

i tjänsten forskningsrådmedel eller andraforskning bedrivs utan
emellertid låtit helhetsintresset bestämmabidrag. Jag harexterna

uppläggning och försökt inkludera eller hänvisa till allutredningens
kriminalvetenskaplig verksamhet landet. Med dennakänd i upp-

BRÅsblir verksamhet ehuru betydelsefull endastläggning ett av--
intressanta inslag i det nationellaflera systemet.

finnsdirektiven skall jag det behov göraEnligt överväga attom av
uppgifter, ochändringar i fråga rådets roll, sammansättningom

särskilt uppmärksammaorganisatoriska ställning. Jag skall vidare
till kriminologisk forskning.rådets anslagsgivning

6.6.1 Roller

BRÅsutförligt beskrivitbakgrundsavsnittet 2.2 har jag ganskaI
uppgifterutveckling på basis bl.a. deförhistoria och somav

utredningenLisbeth Eklund i hennes bidrag tillredovisas omav
rådets utveckling, bilaga 4.Brottsförebyggande

BRÅ huvudrollerför närvarande har fyrahar konkluderatJag att
årsamverkansrollen, utrednings- och underBA senare mer

forskningsrollen och informa-påtagligt utvärderingsrollen, DC
2.2.l.tionsrollen

och det naturligaSamverkansrollen kvarstår oförändrat stark ärA
BRÅ fortsättafundament på vilket börfrån början lagdaoch att

sin verksamhet.utveckla
utveckling Eklundredogörelse rådets gör Lisbethsin överI

kommentarföljande avslutande

regering, riksdag och utredarede uttalanden,läserNär man som
BRÅs verksamhetsområde under åren, det slåendeärhar gjort om
ursprungliga målet för rådet har legat. Den över-fast dethur

respekti-har fonnulerats i 1874, 1982uppgiften, dengripande som
BRÅ, samordningalltid varit1988 års instruktion för har avve

har tonvikteninsatser brott. Däremotsamhällets och enskildas mot
funktionerna forskning, utredningvarierande vid delagts något tre

samordningsregeln gällt.information, också för dem haroch men

jag till formernanedan 6. 4 återkommerorganisationsavsnittetI
myndighetssamverkanmöjligt skall kunnaoch hur göra merman om

resultatorienterad.operationell och
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Utvärderingsrollen Under dehar kommit alltmerB att accentueras.
följandeåren har på uppdrag justitiedepartementetsenaste av

utvärderingar kriminalpolitiska reformer redovisatsav m.m.

Uppföljning 1989lagen besöksförbudav om-
Utvärdering förordningen försöksverksamhet medav om-

1990utredningar lagöverträdaresnabbare rörande unga m.m.

Utvärdering försöksverksamhet med samhälls-lagenav om-
hällstjänst 1991

utvärderingsuppdrag har departementet ochFöljande lämnats av
pågår

Utvärdering verksamheten med lokala brottsförebyggandeav-
i Stockholm, Malmö, Linköping, Karlskoga Degerfors ochorgan

BRÅ-uppgifterOstersund inkluderar andraäven

Utvärdering ändringar i Besöksförbudslagenav-

1990 års reform trañkbrottslagenUtvärdering avav-

Under 199192 erhöll rådet 750 000 kr för direkt utvärderingsverk-
000 brottsförebyggande projektet,samhet 1 00 kr för det lokaltsamt

ingår betydandei vilket utvärdering inslag.ett Isom
BRÅsbedömningen FoU-struktur,Jag gör den att personsamman-

utomordentligtsättning och breda kontaktnät gör organisationen
kriminalpolitiska reformer ochkvalificerad utvärderingargöraatt av

tidmetodologiskt utvecklingsarbete har också pågåttprojekt. Ett en
med de erfarenheterna rådet godoch tillsammans vunna enger

på.arbeta vidare Eftersom den allmännautvärderingsgrund att
allt utsträckning kommerutvärderingar i störreuppfattningen är att

kriminalpolitiska reformarbetet finns det också allanvändas i detatt
utveckla sin utvärderingsroll, inteför rådet stärka ochanledning att

utvärderingsforskning.minst ytterligare satsning s.k.genom

BRÃsf0rskningsr0ll påframöver kunnakommer möjligenC att ses
Forskningfallet. ärnågot annorlunda vadsätt än varitett ensom

liggerfram kunskap. Detmetod och teknik för spåra och taatt enny
BRÅ sig isjälvklarhet i kunskapsorganatt ett engagerarsom

för sinakvalificerade forskareforskningsprojekt använder sigoch av
arbetsuppgifter, inte utvärderingsarbetet.minst i

handemellertid i förstasektoriellt måsteFoU-organ rådetSom ett
Grundforskning,utvecklingsarbete.på tillämpad forskning ochsatsa

förutsättningarspeciellatid, och ofta behöver detar ensomsomsom
högskolan.bedrivas inomakademisk miljö kan bör i första handge,

tid bedrivits inombedrivs under långViss sådan forskning och har
BRÅ. härför i framtiden Detskäl blir snävare.olikaAv utrymmet
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BRÅutesluter inte forskare vid arbetar med grundläggandeatt
forskningsfrågor. Tvärtom detär viktigt så sker för bevara ochatt att

BRÅförstärka den kompetensen och för accepteradattegna ge en
ställning i forskarsamhället. När det det nyligen avslutadegenom
sakkunnigförfarandet för tillsättning professuren i allmän krimino-av
logi framgår de sökandena rådets såväl forskningschefatt av som
utredningschef tveklöst professorskompetenta måste dettaanses som
förhållande väcka respekt i omvärlden föräven den organisation-

de företräder.som
BRÅs nuvarande organisation understryker forskningsrollen genom

sin enhetsuppdelning forskningsenhet och utvecklingsenhet.en en
Det är med andra ord fråga metodindelning änom en snarare

fimkzionsindelning och sådan knappast många uttalandentrotssom -
och försäkringar ägnad främja tvärfackligtmotsatsen att attom -
projektsamarbete. Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att

BRÅskonstatera chef lagt förslag på funktionsinriktadatt nu en
arbetsorganisation, bilaga Om förslaget kan det i varjeaccepteras
fall i formell mening verksamhetensägas i första hand inte äratten
inriktad på forsknings-, utvecklings- och utredningsverksamhet utan
på vissa arbetsuppgifter kräver kvalificerade utvecklaresom
och utredare.

BRÅsI sammanhanget bör det konstateras motsvarigheter i deatt
nordiska länderna Det Kriminalpraeventive Råd DKR i Danmark,-
Delegationen för för brottsförebyggande i Finland och kriminali-Det

KRÅDtetsforebyggende råd i Norge inte själva bedriver någon-
BRÅforskning. Skillnaden med i uppbyggnad, inriktning och eko-

nomiska är emellertid betydande och alla jämförelser blirresurser
BRÅsmissvisande och knappast meningsfulla. närmaste nordiska

motsvarighet det finskaär Rättspolitiska Forskningsinstitutet RPFI,
Ävensektoriellt FoU-organ med kriminologiskett enhet. deten om

är justitiedepartementets har institutetett betydandeorgan en
självständighet, markerad direktion. RPFI ledsgenom en egen av
Patrik Törnudd; internationellt erfaren skickligoch kriminologen

lämnat betydande bidrag till nordisk såväl praktisk teoretisksom som
kriminologi.

I bidrag till utredningen kriminologiskett och kriminalpolitiskom
forskning i Finland Törnudd med utgångspunkt från skrivningentar -
i mina direktiv den grundläggande forskningen självklartatt skall
bedrivas vid högskolan risken för strikt reviruppdelningupp en-
mellan olika forskningsslag och skriver träffande Olyckligt vore

utveckling strikt reviruppdelning, så allmot spännande,atten en
nyskapande och ibland ganska abstrakt orienterandet.o.m.- -

BRÅforskning skulle förväntas äga vid högskolan, medan enbartrum
skulle tillåtas syssla med mycket konkreta problem jämte olika slags
beskrivande forskning etc. Han slutar med uttrycka den tänkvär-att
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da förhoppningen det kanske år möjligtatt tolka utredningsupp-att
draget så det år fråganatt 1ar tyngdpunkten i forskning skallom
ligga och inte strikt reviruppdelning. För del tolkar jagom en egen
skrivningen i direktiven så högskolans primära uppgiftatt är att
bedriva grundforskning för utveckla teorier, metoderatt Detetc.nya
utesluter inte grundläggande forskningatt även kan bedrivas utanför

BRÅ.högskolan, vid Därt.ex. är emellertid syftet förstai hand att
i växelspel mellan olikaett FoU-slag arbeta fram praktiskt användbar
kunskap och praktiskt användbara lösningar. Här föreligger med
andra ord utöver Törnudds rimliga nyansering ytterligare ett ut-- -

för tyngdpunktsförskjutning i det förhållnings- ochrymme arbetssätt
dikteras inomvetenskapligtett respektive utomvetenskapligtsom av

perspektiv.
Intressant är konstatera den norskaatt diskussionen ettom

KRÃDeventuellt forskningsråd med anknytning till för finansiering
forskning brottsförebyggande åtgärder. I justitie-av och polis-om

departementets St.meld. nr.23 bekjempelseOm kriminalitetav
1991-92 föreslås emellertid särskilt finansierat forskningspro-att ett

brottsförebyggande åtgärder skall läggas in i detgram norskaom
rådet för tillämpad forskning NORAS med representantskap både för

KRÅDjustitiedepartementet och i programkommitté. Därvid haren
också aktualiserats tanken sådantatt ett eventuellt skullearrangemang

KRÅDkunna kombineras med en viss mulighet for til å kunne
finansiere mindre forskningsoppdrag i tilknytning till egne pro-
sjekter.

Även de nationella förutsättningarna och olikaär kanom systemen
i alla fall konstatera enighet forskningensstor betydelseman en om

för praktisk kriminalpolitik.

D Den goda informationen uppfattas många, har jag erfarit underav
BRÅs Ävenutredningens gång, särmärke. informationen ärsom ett

medel, samling metoder, för nå vissa syftenen att änsnarare en
roll. Men i praktiska organisationssammanhang känns det ändå

BRÅsnaturligt tala informationsroll.att Den är hos rådetom -
liksom hos alla andra sektoriella FoU-organ central uppgift.en-

LisbethAv Eklunds redogörelse, bilaga framgår rådetsatt
informations- och dokumentationsfunktioner intill de allra senaste
åren varit styvmoderligt behandlade. Man kan konstatera att
informationschefen det goda exemplets makt vunnitgenom
förståelse och för sitt viktiga fögderi.resurser

Jag har tidigare berört roll med eventuell tillämpning påen annan
BRÅ, nämligen den möjliga rollen central FoU-fmktion förav en
den kriminalvetenskapliga FoU-sektorn. Ju förtrognare jag blivit med
utredningsfrågoma, desto starkare har jag upplevt behovet så-ettav

BRÅdant låtaAtt kreera även denna roll, eller uteslutandeorgan.
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detkonceptså radikaltinnebär emellertidroll,denna attnyttett
hitintills varit styrandesyftenmed delåter sig förenasknappast som

framhållit risken6.2.2har ocksåverksamhet. Jagför rådets ovan
BRÅ skulleuppgifterforskningsfinansierandecentraltmedför att ett

Fråganstyrmedel.kriminalpolitisktuppfattasutnyttjaskunna ettsom
nämndafunktion med decentralbehovetsådan upp-av ensom -

föremål förtillmin mening görasdock enligtgifterna bör en-
utredning.separat

framgångsriktmöjligheternakan sägasSammanfattningsvis attatt
BRÅ rådeti takt medåvilar ökaruppgiftermed dearbeta attsom

inforrna-ochutvärderings-sina samverkans-utvecklarytterligare ,
för kompe-förutsättningarsamtidigt godaochtionsroller ger

utvecklingsarbete.stimulerandeforskning ochtenshöjande annat

6.6.2 Uppgifter

följandegäller19881223instruktiongällande SFSEnligt nu
uppgifter för BRA.

brottsförebyggandefrämjarådet skall§ Brottsförebyggande1
och samord-samhällsverksamhetenområdeninom olikainsatser av

brott.insatseroch enskildassamhällets motna

rådet särskiltskallverksamhetenbrottsförebyggande2 § I den
prioriteraochfrämjauppgiftenregeringen ibiträda att

åtgärder,
ochutrednings-forsknings-,myndighetersför statliga2. verka att

samordnas,informationsinsatser
andraochorganisationerkommuner,stödja insatser3. av

enskilda,
utredningsarbete därforsknings- ochimedverkabedriva eller4.

till brott,belysa orsakerkanresultaten
utredningsarbeteforsknings- ochimedverka5. bedriva eller som

utvärderinggällerelleråtgärderunderlag förkan avsomge
åtgärder,vidtagna

aktuellaredovisa detochbrottsutvecklingenfölja och analysera6.
läget,

informations-ochutrednings-forsknings-,från7. utge rapporter
insatser ävenoch andrasredovisa resultaten samtprojekt, egnaav

effekter,förebyggandehainformation kani övrigt somge
kriminal-medverka i detoch förslaginitiativövrigt8. i genom

arbetet.politiska

erfarenheterpositivainstruktion till derådetsbättreFör att anpassa
utarbe-informationsorganochkunskaps-rådet gjort i rollen somsom
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tades rådets ledning under 1991 förslag till ändring 2l- §§.ettav av
Förslaget styrelsens principiella gillande, vissa redak-vann men mer
tionella överarbetningar förutsattes innan officiellt skulle kunnadet
överlämnas till justitiedepartementet. till bl.a. minMed hänsyn över-

har ärendet vilat.syn
Min bedömning det vilande förslaget harmoniserar medär bådeatt

de roller, jag beskrivit, och med den övergripandesom ovan
BRÅuppgiften för högskolansviktig länk mellan grund-att vara en

läggande forskning och de kriminalvetenskapliga sektorsorganens
BRÃ, ochRPS KVS aktiviteter anknytning till denoch näraegna
praktiska yrkesverksamheten. Det bör med andra 0rd efter slutligen-
bearbetning inom rådet kunna läggas till för aktualiseradegrund den-
instruktionsändringen. Jag har redan tillåtit mig föreslå dennu
ändringen förslagets kunskaps- och informationsmyndighetatt
ändras till det neutrala informations- och kunskapsorgan. Jagmer

BRÅsåterkommer till denna fråga under avsnitt 6.6.4 myndig
hetsstatus.

Vidare utredningsarbetebör begreppet genomgående ändras till
utvecklingsarbete. Ytterligare ändring principiell karaktären av
föreslås angivandemed skäl nedan.av

nuvarande form och med minaI ändringsförslag har förslagettre- -
följande lydelse

§1 Brottsförebyggande rådet kunskaps-är och informationsett
Rådet fram beslutsunderlagskall och information rörtaorgan. som

det biträdakriminalpolitiska området regeringen i dess uppgiftsamt
främja, ochprioritera utvärdera brottsförebyggande verksamhet.att

2 § sin verksamhet skall rådet särskiltI
bedriva medverka i forsknings-eller och utredningsarbete där

resultaten kan belysa orsaker till brott,
2. bedriva eller medverka i forsknings- och utredningsarbete som

kan underlag för åtgärder eller gäller utvärderingge avsom
vidtagna åtgärder,

utveckla förbättrade åtgärder,och brottsförebyggandenya
4. följa och analysera brottsutvecklingen,
5. tillhandahålla och sprida kunskap brottslighetens om-om

fattning, karaktär, orsaker brottsföre-och utveckling samt om
byggande åtgärder och dess verkningar,

förverka samordning samhällets brottsförebyggandeen av
verksamhet främja utvecklingen brottsförebyggande arbetesamt av

bedrivs lokalt i kommuner och stadsdelar.t.ex.som

Förslagets 2 också 7e§ har punkt i övrigt initiativ ochen genom
förslag medverka i kriminalpolitiskadet arbetet. Den överensstäm-
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tidigare undanröja alla tvivel rådetsmed lydelse. För attmer om
föreslår jag denna utgår.kriminalpolitiska neutralitet Deatt passus

rimligt för initiativåterstående paragraferna rådet utrymmesex ger
åtgärder.och förslag till vetenskapligt grundade

rådets uppgift enligtbakgrund det också klartMot denna år att
första paragrafen biträda regeringen med prioriteringar skalletcatt --

beprövad erfarenhet.baseras på etablerad kunskap och
BRÅs eventuellaspeciell uppgiftsfråga spörsmåletEn är om

polisforskningsfrågor för den händelse polisforsknings-befattning med
ingå grundforskningsprofessurprofessuren skulle komma att som en

universitet.kriminologiska institutionen vid Stockholmsi den
BRÅ främmande för dessa frågor. Johannespå intet Docentär sätt

forskningsenhet arbetade fram till 1990 på rådet;vidKnutson RPS
några år i början på 1980-talet.professor Leif WG Persson

polisforskningsprofessuren blir universitetsbaseradden händelseFör
BRÅ förpå sig uppgiftenkan det uppstå behov attett att tar svaraav

ligger iforskning och utvecklingsarbeteviss tillämpad ett som
forskning ochuniversitetets grundläggande RPSgränsområdet mellan

metod- och utvecklingsarbete.verksinriktade

BRÅ vid alternativa huvudmanna-Polisforskningsuppgmer för E1
kriminalpoli-allmän kriminologi Krim ,skap för professurerna i

PolisPolitik och polisforskningtisk forskning

21

PolisProf. Krim PolitikProf. Krim Politik Polis

UnivUniv x xx
RPSRPS x
BRÅBRÅ a-

43

Politik PolisProf. KrimProf. Krim Politik Polis

UnivUniv xxx x x
RPSRPS x
BRÅBRÅ D -
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6.6.3 Förvaltningsrättslig status

BRÅ är ostridigt myndighet inom justitiedepartementets verksam-en
hetsområde. Den enda synbara myndighetsutövningen rådetsär årliga
utdelning bidrag till kriminologisk forskning för närvarande cirkaav
800 000 kr.

Vid rådets tillkomst uttalades vissa farhågor för rådet kraftiatt av
sin myndighetsstatus sinaoch samordningsuppgifter skulle komma att
inkräkta på andra myndigheters verksamhetsområden och självstän-
diga ställning. Så har inte varit fallet. Rådet har intagitsnarare en
ganska försiktig och låg profil i samordningsjiâgor och i stället

på samverkan och samverkansprojekt.satsat
I takt med rådet alltmer utvecklats kunskaps- och in-att mot ett

formationsorgan och på sina håll kommit betraktas statligtatt ettsom
forskningsinstitut så är fallet i Statsrådsberedningens Svensk
sektorsforskning, 19893,Ds 67 o.f., har fråga emellertids.
uppkommit för- och nackdelar med rådets myndighetsställning.om

Till börja med kan framhållas det i föroch sig inte behöveratt att
föreligga motsatsförhållande mellan ställningen forsknings-ett ettsom
institut och rådets myndighetsstatus. Näraliggande fall Arbets-är
miljöinstitutet institutAI och Statens för byggnadsforskning SIB

betrakta bådeär myndigheter och statliga forskningsin-attsom som
stitut. En väsentlig skillnad föreligger. AI och båda friståendeSIB är

med uteslutande FoU verksamhet. sålundaDe har ingenorgan egen
uppgift fördela forskningsmedel eller någon uppgiftatt t.ex. annan

kan innebära myndighetsutövning. Likafullt är de betraktaattsom
myndigheter med de därmed följer.kravsom som

Orsaken till fråga uppstår alternativ förvaltningsform kanatt om
sägas ligga på det forskningspsykologiska planet. Talet myndig-om
hetsforskning leder inte sällan tankarna till styrd och mindre
vetenskaplig forskning. Grundforskningsråden just på grund attav
de stöder grundläggande forskning inte projekt-är benägna att ge
medel till myndighetsf0rskning regelmässigt bestårsom av
tillämpad forskning och utvecklingsarbete.

hur det förhållerOavsett sig kvalitetsfråganmed integritets- och
kan det konstateras ställningen myndighet i vissa fall kanatt som

BRÅunderlätta forskningsarbetet. Då gäller det uppenbartdet är att
rådets myndighetsstatus förenklar få tilltillgångattprocessen
sekretessskyddat material formi personuppgifter vilka vitaltärav av
intresse i den kriminologiska forskningen. Samtidigt följer härmed ett
offentligt informationsförpliktelser och offentlig kontrollansvar, en

främjar rättssäkerhet för de berörda.och personligt skyddsom
Med ställning myndighet följer också skyldigheten attsom

informera myndigheter ochbred allmänhet och samverka medatten
andra intressenter i anda i gamla verksstad-portalbestämmelsen deav
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myndigheterna skola räcka varandra handen.attgorna
BRÅUnder utredningens gång har jag för alternativetövervägt

fritt forskningsinstitut Vstifielse, bl.a. med anknytning till högskolan
med möjligt utnyttjande det befintliga icke verksammaav men
kriminalvetenskapli institutet inom Stockholms universitets juridiskaga
fakultet. Jag har inte funnit några skål talar för sådansom en
lösning; heller för någon förvaltningsforrn denänannan nu
gällande.

6.6.4 Organisation sammansättningoch

BRÅ-översynen BRÅs1986 föreslogs beträffandeI styrelse bl.a. att
antalet ledamöter skulle minskas från då gällande bestämmelse om
16 till förhögst tio; och ledamöterna, i stället i egenskapattpersoner

myndighets- och organisationsföreträdare, skulle efterutsesav
personlig lämplighet, efter inhämtande underlag från politiskamen av
partier, folkrörelser och arbetslivsorganisationer m.fl. tidigareDen

RÅmyndighetsrepresentationen för föreslogsRPS, upphöra.t.ex.
Regeringen beslutade instruktionsändring i enlighet med förslaget.om

I avsnittet 2.2.2 redovisas styrelsens nuvarandeovan samman-
sättning. Styrelsen har nio aktiva fyra fdledamöter, ochtrevarav
riksdagsledamöter. ledamöterna har juridisk bakgrund; endastSex av

har forskningserfarenheter. bedömningMin är styrelsenatten
fungerar bra. Möjligen borde efter i varje fall tvåsträvas att av
ledamöterna har forskningsbakgrund ocheller erfarenhetet av
kvalificerat utvecklingsarbete. Anknytningen till riksdagen känns

BRÅsmeningsfull med tanke på för de kunskapsunderlag påansvar
vilka beslut i kriminalpolitiska frågor kan komma fattas.att

förvaltningsråttslig verksamhetsform skulle möjligenEn annan
fordra styrelse. det spörsmålet kan här förbi gås.Mentypen annan av

tidigare fråganSom nämnts år de statliga myndighetsstyrelsernaom
roll och befogenheter för närvarande föremål för utredning av en av
regeringen tillkallad kommitté. behandlar bl.a. spörsmålenDen om
ansvarsfördelningen verkschef, styrelseleda-mellan styrelse och

personliga verksledningens sammansättning,mötemas ansvar,
ordförandeskapet finner därför ingen anledningJag attm.m. nu

frågor.närmare behandla dessa
heller finns det någon anledning för mig i denna över-att mer

gripande och principiella utredning behandla rådets interna organisa-
två Generellt konstaterartion avseenden. medi jagänannat-

tillfredsställelse överdirelctören lagt förslag bilaga 9 påatt ett en
funktionsinriktad organisation på positivt skiljer sig frånsättettsom
den nuvarande, baserad uteslutande på metod och arbetssätt.

De två undantagen samverkansdelegalionens arbete ochavser
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meddelegationenfrågan ersättande den vetenskapliga enom av
vetenskaplig nämnd.

BRÃs BRÅzsförsamverkansdelegation viktigt instrumentär ett
brottuppgift samordna insatsersamhällets och enskildas motatt

2.2.1.A, ingenDelegationenInstr. l §. har, nämnts egensom
deltaganderådet ochellerbudget eller andra demutöverresurser som

på den centralaförfogande. tankemyndigheter kan ställa till Med
tillfredsstäl-förhållande ingenuppgift delegationen har dettaärsom

viktigtordning. inte delegationen ärlande Det räcker med ettatt
diskuterarforum för information vad på gång ochär att manom som

till handlingfrån ordintressanta samverkansprojekt. För kommaatt
uppstagning.viss administrativ ekonomiskbehövs ochen

meddelegationen tillsammansprojekt offerbroschyr harI ett om en
fram till vissinformationsdelegation lyckats kommarådets en

förkostnadernafördelning mellan ledamötemas huvudmän av
utgivning.broschyren under Mentryckning. bra och ärDet är

menligtdelegationens arbete kommerverkar och attsystemet tungrott
får fastbudget ochdelegationen inte visspåverkas enges enom

budgetberedning, förestâr, bördenarbetande sekreterare. I som
för ändamåletjustitiedepartementet. Ettaktualiseras medfrågan
sekretarfråganför delegationen ochbelopp böröronmärkt avsättas

handen kanförutsättningar är fördessadiskuteras. Först när man
handbok förprojektendiskuterade bl.a.med deräkna att om ennu

brottslighetensundersökningbrottsförebyggande arbete,lokalt en om
rättsmedvetandet kanattitydundersökningkostnader och omen

vidareutvecklas.
ekonomiska projektbidragutesluter intelösningenföreslagnaDen

detfrån håll. gällerhuvudmän eller Tvärtomfrån ledamötemas annat
finansierings-aktivt arbeta medframförallt sekreterarenför att
vederbörandebakgrunden är det viktigtden angivnafrâgoma. Mot att

projekzledarkorrtpetens.forskar- ochgedigenhar en
ibehandlas nästanämndFrågan inrättande vetenskapligom av en

avsnitt.

6.6.5 Vetenskaplig nämnd

BRÅs vetenskapliga delegation8 rådetsinstruktion § harEnligt
frågorbehandlaskalluppgifter. Delegationenomfattandeviktiga och

forsknings- ochoch vetenskaplig inriktning imetodik nyaom
projektarbeten ochetik iutredningsutvecklingsprojekt, ut-om

ochforskningförtill enskildabidragvärdering och omm.m.
skälolikahartidigare nämntsutredning utveckling. Som av
detbidragsfrágan. Undersigi det helt ägnatdelegationen närmaste

aktualiserats,uppgifternaövrigavisserligen deåret har mensenaste
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då denna utredning aviserades beslöt delegationen bordläggaatt
frågan i avvaktan på utredarens bedömningar förslag.och

Jag mig inte ha anledning närmare behandla frågan varföranser
delegationen inte arbetat i enlighet med rådets instruktion, kanmen
inte underlåta påpeka så inte har skett. Då det gäller diskussionenatt

metodik och vetenskaplig kvalitet kan det naturligtvis hävdasom att
rådets båda enhetschefer besitter sådan kompetens, bekräftad i
sakkunnigutlåtanden för den professur i allmän kriminolog desom
båda söker, behovet inte har känts såatt initiera sådanstort att en
diskussion. Allvarligare är etik- och utvärderingsfrågorna inteatt
kommit på agendan.upp

Nu har i viss mån situation uppstått. Allt tyder på inomatten ny
BRÅsinte alltför avlägsen framtid kommer några erfarnaen av mer

forskare lämna rådet för framträdande akademiskaatt tjänster. Detta
förhållande jämte naturlig personalomsättning i övrigt, de allmeren
krävande utvärderingsuppdragen och de betydelsfulla insatserna i de
brottsförebyggande pilotprojekten innebär den metodologiska ochatt
kunskapsteoretiska debatten måste hållas levande och utvecklas inom
rådet. Härtill kommer hanteringen bidrag som nedan i 6.6.6att av
föreslås övergå till kriminologiska institutionen vid Stockholms
universitet för finansiering doktorandtjänster kommer upphöra.attav
För del jaggör den bedömningen bör söka sig fram tillattegen man

verksamhetsform denän gäller.en annan som nu
Mitt förslag år vetenskaplig nämnd inrättas vid rådet föratt deen

nämnda ändamålen.
Inom det sektoriella FoU-området förekommer antal vetenskap-ett

liga råd knutna till sektorsorganen, främst Statistiska Centralbyrån,
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Beslut har nyligen tagit om
inrättande råd inom Arbetsmiljöfonden.ett Dessa råd har primärtav
karaktär konsultativa under vederbörande verkschef;expertgrupperav
i de flesta fall utsedda regeringen. Råden har regel ingaav som
självständiga kollektiva uppgifter granskning, uppföljning,typav
utvärdering eller i övrigt några samlade rådsuppgifter. principI tas
inga rådsbeslut. Denna råd inte de kravtyp motav svarar som

BRÅsuppställts i instruktion för den vetenskapliga delegationen. En
både semantisk och praktisk olägenhet är givetvis också användaatt
två rådsbegrepp med anknytning till organisation det brotts-samma
förebyggande rådet och det vetenskapliga rådet.

Jag har närmast i åtanke konstruktionen Byggforskningsrádets
vetenskapliga nämnd BVN. Den har till uppgift bl.a. verka föratt

rådets verksamhet bedrivs påatt vetenskaplig grund och denatt
Ävenvetenskapliga metodutvecklingen stimuleras på olika sätt. om

BRÅnämnden i övrigt har uppgifter, är främmande t.ex. attsom
utvärdera stöd BFR lämnat till högskolan, så självaär arbets-som

BRÅ-situationen.intressant försättet I BVN förväntas ledamöterna
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vissa insatser i förgöra form utvärderingar,smärre uppdragav
utrednings- och utvecklingsprojekt, diskussionsgrupper, skriftarbete,
seminarier och liknande. Ledamöterna har årsarvode för sittett

Långarbete. förtrogenhet med arbete, förståelsevetenskapligt för
sektorsforskningens problem intresse för vetenskapsteoretisk-samt
och forskningspolitisk debatt krävs nämnden i dess helhet. Somav
ordförande väljasbör den nämnda bakgrun-utöveren person, som
den, initiativ och också kanär sägas stå föratt tavan egna som
självständighet och integritet. Nämnden bör liksom samverkans--
delegationen ha budget och fast sekreterare deltid.en en-

Nämnden bör ha sammansättning ej överstigande 10 personeren
med vetenskapliga företrädare för främst allmän kriminologi, polis-
forskning, kriminalpolitisk forskning, rättspsykiatri, psykologi,
sociologi, Straffrätt, alkoholhälsoforskning, statistik och ekonomi,
med för särskilt ändamål adjungerarätt vetenskaplig expertis inomatt

särskilt ämnesområde vittnespsykologi.t.ex.ett
Nämnden skulle kunna bli forum inte endast för behandlingenett
de nämnda frågorna också många efterfrågad samlings-utanav en av

och kriminalvetenskapligt främstplats nätverk, lokalt,i ettett centrum
i vissa fall nationellt.ävenmen

forskning6.6.6 Bidrag till kriminologisk

BRÃs2.2.2 under redovisningenavsnittet har vetenskapligaI av
delegation delegationens befattningbeskrivits med rådets bidrag till
enskilda för kriminologisk forskning och utvecklingsverksamhet. Av

sammanställningenLisbeth Eklund gjordaden och analysenav
framgår betydande del de medel utdelas kan hasägasatt av somen

forskningsprojekt, inte sällan till arbetengått till grundforsknings-av
BRÅ-ansvariga verksamheten harkaraktär. för uttalat de kunnatatt

nedgångmärka markant under i antalet kompetentaen senare
sökande och skäl talar för medlen skullestarka göra störstatt att

de oavkortat doktorandtjänster.används förnytta om
biträder uppfattningenJag fortsättningen börmedlen i användasatt

på detta behöversätt. Det inte nödvändigtvis innebära rådet skallatt
avstå från medlen. kan ordningMan tänka sig vilkent.ex. genomen
rådet den vetenskapliga nämnd, föreslår skalljag ersättagenom som
den nuvarande vetenskapliga delegationen, utdelningen medövertar

bestämda inriktningenden användas förmedlen skall doktorand-att
tjänster. Man kan utgå från många varifråndoktoranderatt oavsett-
de får sina doktorandmedel fortsättningsvis kommer arbetaäven att-

BRÅ,på ofta parallellt med både avhandlings- och projekt-annat
arbete.

Jag kan också hanteringen inneburit värdefullamedlenattse av
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kontakter för rådet och troligen också bidragit till viss gooden
will.

BRÅsMed tanke på viss renodling och förstärkningatt en av
roller är nöden, doktorandtjänster hör hemma inom högskolanattav

tjänsterna behövs i den och kompetensuppbyggnadsamt att resurs-
förestår för den kriminologiska institutionen vid Stockholmssom

universitet, jaggör emellertid den bedömningen medlen föratt
närvarande cirka 800 000 kr bör överföras dit.

6.6.7 Utvärdering

1990 årsI forskningspolitiska proposition aviserades specifika krav
på forskningsorganen såväl de medelstilldelandeatt de forsk-som-
ningsutförande, departementstillhörighet skulleoavsett utvärdera-
relevansen och kvaliteten i övrigt på sin verksamhet. Anslaget har
följts bl.a. det sätt jag inledningsvis redovisat, medupp, som en
rad övergripande relevans-, kvalitets- och effektivitetsöversyner av
olika sektorsområden t.ex. bygg- och arbetsmiljö, energi, naturvård,
försvars- och transporttrafikområdena. I myndighetsspecifika direk-
tiv har vidare krävts alla FoU-organ inom den offentliga sektornav

de led i den fördjupade budget-att och anslagsprocessenett skallsom
redovisa det påsätt vilket gripergripit sig utvärderings-man an
frågorna. Under innevarande år har sålunda utvärderingrapporter om
med angivande särskilda resultat- och prestationsmâtt ingivits tillav
regeringskansliet och följts i fördjupade anslagsframställningar.upp

harDet varit för alla mycket hektisk tid, i många fallen utan
förankring i metodologiskt utvecklingsarbete. I högskolevärldenett är
utvärderingar den vetenskapliga kvaliteten naturligtvis ingetav nytt.
Forskarsamhället sätter sina standards. Graden mål- och kravupp-av
fyllelse är under ständig kritisk debatt i disputationer och andra
traditionella akademiska former för vetenskaplig granskning och
bedömning. De basala forskningsråden främst Naturvetenskapliga
forskningsrådet och de större sektoriella FoU-organen t.ex.
NUTEK, tidigare STU, och BFR har omfattande utvårderings-en
verksamhet reviews och andra utvärderingsmetoder.genom peer

I avsnitt 6.1 har jag närmare behandlat frågan relevans- och deom
vetenskapliga kvalitetsbegreppen. Några nedslag har gjorts be-
träffande dessa spörsmål inom den kriminalvetenskapliga högskole-
sektorn. Jag har bl.a. konstaterat vi inom landet haratt mycketett par

IDAÖrebro-projintressanta longitudinella forskningsprojekt ektet och
Metropolit, allmänt utomordentligt gedignasom anses som veten-ur
skaplig synpunkt och stabilt förankrade i internationell forskning.

Någon för hela det kriminalvetenskapliga FoU-området Övergripan-
de utvärdering har inte gjorts, bl.a. beroende pä vilket jag i fleraatt -
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sammankallandedet saknasnödgas konstaterasammanhang en-
helhet.området desskänner för ikraft ansvarsom

BRÅs generellaårverksamhet har undergällerDå det senare
utvärderingsmedel.till departementetframställningar gjorts extraom

påavvaktannågon åtgärd iinte vidtagithar ettattDepartementet mer
underhar dessutomutarbetas ochutvärderingsprogramspecifikt

utredning.dennaavvakta resultatetsig böratid ansett avsenare
värdefullt medutomordentligtvaritmånga synpunkterhadeDet ur

för denna översyn.kvalitetsutvärdering inomochrelevans- ramenen
sinuppdrag. Iomöjligtvarittidsskäl skulle det haminstInte ettav

emellertid rådet16, harregeringen, bilagatillavgivna vårrapporti år
anslagsfram-fördjupandedenvill gå till väga. Ihur detbeskrivit

ochvårrapporten görföljer rådetnyligen lämnats,ställning, uppsom
indikatio-ochresultatmåttredovisa vissaförsökhabiltmycket attett
informa-beträffandefrämstrelevans,verksamhetensbeträffandener

följande schemaenligttionsfrågor

BRÅs kommentarResultatmått

UtvecklasLäsvärdesundersökningar
publikationBRAsav

ÅrligenBRÅsAnvändning av
återkommandeipublikationer un-

dervisning

BRÅ värde;BegränsatHänvisning till
svårt analyserai motioner attm.m.

Årligen återkommandePressbevakning

med någraUpprepastidskr.Utvärdering av
APROPÅ års mellanrum

BRÅs Löpande;Uppföljning av
värdeinterntkonferenser

underTelefonmätning Upprepas
perioder;kortare

värdeinternt

LöpandeFörsåljningsstatistik

bedömningInternRelevansbedömning
BRÅs fortlöpande; harprojekt,av

begränsningarsinapublikationer etc.

redovisade resultat,delfår, jagintrycket jag närallmännaDet tar av
skrifterrådetsfungerar bra,informationsverksamhetBRAs attär att
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regelmässigt har läsvärde och seminarie-ett ochstort att annan
kontaktverksamheten livlig.är Däremot är det rejäl utvärde-utan en
ring omöjligt bedöma materialets och uppgiftemasatt kriminalpoli-
tiska värde. Då det gäller de vetenskapliga relevans- och kvalitets-
frågorna är det naturligtvis svårare,ännu för inte säga omöjligt,att

någragöra väl underbyggda bedömningar.att Generellt kan alltid
hänvisas till uppskattande omdömen från rådets omvärld, detsom -
skall framhållas oña har under mina utredningskontakter.upprepats-
Ett sådant positivt omdöme lämnas Patrik Törnudd i den PM tillav
utredningen jag tidigare hänvisat tillsom

BRÅ intar dominerande position i svensk kriminologi....en
BRÅknappast någonsin har gjorts gällande skulle bedrivaatt

vetenskapligt undermålig eller kriminalpolitiskt irrelevant forskning.
Jag vågar påstå bred forskaropinion i Finlandatt och i andraen

BRÅländer högt uppskattar det arbete utför ...

finnsDet all anledning följa de propåeratt utvärderingupp om som
BRÅ gjort. Den beredvillighet och det intresse, visats saken, börsom
dessutom garanti för utvärderingen kan bedrivas iattvara en en
avspänd och konstruktiv anda. Som exempel på hur utvärderingett en
skulle kunna läggas hänvisas i tillämpliga delar till den BVN-upp
modell med allmänna riktlinjer för utvärdering selaorsforskning,av

jag tillsammans med medarbetare utvecklat och praktiserat undersom
tioårsperiod, bilaga 17.en

BRÅ6.6.8 Ett nytt

BRÅDen inledande något provokativa frågan nytt kan lättettom
avdramatiseras konstaterandet ingenting framkommit underattgenom
min utredning föranleder mig ifrågasätta rådets existensatt ochsom

BRÅdess sektoriella FoU-roller. Däremot är det uppenbart änatt
och i linje sittmed ursprungliga uppdrag måste kraftsamlamer - -

sina kunskaps- och informationsorganett dels påresurser som sam-
verkansfrågor och utvärdering kriminalpolitiska reformer, dels påav

utveckla strategier och formeratt för lokalt brottsförebyggande
arbete. Det är denna FoU-operationellamot bakgrund mina på-som
pekanden och förslag skall ses.

6.7 Programforskning

I avsnitt har beskrivits ambitionerna i slutet 1950-talet gripaattav
sig det vetenskapliga studiet kriminalitetens orsakeran på bredav
front på basis grundforskningsrâdenett utarbetatav av gemensamt
forskningsprogram. Jag har inte försökt närmare spåra orsakernaatt
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till aldrigatt realiseradesett endast angivit någraprogram utan
tänbara orsaker. En anledning säkerligen dåtidens kriminal-attvar
vetenskapliga undantag hårtexperter utan engagerade i storavar
forskningsprojekt 195 6 års klientelundersökning.typ Operationellt var

i färd med arbeta sig igenom delprogramatt antal till-man ett som
skulle ha kunnat bilda övergripande nationellt forsk-ettsammans

ningsprogram.
Det alldelesär speciellt intressant konstatera vid tidpunktatt att en

då sektorsforskningen fart och de nationella forskningspro-tog stora
började växa fram t.ex. energiforskningen, för blommagrammen att

i full kraft under 1960- och 1970-talen,ut så fortsatte kriminalveten-
skapen arbeta på traditionelltatt ganska fragmentarisktett sätt. Retro-
spektivt kan det möjligen sågas området härigenom komatt und-att
vika många de fallgropar och snedsteg och inte minst alla deav - -
grusade förhoppningar följde i flera de forsknings-storasom av

spår. På minussidan denna progressiva passivitetprogrammens av
kan antecknas tappade och troligenatt också visstempo basman en
för god framtida forskning.

I stark vilja komma och åtgärdaatt samhällsproblemenen
mobliserades forskningen integreradesoch med åtgärder för planering

BRÅoch samordning. I den meningen blev barn sin tid. Menett av
BRÅsfor eller högskolans del denna utveckling inte tillräckligtgav

stark motivation för påbörjaatt ett programarbete pågemensamt sätt
Återigenskedde inom andra samhällssektorer. kan detta ha berott på

BRÅ inte eller blevatt det centralt planerande och medelsför-var
delande sektorsorgan i rationellt övergripandeett system, som man
hade för andra sektorer, och i anda radikal rationalismsom en av
förväntades kunna på de många obesvarade samhällsfrågorna.ge svar

Det kan säkerligen ligga mycket berättigad kritik i upplägg-av
ningen de forskningsprogrammen understora främst 1970- ochav
första hälften 1980-talet, bl.a. de ofta blandningattav var en av
många gånger oförenliga intressen administrativa, vetenskapliga,
politiska Till programformens fördelar hör dock den drag- ochosv.
lyskraft ligger i ekonomisk kraftsamling och i betydandesom etten
uppbåd kompetenta forskare. Den tvärsektoriella samverkan blirav
också naturligt inslag iett detta sätt arbeta. Rätt utformad ochatt
använd programformen goda förutsättningar för vetenskapligager
framsteg.

Som exempel på intressanta programkoncept har jag hänvisat till
fyra programområden socialekologisk kriminologisk forskning,
kriminalpolitisk forskning, individinriktad kriminologisk forskning
och rättspsykiatrisk forskning, bilagorna 11-14. Program för dessa
områden skulle kunna betraktas delprogram i nationelltettsom
kriminalvetenskapligt Anknytande tjänstefrågor har behand-program.
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6.8.6.5; ñnansieringsfrågoma behandlas i nästa avsnitti avsnittlats
just för tillfället verkar finnas välbedömning detMin är ettatt

programforskningför kriminalvetenskaplig ochintresseunderbyggt
de forskare och forskningsmiljöersnabbt knyta tilldet gäller attatt an

beredda på dennaeller framöver årredan typatt satsa avnusom
framsteg emellertid helt beroendeMöjligheterna till årforskning. av

säker och långsiktigoch skickliga forskareuthålliga samt en
finansiering.

6.8 Finansiering

varit inriktad på övergripande ochi första handharMin översyn
inte hela fältet kunnat följa denfrågor. har överprincipiella Jag

tid har heller inte givitsfördjupade budgetprocessen ochpågående att
ejfelaivitetsfrågor.administrativa och andra Jagnärmare penetrera

ingå i kommande,dessa frågor kommerförutsätter även attatt
kriminalvetenskapli FoU-verksam-utvärderingar deföreslagna gaom

vetenskapliga kvalitet.relevans ochheternas
beträffande för-och förslagjag haft synpunkterharDäremot

krinzinalvetenskapliga grundforskningendenstärkning främstav
tjänsterprofessurer och därtill knutnainrättande antalettavgenom

projektmedel för kriminalvetenskap-ochökningsamt av program-en
lig forskning.

kriminalvetenskapliga forskningsñltetkonkluderat detharJag att
tillgängliga medelunderförsörjtekonomisktsplittrat ochär samt att
varesig brottslig-rimlig proportion tillnågon helstinte står i som

eller till vadställer till med,och vad den i övrigtkostnader,hetens
motsvarande FoU-verksamheter.på sinasamhällssektorerandra satsar

ekonomiskadet kärvanaturligtvis samtidigt medvetenJag är om
läget.

projekt- ochdärefterförst forskanjänstema A;behandlarJag
frågoroch därtill anknutna B.programñnansieringen

ForskartjänsterA

redovisar jagprofessuruppbyggnadenavsnitt 6.5.1I av enom
föromkr. mkr ochprofessur 1överslagsvisa belopp; för enbart enen

alla12 mkr för vardera;forskarassistenttjänstlektors- eller ca
250 000ungefärdoktorandtjänst kostarinräknade.kringkostnader En

kr år.per
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innebär för föreslagnaDetta i mkr

Professuren i kriminalpolitik med två
biträdande tjänster lektorforskarass. 2.0

Professuren i rättspsykologi 1.0

Professuren i kriminalpsykologi 1.0

vidForskartjänst social- och rättspsykiatriska
institutionen vid Karolinska institutet 0,5

Doktorandtjänster 2 och
administration kriminalvetenskapligtettav
nätverk vid Lunds universitet 0,75

5.25Sa

utgår från polisforskningsprofessurenJag med anknutna tjänsteratt -
placering bibehåller sin finansieringnuvarande ochoavsett att tre-

doktorandtjänster vid kriminologiska institutionen vid Stockholms
BRÅ-medeluniversitet finansieraskan de 800 000 kr jagcaav som

föreslagit skall överflyttas dit.
Generellt har jag redan deklarerat jag bl.a. integritetsskälatt av

oberoende ställning och inriktning på grundläggande forskning anser
de forskartjänsterna bör ha generell och helhets-att nya en mer

baserad finansieringsgrund. utesluterDet naturligtvis inte sektors-att
i fall indirektvarje och del i det övergripandeorganen som en-

de tillhör får med betala. principiellaMensystem attsom vara av-
skäl jag mindre lämpligtdet grundforskningsprofessurattanser en
ggg finansieras sektorsorgan ingående i den helhet eller deettav
helheter vederbörande innehavare måste kunna känna sig fñsom
och obunden påkritisera vetenskaplig grund. Det gäller i förstaatt
hand professurerna kriminalpolitik och rättsspykologii och deras för-
hållande till rättsväsendet. visst och integritetstavståndEtt respekt-
måste alltid föreligga. de inte påI andra fallen råder sättsamma
någon intressekonflikt.

problem iEtt sammanhanget frågan intressentskap ochär om
partgörhållanden. Justitiedepartementet och utbildningsdeparte-

roller i fråga finansiering högskoletjänster förefallermentets om av
klara. Frågan hör primärt till utbildningsdepartementets ansvars-
område. Men med det självständiga högskolormedsystemetnya

förhandlar med förhögskolan; känner hel-ettvem ansvarvem
heten Mitt förslag särskild kontakt-är regeringenatt utser en
personförhandlare kan tillvarata det övergripande intressetsom av

frågor inrättande tjänster finansiering tillochatt tasom av upp
diskussion forskningsråd,med högskolan, etc.
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B Projekt- och programfinansiering m.m.

programforskningFinansiering av

långsiktiga och projektmedelFörst måste konstateras att program-
saknas för kunna utveckla den grundläggande kriminalvetenskap-att

forskningen inom landet. medel bör primärt finnasliga Denna typ av
forskningsrådssystemet för anslag till sådana innovativainom

forskare, forskargrupper och forskningsmiljöer i kvalitetsbe-som
främjande konkurrens för systematisk långsiktigkan ochsvara en

Syñet därvidkunskapsuppbyggnad. bör bl.a. främjaattvara
tillkomsten och utvecklingen svenska of excellens förcentersav
kriminalvetenskaplig forskning.

kriminologiska programforskningen redovisasFör den Per-ett av
Wikström basis s.k.Olof utarbetat på det MacArtur-program-program

ivid Harvard universitetet USA Program Human Develop-met on
Wikström förutsätterand Criminal Behavior. svensktment att ett

skall bedrivas i internationell forskarsamverkan och han harprogram
fleraockså försäkrat sig medverkan utländska ledandeavom

forskare.

bidrager till min exempelsamling med förslagKnut Sveri ett om
kriminalpolitisk programforskning.

Psykologiska vid Stockholms har lämnatinstitutionen universitet ett
till forskningsprogram för individinriktad kriminologiskförslag ett

forskning.

Levander rättspsykiatriskt forsknings-har utarbetat förslag tillSten ett
inom Rättsmedicinalverkets verksamhetsområde.program

har utgått från forskningsråden har intresseJag ettatt attav gemen-
kriminalvetenskapligutarbeta och finansiera nationelltsamt ett

forskningsprogram. Då det gäller finansieringsfrågan finns det
anledning löntagarfondsmodellen.emellertid också övervägaatt

forskningsråden Stiftelsen Riksbankens JubileumsfondharAv
hitintills för hälften det samlade forskningsrådsstödet.drygtsvarat av

riktlinjer vid fondens bildande 1965 utarbetades för dessDe som
i väsentligt fortfarandestödverksamhet och i alltstort settsom-

gäller fonden speciellt bör stödja och lång-underströks storaatt-
siktiga forskningsprojekt och främja kontakter med internationell
forskning. forskningsuppgifterSom exempel på angelägna nämndes

vissa spörsmål kriminaliteten.bl.a. rörande
sålunda också tagit för finansieringenRJ har känt och ett ansvar av

långsiktiga internationelltden och orienterade forskningen inom det
kriminalvetenskapliga forskningsfältet. därför enligt minDet är
mening naturligt för finansiering övergripande kriminalveten-att av-
skapliga forskningsprogram fortsättningsvis knyta tilläven an-
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riktlinjerna för fondens verksamhet och dess stödtraditioner.
Jag gör den bedömningen den kriminalvetenskapligaatt program-

forskningen behöver ekonomiskt årligtett tillskott på minst 6 miljoner
kronor i 1992 års penningvärde för i någon mån kunnaatt motsvara
de anspråk kan ställas på grundläggande forskningsom med deten
dubbla syftet åstadkommaatt habil vetenskaplig grund ochen en
därpå praktiskt inriktad FoU-verksamhet.

Den del löntagarfondmedel, kan kommaav avdelas förattsom
forskningsändamål, kan tänkas bli inriktad på långsiktig, konkurrens-

och internationelltutsatt gångbar forskning. Den utgångspunkten och
Riksbanksfondens centrala fmansieringsroll för området och dess

självständigstatus stiftelse föranleder migsom föreslå fondenatt att
löntagarfondmedel donationav på 200 miljoner kronorges en som -för långsiktig användning med 3 årlig avkastningprocent kan-den svenskagarantera kriminalvetenskapliga forskningen obrutetett

ekonomiskt basstöd. De nämnare formerna får utredas i särskild
ordning.

Rättspsykiatrisk forskning och medicinsk kriminologi

Den bild jag fått den rättspsykiatriska forskningens ochav den
medicinska kriminologins läge i Sverige är mycket dyster. Givet det

såväl inom-stora utomvetenskapliga behovet dennasom attav
forskning utvecklas måste den aktuella situationen betecknas som
mycket allvarlig.

Sten Levander talar i sitt förslag till rättspsykiatrisk forskning inom
Rättsmedicinalverket RMV, bilaga 14, många års försummel-om
ser och ett i obefintligtstort sett samarbeteom mellan olika
aktörer, och allmänt låg forskningsverksamhet inomen samhälls-ett
område omsätter belopp .... RMV hänvisarsom i sin nyligenenorma
ingivna anslagsframställning för budgetåret 199394 till forsk-att
ningsbasen inom den rättspsykiatriska verksamheten för närvarande
är svag. Lars Lidberg och Henrik Belfrage redovisar i sitt bidrag
till utredningen, bilaga 15, den medicinska kriminologinatt idag
nästan helt är resurser.utan

Oavsett orsakerna till den nuvarande bristsituationen är det alldeles
uppenbart i varje fall i kriminalpolitisktett perspektiv och med-
tanke på de förändringarstora nyligen genomförts i svensksom
lagstiftning beträffande psykiskt störda lagöverträdare åtgärderatt-snabbt måste vidtagas för påbörjaatt upprustning FoU-området.en av
Det är därför med tillfredsställelsestor jag kunnat konstatera att
RMV i sin anslagsframställning läggernu grunden till en upp-
arbetning den forsknings- och utvecklingsverksamhetav liggersom
inom verkets ansvarsområde. Där ingår bl.a. ocharrangemang
diskussioner med berörda universitetsfakulteter för vid universite-att
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inom den rätts-för chefsläkareadjungerade professurerskapaten
rättsmedicinskainom detskettvården på sättpsykiatriska samma som

driften vidsäkratvidare,har nämnts,forskningsområdet. RMV som
benämnt Rätts-Centralarkivet numeraKriminologiskatidigaredet

också god för-harJagCentrala Arkiv, RCA.medicinalverkets
förstärkning RCAkomplettering ochhoppning att av somenom

överförandetill ståndkunna kommaforskningsregister skall genom
parallellarkiv.tidigaresocialstyrelsensaktmaterial frånvisstav

för detnågra medelöronmärktpetitia intei sin ut-RMV har
för verksam-betydelseforskning avoch stöd åtvecklingsarbete

för.särskiltinstruktion harsinenligtverketheten, ett ansvarsom
upparbetningspro-ochberednings-på denmed tankenaturligtärDet

hakanverket knappast ännudärbörjat och grepp omcess som nu
på ñltet.händavad kommer uteattsom

central FoU-behovettillkomst kan sägasRMVsGenom att av en
månFoU-området i någonkriminalvetenskapligadetfunktion inom

inrättainom verketpåplanernaRealiseras ettreducerats. att
snabbtrelativtmöjlighetockså den vägenforskningsråd så attges

ständigt åter-denaktualiserasSamtidigtinsatser.uppbyggandegöra
högskole-och renmyndighetsforskningkommande frågan om -

forskning.
år inteunderforskningsrådetMedicinskaskäl harolikaAv senare

forskningen. Deträttspsykiatriskatill denenda anslagutdelat ett
rättspsykiatriska000 kr,på 200forskningsanslagexterna som

Riksbankensfrån199192, komförerhölli Stockholminstitutionen
3.2.avsnittetunderJubileumsfond se ovan

principielladet3.2.4 finns ingaredovisatjag tidigareSom
tillanslå medelför MFRbetänkligheterellerinskränkningar att

ocksåfinnskriminologi. Detforskningmedicinskrättspsykiatrisk
s.k. initiativgrupptillsättarådet kommeranledning attanta att en

yrkesverk-praktiskaoch denför RMVföreträdareforskare ochmed
grundläggande rätts-denbehandlasyfte närmaremedsamheten att

nuvarandedetförInomforskningens behov.psykiatriska ramen
medoch detforskartjänsterrådsfmansierade systemmedsystemet nya

fördjupadeföreslagit i sinrådethögskolelektorat,tidsbegränsade som
förhoppningsvis kommeranslagsframställning och att accepteras,som

migdettillmötesgå bl.a.för MFRmöjligheterborde det finnas att av
rättspsykia-ochvid social-forskaryânstönskemåletbiträdda enom

särskildmedStockholmiKarolinska Instiututetvidtriska institutet
forskning.RMC-baseradpåinriktning

forskningsmiljötillStöd mm.

VidStockholmsdominerad.forskningenkriminalvetenskapliga ärDen
medarbetarforskaremångaemellertiduniversitet finnsLunds som
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frågor direkt eller indirekt kriminalvetenskapligt intresse ochav som
förklarat sig intresserade arbeta i informelltatt nätverk och iettav
samarbetsprojekt under förutsättning någon institutionpersonatt tar
på sig uppgiften för de praktiskaatt och programatiskasvara
nätverksfunktionema. Dekanus för samhällsvetenskapliga fakulteten
har förklarat sig positiv till tanken. Prefekten för sociologiska
institutionen har deklarerat institutionen intresseradäratt ochav
beredd för nätverket.att svara

Min bedömning är det är angeläget på olikaatt sätt främjaatt en
kvalitetsstimulerande mångfald och konkurrens, inte bara lokalt utan
också nationellt. Lund har vid mina hearings och kontakter i övrigt
visat så intresse för kriminalvetenskapligtett stort nätverkett att
möjligheten bör gripas, när den erbjuds, med olika medel utvecklaatt
den lokala forskningsmiljön. Sociologiska institutionens och samhälls-
vetenskapliga fakultetens intresse borgar för satsade medelatt
kommer användas på ändamålsenligtatt sätt. förutsättningett En är
emellertid fakulteteninstitutionenatt erhåller öronmärkt medel-ett
tillskott i storleksordningen 750 000 kr. Inom denna bör kunnaram

finansieringen två doktorandtjänster och administrationenrymmas av
det kriminalvetenskapliga nätverket, varvid förutsättsav doktoran-att

derna under erfaren projektledare kan assistera nätverket på olikaen
sätt. Den närmare utformningen nätverksprojektet får ankomma påav
sociologiska institutionen. De tillkommande medlen bör anvisas i

fakultetsanslaget angivandemed i såväl proposition reglerings-som
brev det sigrör specialdestineradeatt medel.om
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SlutsatserIV och förslag

Jag har gjort följande observationer.

Det svenska kriminalvetenskapliga forskningsområdet utmärks av

dualisttlsla, i vissa fall trefaldigt departementalt huvudmanna-Cl ett
skap justitie-, utbildnings- och socialdepartmenten,

brist på sammankallande central jimktion för bl.a.en program-
och ñnansieringsfrågor; behovet sådan funktion accentueratav en
i perspektivet alltmer självständig och decentraliserad hög-av en
skola,

ekonomisk underförsörjning i förhållande till andra F0U-om-
råden,

klart otillräckliga ekonomiska uppgående endast tillresurser,
bråkdelar de medel disponeras högskole-procentav av som av

rättsväsendetsystemet, etc.,

obalans mellan högskolans detoch sektoriella FoU-systemets
ekonomiska resurser,

relativt liten forskarkader med endast specialprofessoreren tre
allmän kriminologi, prolisforskning och rättspsykiatri,

endast specialinstitution inom högskolan kriminologiskaen
institutionen vid Stockholms universitet med dominerande under-
visningsverksamhet forskningenspå bekostnad och därav
föranledd risk för degradering forskningsin-självständigsom
stitution,

Stockholmsdontinans kriminologiska-, sociologiska Metro-
IDA&quot;Örebroprojektet&quot;polit och psykologiska- institutio-

vid Stockholms universitet, social- och rättspsykiatriskanerna
institutionen vid Karolinska institutet, Brottsförebyggande rådet

ochBRA Rikspolisstyrelsens forskningsenhet,

delvis oklara FoU-roller för högskolan och de sektoriella FoU-

organen,

brist på heltäckande FoU-policy därav betingad bristochen en
på övergripande forskningsprogram.
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starkt behov grundläggande forskningenförstärka denCl ett att utan
detta sker på bekostnad andra betydelsefulla FoU-katego-att av

rier.

Mot denna bakgrund har jag samtidigt kunnat konstatera

det finns intresse för kriminalvetenskaplig forsk-betydandeettatt
ning, skapa FoU-nätverk och bredda forskningsfältet,att att

svensk longitudinell forskning inom området intar intematio-att en
nell tätposition,

området fått ökande kader forskarstuderande och doktoran-att en av
der,
riksdagen redan intagit positiv hållning till inrättande treatt aven
professurer BRA-professurerinom området diskussionen om ,

BRÅdet kriminalvetenskapliga sektorssystemet etc har be-att
tydande kvaliteter och förutsättningar bidra med kunskap ochatt
information kriminalpolitiskt värdestort samtav

det verkar finnas allmän förståelse bland politiska besluts-att en
forsknings-fattare för behovet det kriminalvetenskapligaattav

och utveckvecklingsarbetet förstärks.

förutsätt-min har jag utgått från de i direktiven givnaI översyn
ningarna

professurer endast bör inrättas inom högskolan,att

utredningsområdet såväl nationellt internationelltbör i ettatt ses som
FoU-perspektiv,

höga vetenskapligkrav skall ställas på samhällsrelevans ochatt
kvalitet,

kriminalvetenskapliga förstärkasden forskningen skallatt genom
bl.a. tillgängliga ochbättre samordning systemen resurser,av

lämplig avvägning mellan grundläggande forskning, tillämpadatt en
forskning och utvecklingsarbete skall sökas,

fungerande kunskapsöverföring mellan deväl skall etablererasatt en
skilda FoU-slagen samt

BRÅzs rådetsroller skall med syfte effektiviseraöver attatt mm. ses
arbete nationellt FoU-perspektiv.och det till ettanpassa

Översynen bedömningarhar mig anledning följandegöragett

måste primärt samhällsintresse och samhälleligDetEl ettvara en
uppgift övergripande för den kriminalveten-ha detatt ansvaret
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skapliga forsknings- utvecklingsverksamheten.och

Högskoleforskningen förstärkas utvecklas med forskar-bör ochD
främja innovativa ochoch doktorandyänster stöd församt att

konkurrenskraftiga FoU-miljöer.

för behålla den kriminologiskaSärskilda åtgärder bör vidtasD att
självständig in-vid Stockholmsinstitutionen universitet som

hänföras till denstitution. Institutionen bör i fortsättningenäven
i allmän krimino-samhällsvetenskapliga fakulteten. Professuren

för juridisk och samhälls-logi bör hitintillssom vara gemensam
vetenskaplig fakultet.

forskningsråden för främja denkraftsamling börEn göras attD av
grundforskningen. kan göraskriminalvetenskapliga Det ettgenom

nationellt kriminal-utarbetat och finansieratråden gemensamtav
vetenskapligtforskningsprogram.

främja förstärkningFoU-fitnktion bör skapas förcentralEn attD en
kriminalvetenskapliga insatserna.deav

BRÅ samverkansroll och in-förstärka sinbör utveckla ochD
lokalt brottsföre-modeller förmed utvecklatensiñera arbetet att

nämndknytas vetenskapligTill rådet börbyggande arbete. en
FoU-metodologiskautvärderings-,behandla bl.a.med uppgift att

forskningsetiska frågor.och

nätverk, ochkrimininalvetenskapligaPlanerna på skapaatt centraD
på olikai universitetsstäderna bör sättliknande arrangemang

uppmuntras.

i dess helhet bör ikriminalvetenskapligaDet systemetD sam--
internationelloch med anlitandehuvudmännenverkan mellan av

och rele-för grundlig kvalitets-till föremålexpertis göras en-
vansutvärdering.

särskildförordnaRegering bör bindande utfästelserutanD en--
övergångsskede kankontakt- och förhandlingsperson, i ettsom

frågorövergripande allmänna intressettillvarata det attav om
med högskolor,diskussiontillfinansieringtjänster och tas upp

kvalitets- ochaktualiseradeforskningsråd denattetc. samt
genomförs.förbereds ochrelevansutvärderingen

Översynens konstateranden,observationer,minaförutsättningar,
anledningutredningenövrigt frånerfarenheter ibedömningar och ger

följandetill
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Förslag

AnslagsñågorA

Följande professurer bör inrättas

professur i kriminalpolitik, vid kriminologiska institutionenen
vid Stockholms universitet;

professur rättspsykologi med inriktning på bl.a. vittnespsyko-en
logi, vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet;

professur i kriminalpsykologi, vid psykologiska institutionenen
vid Stockholms universitet, med anknytning institutionens
arbete med longitudinella studier, särskilt IDAOrebroprojektet;

Följande forskartjänster bör inrättas

tjänst högskolelektor med inriktning på forskning viden som
kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet med
anknytning till professuren i kriminalpolitik;

tjänst forskarassistent vid kriminologiska institutionen viden som
Stockholms universitet med anknytning till professuren i
kriminalp0litik;

forskartjänst vid social- och rättspsykiatriska institutionen viden
Karolinska institutet med anknytning till Rättsmedicinalverkets
centrala arkiv, RCA;

Se nedan under 5. beträffande tillskott doktorandtjånster vidav
Lunds universitet.

Brottsförebyggande rådets medel för bidrag till kriminologisk
forskning fn. cirka 800.000 kr. bör överföras till juridiska och
samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet för

användas till doktorandtjänsteratt vid kriminologiskagemensamt
institutionen.

För långsiktigt främja svensk internationelltatt konkurrenskraftig
forskning bör Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ges en-
donation på 200 milj. kr., med 3 årlig avkastningprocentssom
kan den kriminalvetenskapliga forskningengarantera obrutetett
grundstöd.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bör erhålla
med 750.000 kr. förhöjtett fakultetsanslag användasatt av

universitetets sociologiska institution för främja och utvecklaatt
kriminalvetenskapligtett nätverk.
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Övriga frågorB

Brottsförebyggande vetenskapliga delegationVid rådet rådetsbör
med vetenskaplig nämnd;ersättas en

Frågan behovet formerna för central funktion föroch attom en
förstärka FoU-verksam-främja och den kriminalvetenskapliga

heten bör utredas;

kriminalvetenskapligautvärdering bör ske den FoU-En av
samhällsrelevans;verksamhetens vetenskapliga kvalitet och

bindande utfästelser förordna särskildRegeringen bör utan en- -
förhandlingsperson uppgift tillvarata detkontakt- och med att

inomintresset frågor tjänster och finansieringallmänna attav om
kriminalvetenskapliga FoU-området till diskussiondet tas upp

forskningsråd, den föreslagnamed högskolor, etc., samt att ut-
värderingen enligt 3. förbereds och genomförs;ovan

bedömningar föranleddaövrigt hänvisas till de och däravI
redovisats i detta betänkande.förslag fortlöpandesom

C

Ekonomisk sammanfattning mkri

kriminalpolitik med tvåProfessur i
lektorforskarass. 2.0biträdande tjänster

râttspsykologi 1.0Professur i

kriminalpsykologi 1.0Professur i

social- och rättspsykiatriskaForskartjänst vid
institutet 0.5institutionen Karolinskavid

Doktorandtjänster 2 och
administration kriminalvetenskapligtettav

0.75nätverk vid Lunds universitet
5.25Sa.
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JUSTITIE-i REGERINGSBESLUT Bilaga 1
19920243DEPARTEMENTET 91-3371

F.d. statssekreterarenOla Nyquist
Champinjonvigen 6
756 45 Uppsala

Regeringen uppdrar åt f.d. statssekreteraren,docenten Ola Nyquist,
inför1516, led i förberedelserna inom regeringskansliet 1993u eunom-

åra forskningsproposition över hur de för kriminologiskkrimi-se resurser-
forskningnalpolitisk disponeras bla. Brottsförebyggande rådetsom nu av

BRÅ bäst kan utnyttjas för verksamhet hög vetenskaplig kvalitet ochen av
samhillsrelevans. En utgångspunkt för uppdraget skall behovetattvara av
knmrnologisk och kriminalpolitisk forskning bör i övergripandeettses

BRÅ,nationellt perspektiv och innefatta såväl den forskning bedrivs vidsom
Kriminalvårdsstyrelsen och Polishögskolan liksom den forskning bedrivssom
vid univasiteten med fördelas forskningsråden inomresurser som av
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde. avsiktEn med översynen år

genombelysa forskningenhur den aktuella kan förstärkas. bl.a. bättreatt en
samordning.

översynen bör inledas med kartläggning kriminologiskakriminal-denen av
politiska forskning bedrivs vid nämnda myndigheter liksom densom ovan

inom områdetforskning och forskningsområdenangränsande bedrivssom
inom högskolan. Utredaren bör vidare redovisa hur de tillgängliga
forskningsresursema fördelas mellan grundläggande forskning, å den ena
sidan, och tillämpad forskning och utvecklingsarbete å den andra. Den
kriminologiskakriminalpolitiska Sverigeforskningen i bör också belysas i ett
internationellt perspektiv.

Såsom understrukits i 1992 års budgetproposition 199192,prop bil. s.
5 f detär avgörande för tryggheten i utvecklingensamhället allt fleratt mot
brott bryts. En långsiktig framgångsrik måstebygga påkriminalpolitik vilett
utvecklat brottsförebyggande arbete. Detta i sinförutsätter bl.a. dettur att
bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete effektiviseringinriktningmed

det brottsförebyggande arbetet, på lokal nivå,särskilt det ochav
uppföljningutvärdering sådanaåtgårder.av

Mot denna bakgrund och grundval kartläggningen analysbör görasav en
de framtida behoven kr-irninologiskkriminalpolitisk forskning och hurav av
tillgängligade bäst kan utnyttjas för verksamhet högresurserna ava

vetenskaplig kvalitet samhñllsrelevans.och

TOMTobton TelefaxGatuadress vantPostadress tnzoptamiors27Rosenbad4 08-7631000 20 34
StockholmSTOCKHOLM10333
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I det sammanhanget bör utredaren bl.a. belysa behoven ochav
förutsättningarna för långsiktig kunskapsuppbyggnad inomen grundläggande
kriminologiskkriminalpolitisk forskning. Dessutom bör belysas hur dessa
grundläggande kunskaper bäst kan föras vidare till och tillgodogöras denav
tillämpade forskningen och utvecklingsarbetet. En självklar utgångspunkt
skall därvid den grundläggandeatt forskningenvara bör bedrivas vid
högskolan. Utredaren bör också klargöra den lämpliga avvägningen mellan
grundforskning. å den sidan, och tillämpadena forskning och
utvecklingsarbete ä den andra.

BRÅzs forsknings- och utvecklingsverksamhet är primärt inriktad på att geunderlag för kriminalpolitisk problemlösning och brottsförebyggande
reformer. En betydandedel denna verksamhet föranledsav negerings-ochav
riksdagsbeslut. l syfte effektivisera rådets arbeteatt och det tillanpassa ett
nationellt FoU-perspektiv bör utredaren överväga det finns behovom attavgöra ändringar i fråga rådets noll, uppgåia,om sammansättning och
organisatoriska ställning. Därvid bör utredaren särskilt uppmärksammarådets
befattning med anslagsgivning till olika FoU-projekt och överväga behovet

alternativ till den nuvarandeav ordningen, speciellt beträffande
medelsfördelningen till gnandforskning.

För arbetet gäller vad sägs i regeringens direktivsom till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angåendeutredningsförslagens inriktning

Översynendir. 19845. skall redovisas den 1senast september 1992.

Chefen för justitiedepartementet beslutar sekreterareexperter, ochom annatbiträde ät utredaren.

På regeringens vägnar

Gun Hellsvik

Christina Kärvinge

Kopia till

Finansdepartementet BA
Utbildningsdepartementet
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvärdsstyrelscn
Brottsförebyggande rådet
F l
F 3
AdmJu
RegJu
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Bilaga

Kontaktade personer

Ahlberg, Jan, avdelningsdirektör
Brottsförebyggande rådet

Alexandersson, Lars, avdelningsdirektör
Brottsförebyggande rådet

Andenaes, Kristian
Oslo universitet, Institutt för rettssociologi

Andersson, Bengt, doktorand
Lunds universitet, Institutionen för psykiatri och neurokemi

Andersson, Berit, forskarassistent
Lunds universitet, sociologiska institutionen

Andersson, Erika, doktorand
Lund universitet, sociologiska institutionen

Andersson, Jan, fiLdr
Brottsförebyggande rådet

Andersson, Tommy, fil.dr
Brottsförebyggande rådet

Belfrage, Henrik, docent
Karolinska institutet, institutionen för social- och rättspsykiatri

Bishop, Norman, f.d. byråchef
Kriminalvårdsstyrelsen

Björkman, Ulla, högskoleadjunkt
Uppsala universitet, juridiska institutionen

Bladh, Agneta, utbildningsledarekanslichef
Stockholms universitet, juridiska och samhällsvetenskapliga
nämndkansliet



199280SOU1Bilaga170

forskareKåre,Bödal,
JustitiedepartementetNorska

Sven-Åke, docentChristiansson,
institutionenpsykologiskauniversitet,Stockholms

departementsrådSonja,Dahl,
Utbildningsdepartementet

byråsekreterare1eDolmén, Lars,
Brottsförebyggande rådet

avdelningsdirektörLisbeth,Eklund,
Brottsförebyggande rådet

rikspolischefBjörn,Eriksson,
Rikspolisstyrelsen

avdelningsdirektörInger,Eriksson,
rådetBrottsförebyggande

byådirektörStig,Fjärstedt,
utvecklingsenhetenKriminalvårdsstyrelsen,

direktörHarald,Fösker,
JustitiedepartementetNorska

professorKjell,Goldman,
institutionenStatsvetenskapligauniversitet,Stockholms

forskareHammerlin, Yngve,
JustitiedepartementetNorska

fuldmaegtigL.,MarianneHansen,
JustitieministerietDanska

forskareHjärne, Lars,
byggnadsforskningförinstitutStatens

forskareHofer, Hanns,von
centralbyrånStatistiska

överdirektörMarianne,Håkansson,
rådetBrottsförebyggande
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Högne, Doris, polisintendent
Justitiedepartementet

Israelsson, Torbjörn, programchef
Statistiska centralbyrån

Jareborg, Nils, professor
Uppsala universitet, juridiska institutionen

Jansson, Carl-Gunnar, professor
Stockholms universitet, sociologiska institutionen

Jensen, Klaus, vicepolitimester
KriminalpraeventiveDet Råd, Danmark

Jonsson, Torsten, riksåklagare

Klette, professorHans,
Lund universitet, juridiska institutionen

Knutsson, Johannes, docent
Rikspolisstyrelsen, forskningsenheten

Krantz, Lars, avdelningsdirektör
Kriminalvårdsstyrelsen, utvecklingsenheten

Kring, Claes, departementsråd
Justitiedepartementet

Kringelbotn, Marianne, konsulent
Norska Justitiedepartementet

Kühlhorn, Eckart, professor
Stockholms universitet, sociologiska institutionen

Kyvsgaard, Britta, seniorsstipendiat
Köpenhamns universitet, Kriminalistiskt institut

Kårvinge, Christina, departementsråd
Justitiedepartementet

Lacotte, Christian, avdelningsdirektör
Brottsförebyggande rådet
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Elisabeth, hovrättsassessorLager,
Justitiedepartementet

professorLathi, Raimo,
ustitieministerietFinska J

professorLeijonhufvud, Madeleine,
juridiska institutionenuniversitet,Stockholms

kontorschefKåre L.,Leiksett,
JustitieministerietDanska

forskarassistentLeif,Lenke,
kriminologiska institutionenuniversitet,Stockholms

professorLidberg, Lars,
rättspsykiatrisocial- ochförinstitutionenKarolinska institutet,

departementessekreterareBirgitta,Lindencrona,
Utbildningsdepartementet

Gustaf, professorLindencrona
institutionenuniversitet, juridiskaStockholms

Åke, huvudsekreterareLindgren, S.
forskningsrådetSocialvetenskapliga

doktorandLundberg, Magnus,
institutionensociologiskaLunds universitet,

professorLöfgren, Orvar,
institutionenetnologiskaLunds universitet,

avdelningsdirektörDan,Magnusson,
rådetBrottsförebyggande

David, professorMagnusson,
institutionenpsykologiskauniversitet,Stockholms

avdelningsdirektörMartens, Peter,
Brottsförebyggande rådet

professor emeritusAlvar,Nelson,
institutionenuniversitet, juridiskaUppsala
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Nilheim, Kit
Humanistisk-samhållsvetenskapliga forskningsrådet

Nilsson, Alf, professor
Lunds universitet, institutionen för tillämpad psykologi

Olsson, Monika, byrådirektör
Brottsförebyggande rådet,

Petersen, Karsten, politimester
Politiskolens politiforskningssekretariat,
Danska Justitieministeriet

Persson, Leif G. W., professor
Rikspolisstyrelsen, forskningsenheten

Persson, Rune, docent och perfekt
Lunds universitet, sociologiska institutionen

Reimann, Johan, kontorschef
Danska Justitieministeriet

Romanus, Gabriel, generaldirektör

Roos, Hans-Edvard, forskarassistent
Lunds universitet, sociologiska institutionen

Roos, Kurt, överdirektör
Rättsmedicinalverket

Sahlin, Ingrid, forskarassistent
Lunds universitet, sociologiska institutionen

Samecki, Jerzy, docent och byråchef
Brottsförebyggande rådet

Schafft, Angelika
Oslo universitet, Institutt för kriminologi

Scherstén, Tore, professor och huvudsekreterare
Medicinska forskningsrådet

Skogh, Göran, docent
Lunds universitet, nationalekonomiska institutionen
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doktorandBritta,Smångs,
institutionensociologiskauniversitet,Lunds

Arthur, forskareSolarz,
Brottsförebyggande rådet

bibiliotekarieJohn,Squires,
Brottsförebyggande rådet

Håkan, docentStattin,
institutionenpsykologiskauniversitet,Stockholms

professorLars-Göran,Stenelo,
institutionenStatsvetenskapligauniversitet,Lund

avdelningsdirektörSterfelt, Ove,
Brottsförebyggande rådet

professorSune,Sunesson,
Socialhögskolanuniversitet,Lunds

Nils-Eric, direktör-Svensson,
JubileumsfondRiksbankensStiftelsen

departementssekreterareRoger,Svensson,
Utbildningsdepartementet

emeritusprofessorSveri, Knut,

BrittSveri,

huvudsekreterareochprofessorSärlvik, Bo,
forskningsrådetHumanistisk-samhällsvetenskapliga

HannuTakala,
brottsförebyggande,förDelegationen

JustitieministerietFinska

föreståndareochHenrik, docentTham,
forskningsocialförInstitutetuniversitet,Stockholms

statssekreterareKrister,Thelin,
Justitiedepartementet
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Tiby, Eva, jur.kand. och fiLkand.
Brottsförebyggande rådet

Tresselt, Marit, sekretariatsleder
KRÅD, Norge

Tunving, Kerstin, docent
Lund universitet, institutionen för psykiatri och neurokemi

Törnqvist, Jan
Finska Justitieministeriet

Tömudd, Patrik, pol. lic. och chef
Rättspolitiska forskningsinstitutet, Finland

Vangstad, Mats, byråchef
Rikspolisstyrelsen

Wiklund, Gunilla, byråchef
Brottsförebyggande Rådet

Wikström, Per-Olof, docent och byråchef
Brottsförebyggande rådet

Åkerström, Malin, docent
Lunds universitet, sociologiska institutionen

Österberg, Eva, professor
Lunds universitet, historiska institutionen
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Bilaga 2

Inventering den kriminologiska ochav

kriminalpolitiska forskningen i Sverige

Lars Dolmén, Brottsförebyggande rådet

Inventeringen har genomförts med hjälp enkät skickad tillav en
samtliga samhällsvetenskapliga universitets- och högskoleinstitutioner

övriga universitets-samt och högskoleinstitutioner bedömdessom
bedriva relevant verksamhet ex historiska och medicinska institutio-
ner. Vidare har enkäten skickats till myndigheter och institutioner

bedriva relevantantas verksamhet.som Dessutom har formuläret
skickats till forskningsråd och andra myndigheter eller företag som

forskningsbidrag stödjer och finansierargenom forskning vid andra
institutioner.

Följande universitets- och högskoleinstitutioner bedriverm.m.
FoU-verksamhetegen

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Sociologiska institutionen

Eckart Kühlhorn prof

1 Varseblivning straffhotet.av
Intervjuundersökning häktade registerundersökningsamtav av
brottsbenägenhet.
Projektbudget 100 000 kr 65 00 är lönekostnader.varav

2 Attityder till avvikare och moral.
Analyser surveyundersökningar från åren 1981 och 1990.av
Projektbudget 100 000 kr 90 000 är lönekostnader.varav
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profCarl-Gunnar Janson

Avvikelseformer.

metropolitmaterialet.fråndataAnalyser av
gradengällersökes,anslagetför vilketundersökningenDen av

grundläggandeavvikelse. Treformerolikasamband mellan av
former,. derasavvikelsenshospersistensenanalyserasproblem

levnad.tidigareochegenskaperavvikarnasochgeneralitet
1991-1994.åren000 under932 krtotaltbudgetProjektets

ForskningsrådsnämndenJubileumsfondRiksbankensfrån samtMedel
FRN.

SOFIforskning,socialInstitutet för

Henrik Tham Doc

beteende.avvikandeutvecklingenochVälfärdsstaten av
beteendeavvikandeformerolikaanalyserasundersökningenI av

drogmissbruk.ochalkohol-egendomsbrottochdäribland vålds- samt
omfattarochtill idag1940-taletslutetfrånpå dataStudien baseras av

nordiska länderna.de
från Riks-medelbeviljats8889-9091tidigareharProjektet

fortsätterProjektet000 kr.920sammanlagtJubileumsfond,bankens
vid SOFI.forskartjånstförinom enramennu

institutionenKriminologiska

Leif Lenke FD

förutsättningar.socialavåldsbrottslighetensalkoholrelateradeDen
alkoholkonsumtionentotaladenieffekternavarförUndersökning av

Frankrike.länderna samtnordiskaolikai deolika starkaär
ellerinlärdakulturelltärvåldstendensernaHuvudhypotesema år om

socio-ekonomiska-politiska struktur.i ländernasfinnade står attom
flyttaemellertid begärtharLL attFRN.finansierasProjektet av

bå.till nästaöver pengarna
150 000 kr.Projektbudget

Nordlöf J DKerstin

lagövenrädare.förStraffråttens ungaprocesser
barnbrottmisstankevid ettregelverketanalysJuridisk avomav

objek-legalitet,ochrättssäkerhetberörFrågoreller somung person.
diskuteras.förutsägbarhettivitet och

forskarassistenttjänstKNsförbedrivs inomProjektet somramen
Östersund 00020beviljatihögskolanharinstitutionen. Dessutomvid

kompetensutveckling.förkr
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Britt Sveri FK

Utlänningars brottslighet. En jämförelse mellan brottgrövreom
övertygade 1967, 1977 och 1987.personer

Analyser registeruppgifter för ovanstående år. Jämförelserav av
utländska medborgare kyrkobokförda i Sverige, naturaliserade
svenska medborgare och svenska dito. Fortsättning tidigareav
undersökningar dessa frågeställningar.av

Projektet förlagtär till Kriminologiska institutionen och finansieras
E Cassels stiftelse 3 000 kr, Kriminologiska institutionenav

4 900 kr medel BS.samt egna

Knut Sveri prof

Komparativa analyser användningen straffpâföljder.av av
Syftet med projektet är dels utarbeta tekniker för komparativaatt

statistiska analyser olika länders straffanvändning och dels attav
tillämpa dessa i jämförande analyser.

Projektet utförs inom för tjänsten.ramen

Eva Tiby FK, JK

Kvinnors kriminalitet.
Kvinnors brottsdeltagande, andel och tendenser under 1900-talet.

Kvinnors kriminalitet i stadsmiljö.
ET doktorandär och erhåller utbildningsbidrag från institutionen

t.o.m. juni 1992. Undersökningen genomförs avhandlingspro-som
BRÅjekt och ingår del Stockholmsprojektet där projektetsom en av

även är förlagt.
BRÅProjektet finansieras i övrigt 50 000 kr och Nordiskaav

samarbetsrådet kriminologiför NSfK 90 000 kr.

Peter Lindström FK

Variationer i ungdomars brottslighet mellan olika skolor.
BRÅ.Avhandlingsprojekt och del Stockholmsprojekteten av

PL år doktorand vid institutionen och sedan år 1989innehar en
doktorandtjänst vid institutionen. I övrigt inga medel.externa

Mikael Nilsson forskarstuderande sedan VT -92

Undersökning vilka faktorer påverkar det straffrätts-ochstyrav som
liga utformning vad såväl brott olika verkställig-systemets avser som
hetsåtgärder.

Projektet genomförs avhandlingsprojekt inga medel harsom men
beviljats. inneharMN heller ingen tjänst institutionen.vid
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AnderssonHans

storlek.och skadornasomfattning, motivAnlagda bränder,
och befolkningstäthetbrändernasambanden mellanVidare studeras

i Stockholm.olika karaktärstadsdelarfördelning mellanoch av
och admini-Brandforskn.finansierasAvhandlingsprojekt avsom

Brandförsvarsföreningen.Sv.streras av
230 000 kr.Projektbudget

forskarstuderandeGrönvall JK,Gunnar

lagstiftaresochbakgrund lagstiftningStraffmätningspraxis mot av
uppfattning i straff-domaresochuttalanden allmänhetenssamt

mätningsfrågor.
syftenUndersökningen har primäratre

straffmätningspraxis.svenskkartläggningFortsatt1 av
uppfattning brottsoch domaresUndersökning allmänhetens2 avav

straffvärde.
straffmätning ochpåverkarväsentliga faktorerAnalyser3 somav

rättsuppfattning.

BRÅ och HSFR.beviljats medel frånProjektet har tidigare
295 00Projektbudget kr.

Leander JKKaren

ochKartläggningochkvinnor i statistik rättsapparat.Våld1 mot
kvinno-domstolsbehandling anmäldaanalys åklagar- och avav

våldtäktsfall.misshandels- och

kriminalstatistik.avdelning förgenomförs vidProjektet SCBs

Genomläsningstörda lagöverträdare.Klassificering psykiskt2 av
utlåtanden.och rättspsykiatriskaanalys av

institutionen mastersav-kriminologiskaProjektet genomförs vid
beviljat tidigare.3 månaders medelhandling

behandlingshem förutvärderingIntervjuundersökning3 av
avslutad.med missbruksproblemkvinnor

Projektbudget 75 000 kr.

forskarstuderandeKnmlosFK,Margit

uppföljningLongitudinellbrottslighet.Rättspsykiatriska klienter och
kliniker 1980-1981 caserättspsykiatriskaintagna vid101 mänav
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studies.
Projektet genomförs vid institutionen och bekostas NIK. MK harav

ingen tjänst vid institutionen.

Anders Rosell forskarstuderandeFM,

Projektets syfte år utifrån râttsfilosoñska och moralfilosofiskaatt
utgångspunkter försöka beskriva och förklara hur samhälletatt
rättfärdigar användandet straff, analysera några moderna ochsamtav
aktuella straffteorier i ljuset de grundläggande moralñlosofiskaav
teorierna.

Projektet drivs inom för halvtidstjänstARs högskole-ramen som
adjunkt vid institutionen.

Juridiska institutionen, Straffrätt

Madeleine Leijonhufvud prof

Ansvarsfrågor i samband med spridande HIV-smitta, studieav en av
straffrättsliga ansvarsfrågor. Utföres inom för tjänstenramen som
prof vid institutionen.

Wennberg profSuzanne

Straffmätningens rättspolitiska och moralñlosoñska grund. Utföres
inom för tjänsten.ramen

Magnus BilLström JK

Den straffrättsliga tillräknelighetens grund. Studie tillrâknelig-av
hetens grunder i moral-råttsñlosoñskt perspektiv. Avhandlings-ett
arbete. Undersökningen har tidigare beviljats medel från Riksbankens
jubileumsfond, 1991år beviljades 230 000 kr, projektledare

prof.Suzanne Wennberg,

Psykologiska institutionen

David Magnusson prof

Forskningsprogrammet individuell utveckling och anpassning. Det
longitudinella forskningsprogrammet startade vid psykologiska
institutionen, Stockholms universitet, med första datainsamling åren
1965 och pågår fortfarande. Huvudmålsâttnin är studera denattgen
utvecklingsmåssiga bakgrunden till individers fungerasätt att som

med särskild inriktning på problembeteenden i formvuxna, av
kriminalitet, alkoholmissbruk och mentala problem. En fundamental
teoretisk utgångspunkt är individ utvecklas fungerarochatt en som

totalitet. innebärDet bland vuxenkriminalitet och dessannat atten
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utvecklingsmässiga bakgrund inte kan studeras på individplanet
indikatorer på problem alkoholmissbrukisolerade från andra ochsom

problem. Projektet inte i första hand kriminologiskmentala är en
undersökning inrymmer mängd kriminologiska frågor.men en

Projektet har under åren fått forskningsmedel varierande storlekav
Skolöverstyrelsen, Forskningsrådsnämnden,bland HSFR,från annat

jubileumsfond, ochRiksbankens DSF SFR.
närvarande arbetar med olika grad insatser 6 forskareFör ochav

assistenter inom projektet.2
forskningsprogrammetInnevarande budgetår disponerar total-en

000budget på 689 000 kr 361 kr är administrativa avgifterl varav
universitetet och institutionen.till

Håkan DocSlanin

Avvikelsekarriärer. Bakgrundsfaktorer och modifierade krafter.
Forskningsprojektets målsättning studera förloppetär denatt av

sociala och asociala utvecklingen bland pojkar med tidig brottsdebut.
Vidare studeras skillnader i sociala och psykologiska faktorer mellan
pojkar med tidig respektive brottsdebut skillnader mellan desamtsen

fortsätter brottslig karriär depojkar och slutar begåsom en som
brott.

UNIVERSITETUPPSALA

Juridiska institutionen

Nils Jareborg prof, Andrew Hirsch prof, UniversityRutgersvon

Principer för bedömning straffvärde.av
Juridisk grundforskningskaraktär. Arbetet bedrivs inom förramen

tjänsten.

Holmkvist forskarstudLena

Straffrättsligt vid medicinsk behandling.ansvar
Avhandlingsarbete bedrivs inom för studiestödsom ramen som

forskarstuderande.

Berglund forskarstud ochKerstin vid Universitetet iamanuens
Tromsö

Våldtäktsbrottet.
Forskningen sker i kvinnoråttsligt perspektiv och inriktadär påett

kartläggning och rättspolitiskanalys argumentation. Rätts-av
dogmatisk studie gällande Avhandlingsarbeterätt. bedrivsav som
inom för tjänsten visstmed studiestödsamtramen som amanuens som
forskarstuderande.
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Håkan vidWestin Kurator rättspsykiatriska kliniken i Uppsala

psykiskUppsåt och abnormitet.
Undersökningen gäller i första hand psykiskt sjuka gärningsmän

domstolenhur bedömer dessas uppsåt Analys desamt etc. av
individer under åren 1975-1990 varit åtalade för våldsbrottsom grova

genomgåttoch rättspsykiatrisk undersökning vid rättspsykiatriskasom
kliniken i Uppsala urval motsvarande individer från andrasamt ett av
delar landet.av

avhandlingsarbetePlanerat för tillfället sker på fritid.som

Nelson prof emeritusAlvar

Kriminalpolitik påföljderoch för brott.
projektet belyses hur kriminalpolitiken vårtI i land under det

seklet utvecklats under påverkan från utlandet i nära anslut-senaste
till ideologiska strömningar i Sverige,ning samhällsutvecklingen i

Sverige och dess beroende samhällsekonomin och befolknings-av
årenpyramiden under de påverkad invandringen.senare av

Projektbudget Forskningsbidrag från institutionen 600 kr1 per
månad.

institutionenStatistiska

Stefan doktorandPersson

Estimation kriminella populationer.av
statistiskaUtveckling metoder för beräkningar kriminellaav av

återfallsmodeller. Tillämpningarnapopulationer pågörs datasamt
rattfyllerister.över

genomförsAvhandlingsprojekt med hjälp frånmedel HSFRsom av
doktorandtjänst

.

Företagsekonomiska institutionen

Arvidsson CarLsson doktoranderP, J

Avhandlingsprojekt planering och budgetering polisverksam-av
projektet analyseras möjligheterna styrning polisverk-heten. I för av

samheten utveckling planeringssystem inom polisensamt samtav
relation tilldessas utförande polisarbete.av

Projektbudget projektmedel såsom doktorand.Inga förutom lön

institutionenSociologiska

Smångs doktorandBritta

Polisens yrkesroll.
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Studie allmänhetens på polisen beskrivningarsamtav syn av
polisarbetet, vad skett under arbetspasset, vilka ärenden ochsom
situationer polisen kallats till hur polismännensamt ochsom reagerat
handlat. Intervjuundersökning med polismän i olika befattningar och
med olika arbetsuppgifter deltagande observationer. Vidaresamt
studeras polisorganisationens formella struktur och verksamhetsom-
råden.

Projektet utföres inom för doktorandtjänst. NSfK harramen en
tidigare 1987 beviljat projektet 50 000 kr.

ÅkerströmMalin Doc

Vårdpersonals utsatthet för våld och hot.
Empirisk kartläggning vårdpersonals utsatthet för olika formerav
våld jämförelser mellan olika personalkategorierssamt upplevelserav

och tolkningar våldshändelser. I undersökningen utgår ifrånav man
våldshändelsema arbetsmiljöproblem.ettsom

Projektbudget bå. 9192, 985 00 kr från Arbetsmiljöfonden.

Hans-Edvard Roos FD

Kunskap styrmedel.som
Syftet med projektet är studera och analysera förutsättningaratt och

kriterier för aktions- och deltagarorienterat lokalt samarbete mellan
forskare och icke-forskare och hur denna kunskapsutveckling kan
tillämpas styrmedel för planerad och social förändring isom
komplexa kontexter, fallstudier lokala förändrings- och brottsföre-av
byggande projekt där forskardeltagande, kunskapsutveckling och
kunskapsspridning står i fokus. Generella analyser kunskap ochav
social forskning styrmedel i genomförandet samhällsplaneringsom av
och välfärdspolitik.

Projektbudget 350 000 kr för bå. 9192 9293 Byggforsk-samt
ningsrådet.

Historiska institutionen

Vid historiska institutionen har under flera år bedrivit forskningman
brott och straff i historiskt perspektiv. Projektetett fungerarom som
för mängd delstudier, däribland avhandlingar. Projektetran1 ledsen

Österberg.prof Eva Projektet har tidigare givits medel frånav bland
Riksbankens jubileumsfondannat 1986-1988. För närvarande finns

inga medel för detta forskningsprojekt.externa Planering och
internationellt samarbete brott och straff i historien ex In-om
ternational Association for the History of Crime and Criminal Justice
pågår emellertid. Den planerade fortsättningen forskningenav
kommer omfatta cirka 7att personer.
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LINKÖPINGS UNIVERSITET

Tema kommunikation

Per Linell prof m.fl.

Rätten och invandrarna.
Institutionen har under flera år bedrivit forskning kommunika-om

tion i domstolsförhandlingar i polisförhör isamt enklare brottmål. I
pågående projekt koncentrerar sig på hur invandrare i praktikenman
kan göra sig själva hörda och förstådda i rättsliga sammanhang.
Projektet har i första hand kommunikationsteoretiskt intresse harmen
även relevans för invandrarforskning och förståelse rättsprocessensav
praxis.

Projektbudget Forskargruppen har tilldelats medel sedan bå. 8687
från i första hand Arbetsmarknadsdepartementet och HSFR, samman-
lagt 570 000 kr bå. 8687 9091.t.o.m. Projektet är inte helt
avslutat inga noteringar medel förmen bå. 9192 finnsom inya
beskrivningen.

Institutionen for pedagogik och psykologi

Inger Ungmark doktorand

Kvinnor under övervakning.
Hur upplever kvinnliga frivårdsklienter sin bakgrund, problematik

livssituationsamt Hur upplever kvinnliga frivårdsklienter över-
vakningssituationen och övervakningsrelationen, hur uppleversamt
assistenterövervakare övervakning och övervakningssituationen till
kvinnliga klienter

Projektet har pågått sedan år 1988 och har tidigare beviljats
400 000 kr från Socialvetenskapliga forskningsrådetDelegationen för
social forskning mindresamt från Socialstyrelsen ochsummor
Kriminalvårdsstyrelsen. Innevarande bå. har inga medel givits.

UMEÅ UNIVERSITET

Institutionen for rättsmedicin

Institutionen har under budgetåret haft flera projekt belysersom
alkohol och trafik i Sverige.

Alkoholpåverkan hos omkomna trafikanter jämförelse mellanen-
officiell statistik och faktisk blodalkoholkoncentration.

Singelolyckor och alkohol.
Jämförelsestudie mellan USA och Sverige gällande alkoholpåverkan

i trafiken.
Projekten har finansierats flertal olika institutionerett ochav

forskningsråd till total cirkaetc. 400 000 kr.en av
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indirektstuderarforskningskaraktärProjekten harObs. men
alkohol ochärfrågeställningarnaprimärafrågor. Dekriminologiska

trafikolyckor.

GÖTEBORGS UNIVERSITET

institutionenSociologiska

samhällsutveck-faktiskstyrning ochSocialForskningsprogrammet
kriminologisktmedtvå projektnärvarandeförinrymmerling

frågor.relevanta

Sven-Ãke doktorandLindgren

problem.socialaKonstruktion av
socialaVadprojektet ärför ärfrågeställningengrundläggandeDen

förhållanden,socialauppvisar deegenskapervilkaellerproblem,
socialaetablerasvilkabeteendenindividuellaochsituationer som

sådanafrånfenomen attsociala trotsdessaskiljerproblem Vad som
problemallmännainte fårskadaochhann statusvållarde somoro,

historiskt-ochprocessanalytisktidataanalyserasprojektet ettI
modeller.teoretiskautvecklingperspektivkomparativt samt av

forskning.sociologiskkriminologiskförrelevantProjektet år
frånforskningsbidragmed hjälpbedrivsAvhandlingsprojekt avsom

BRÅ, beviljatsprojektetharTidigare150 000 kr.9192bå.anslag
SÅLBRÅ. 000162beviljatshar ävenfrån233 000 krsammanlagt

9293.för bå.slutanslagkr som

profTherbornGöran

missanpassning.årHundra av
destuderas91-07-01. Hårmedårförplanerat startProjektet är tre

avvikarekringgårdat sådanaåtgärderochdefinitionerolika somsom
missan-socialtuppfattatsvarierande sättsekelvårtunder som

denuppfattningarskiftandeutgångspunkt iMedpassade. om
administrativtpolitiskt,frånhurstuderasuppväxtennormala man

uppfattaspojkaroch hanterathar förklaratvetenskapligt hålloch som
förhållandensamhälleligavilkaunderocksåmissanpassade, mensom

frånDataundvikas.kanmissanpassningsocialsigtänker attman
under-rättspsykiatriskaungdomsinstitutioneroch samtbarn-bl.a.

sökningar.
Socialvetenskapligafrån3 år000 kr285årligenProjektbudget

forskningsrådet.

POLISHÖGSKOLAN

karaktärenharvid PHSbedrivsprojektalla avI settstort som
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tillämpad forskning eller utvecklingsarbete. Pågående projekt år

Leif G W Persson prof

Uppbyggnad s.k. proñlregister förett efterspaningav av grova
seriebrottslingar SESAM.

Utveckling datorsystem för polisiär spaningsverksamhet.av

Inger Helmius, Annika Noré forskarstuderande

Undersökning polisens laga befogenhet. Rättsdogmatiskaav studier
och empiriska undersökningar hur polisen arbetar i olika kritiskaav
situationer.

Johannes Knutsson doc

Löpande bevakning, analys och beskrivning brottsutveckling,av
brottsstruktur och brottsuppklaring.

Longitudinell studie på aggregerad nivå inkapaciteringssannolik-av
heten vid grövre brott samband mellan inkapaciteringsamt och
brottsnivå.

Lottie Wallin forskarstud

Samband mellan drogvanor, brottsbeslut och brottsintensitet inom en
högkriminella traditionella brottslingar. Avhandlingsprojekt.grupp av

Marie Torstensson FD

Utvärdering polisens insatser under fotbolls-EMav .Ätgârdsstudier ñr minska risken föratt butiksrån Stockholms-
BRÅ.projektet,



199280SOU2Bilaga188

B.Å. 19931992UNDEREKONOMI

6 milj krAnslag
milj kr6prognosbidragExterna

varav

polisverketinommyndigheterfrån
milj kr2sektornoch
milj kr2forskningsrådochfonder

2 milj kruppdragintressenter,externa

milj kr12intäktSumma

KOSTNADER

Anslag
425 0003personalkostnader
575 0002övrigt

Projekt

005003Personalkostnader
0005002övrigt

00050012kostnaderSumma

1992fr.o.m.vid PHSverksammaPersonal sommaren

forskare4
doktoranderassistenter6

byråassistent1
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KAROLINSKA INSTITUTET

Institutionen för social- och rättspsykiatri

Institutionen består 4 uteslutandeav sysslarpersoner medsom
forskning och utbildning. Forskningen cirka 80upptar procent avtidenverksamheten vid institutionen och resterande 20 utgörs avÅrsbudgetenutbildning. 199192 är 1071000 kronor. Till detta
kommer forskningsrådsmedel,externa f,n. cirka 200 000 kronor.

Projektförteckning

Lars Lidberg prof, Henrik Belfrage FD, Lars Oreland

MAO-aktivitet i hostromocyter psykiskt störda vâldsbrottslingar.
Projektet stöds stiftelsen Söderström-Königskaav sjukhemmet.

Lars Lidberg, Henrik Belfrage

Psykiska störningar och mortalitet.

Lars Lidberg, Henrik Belfrage, Marianne Kristiansson

Koncentration CSF 5-HIAA hos psykisktav störda våldsbrottslingar.

Lars Lidberg, Henrik Belfrage, Marianne Kristiansson

Noradrenalinpåslag hos psykopatiska brottslingar.
Projektet stöds MFR.av

Margareta Alm, Per Olof Alm

Unga lagöverträdare 1956 års klientelundersökning rörande-
ungdomsbrottslingar uppföljning psykofysiologiskaen karaktäris-av-
tika och psykosocial utveckling. Projektet stöds Riksbankensav
jubileumsfond.

Hans Adler

Barnpsykiatriska kontakter bland materialett rättspsykiatrisktav unga
undersökta män.

Henrik Belfrage

Psykiskt störda brottslingar med invandrarbakgrund.

Lars Lidberg, Henrik Belfrage, Eva Barredal

Rättspsykiatriskt undersökta kvinnor.



199280sou2Bilaga190

Henrik Belfrage

beträffandementalsjukhusendeinstitutionaliseringenBetydelsen avav
fängelserna.istördapsykisktandelen

Övrigt

AdlerHans

psykiatrisktidigasocialitet ochvåld,ungdomsbrottslighetAllvarlig
störning.

och000 kr30Skandia,ochFolksamstödsFritidsprojekt avsom
materiel,huvudsakiför00 kr,41 m.m.resor

rättsmedicin KIförInstitutionen

verksam-denförinomforskningrättsmedicinskBedriver egnaramen
institutionen,vidprojektpågår 4närvarandefritid. Förpåheten samt

ñnansieringsstöd.visstdem har externtett av

docOrmstadKari

epidemiologiska,Morfologiska,våld.sexuelltrespektiveIncest
aspekter.rättsmedicinskaochkliniska

profRajsJovan

rättspsykiatriskaRåttsmedicinska,30 år.underSverigeiStyckmord
aspekter.kriminaltekniskaoch

KarLssonThore

skjutvapenan-följdtillmortalitetkartläggningEpidemiologisk avav
vändning.

JakobssonSten

Projektetaspekter.psykiatriskaochRåttsmedicinskaTortyrskador.
Intematio-och AmnestyRöda Korsetstöd frånvisstmedgenomförs

mycket.hurspecificeratejnal

[UPPSALARÄTTSPSYKIATRISKA AVDELNINGEN

saknarforskningsverksamhet,ingenegentligen egenBedriver egen
förbedrivs inomFoU-verksamhetenforskningsbudget ramenm.m.

medkontaktersamarbetehjälpmedverksamheten samtden avegna
institutioner.andra
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Pågående projekt

Roma Runeson leg psykolog

Rorschach och htp En jämförandetest studie personlighets-av
beskrivningen râttspsykiatriskt undersökta brottslingarav med
psykopatiska drag mest Rorschach-metoden.test av

Kristina Nordström, Roma Runeson leg psykologer

Kvinnor genomgått rättspsykiatrisksom undersökning under åren
1985-1991, åtalade för mord alternativt dråp, studie personlig-en av
hetsbeskrivningar enligt Rorschach.

Tommy Hallquist, Rolf Pettersson leg psykologer

Råttspsykiatriskt undersökta män dömda för misshandel till kriminal-
vård alternativt sluten psykiatrisk vård, jämförande studie av
personlighetsbeskrivning enligt Rorschach vid respektive påföljd.

FÖR FOLKHÄLSOFORSKNING,CENTRUM LANDSTINGET I
VÄRMLAND

Undersökning för vålds-utsatts ellerav personer sexualbrottsom
hur dessa på bästasamt sätt skall kunna hjälpas vårdpersonal inomav

landstinget. Studien inleds med intervjuundersökning meden
brottsoffer i Karlstads polisdistrikt. Syftet är få ökade kunskaperatt

våldsoffrens reaktioner och derasom situation. I första hand skall
studien belysa våldsoffrens situation hälsomässig och psykologiskur
synvinkel. En specifik frågeställning är huruvida offren själva förmår
eller vågar söka hjälp för problem, kan relateras till våldshändel-som

Fortsatt arbete åtgärdsförslagsen. m.m. har planerats men
finansierats.

Projektbudget 100 000 kr för den inledande kartläggningen beviljat
Landstingsförbundets FoU-fond.av Pengarna skall täcka lönekost-

nader för medan CFF bidrar meden medel förperson materiel etc.

ÄNSTOCKHOLMS FoU-BYRÅNSOCIALTJ ST,

Våld och aggressioner inom hemservice.
Analyser cirka 5 000 arbetsskadeanmälningarav och 0001 arbets-

miljöutredningar. Mer detaljerat är syftet med projektet att
Beräkna omfattningen såväl registrerat oregistrerat våldav som mot

vårdbiträden.
Kategorisera våldssituationer utifrån existerande teorier om aggres-

sion.
Identifiera vilka situationer leder till aggressiva handlingar.som
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vårdbiträdenspåeffekterdessochstorlekproblemetsBelysa
arbete.dagliga

omhändertagandeföråtgärdernågrafinnsdet avAnalysera om
nivå.lokalpåarbetskamrateroffretsvåldsoffer och

cirkaerhållitarbetsmiljöfondenfrånharForskningsområdet äldre
dennaIåren.de närmasteunderforskningförmiljoner kr grupp3

forskningsprojekt.ovanståendeingår
kr bå.000492Arbetsmiljöfondenfrån000 kr953Projektbudget

9192.bå.000 kr461och9091

förekommit.sexuella övergreppärenden därUppföljning av
ungdomarhurundersökerdärprojekttidigarepåFortsättning man

gårdetoch hurkonstateratssedan övergrepputvecklatsfamiljeroch
ungdomarnasochtill barnensbehandlingformerolikarelateraatt av

64uppgifterpåbaserasUndersökningenpsykosociala omstatus.
ungdomar.

ochPriftakisGunhildsocialinspektörgenomförsProjektet av
social-finansierasProjektetJohansson.Irenesocialsekreterare av

cirkatotaltsocialdistrikten,inblandadededelvisstillstyrelsen samt
00 kr.230

utvecklingsarbete,kategoriserasfördelmedkanProjektet som
arbetsmetoderutvecklagrundprojektet ärmed atthuvudsyftet egna

alla demellansamarbetskanalerupprättasocialtjänstenför samt att
sexuellautredningariinblandadeårmyndigheter avetc. som

bam.övergrepp mot

SAMHÃLLSMEDICINSKALÄNS LANDSTING,NORRBOTTENS
ENHETEN

BeskrivningLuleå.ifrivårdsklienter avUndersökning ungaav
personer,15-20cirkaLuleåiålder20 årsunderfrivårdsklienter

myndigheter.medkontakterochskolgångbakgrund,socialaderas
vadidagharde samthjälpinsatserochstöd-vilkaundersöksVidare

göras.skulle kunnasom
Luleå,ifrivårdenKriminalvården,medsamarbeteiskerProjektet

tjänster.befintligaförinomoch ramenryms
inomutredning egetenklareforskning,egentligObs. snarare

verksamhetsområde.

BOHUSLÄN, OCHPLANERINGS-LANDSTINGET I
UTVECKLINGSENHETEN

skadorKartläggningpublikavid avSkadeuppkomster arrangemang.
mellanpublikgruppermellan samtvåldtillrelationiuppkommersom

förmetoderutvecklaskallVidareordningspoliseroch etc.dessa man
Skadorsjukvårdsinsatser.adekvataoch planeraskadorförebyggaatt
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på polismån använder skyddsutrustning skall studeras speciellt.som

Projektet bedrivs inom för den vanliga verksamheten vidramen
akutmottagningama vid sjukhusen inom landstinget. Medel för
videoinspelningar har givits landstingets FoU-grupp, totaltm.m. av
15 000 kr.

Obs. Gränsfall mellan forskning och enklare uppföljningkart-en
läggning sjukvårdsverksamheten.av

CENTRALBYRÅN, FÖRSTATISTISKA AVD.
KRIMINALSTATISTIK

SCBs primära uppgift inteär forskning produktion statistiskautan av
basuppgifter. En Hanns Hofer har under lång följdperson von en

år hañ friare roll och har då bedrivit forskningsliknandeav en
verksamhet. I övrigt redovisar SCB inte någon kriminologisk eller
kriminalpolitiskt relevant verksamhet.

ÖVRIGA INSTITUTIONER M.M.

Kriminalvårdsstyrelsen, forskningsgruppen

Forskningsgrupp bestående 3 arbetar medav ut-personer som
värdering, verksamhetsuppföljning och resultatanalys. Huvudupp-
giften för är kontinuerligt följa ochatt utveckla KVSgruppen eget
verksamhetsområde. Funktionen skall i tillämpliga delar medverka till

utveckla för löpandeatt följasystem organisationensatt resultat. Av
särskilt intresse är följa verksamheten ochatt redovisa utfall av
behandlingsmetoder och åtgärder riktade klienterna. Verksam-mot
heten har därmed karaktären tillämpad forskning ochellerav
utvecklingsarbete. Kriminalvården förfogar inte över FoU-medel
särskilt för finansieringavsatta forskningsprojekt och harexternaav
inte tillförts något från andra myndigheter etc.

Statens väg- och trafikinstitut

Institutet har under innevarande budgetår två utvärderingar av
behandlingsprogram för dömda rattfyllerister, den s.k. rattfällan.
Projekten är utpräglade utvärderingar respektive uppföljningar av
behandlingsinsatser.

Projektbudget 92 000 kr från Kriminalvårdsstyrelsen och 360 000
kr från Trafiksäkerhetsverket.



sou 199280Bilaga 2194

forskningsbidragdeinstitutionerFöljande att genomuppgerm.m.
FoU-verksamhetstödjer relevantetc.

HSF R

universi-Stockholmsinstitutionen,Psykologiskadoc,Håkan Stanin
tet.

anpassnings-socialatillbakgrundenutvecklingsmâssigatidigaDen
svårigheter.

socialabakgrunden tillutvecklingsmässigaden tidigaStudera
bakomutvecklingskarriårertypiskaanpassningssvårigheter, ex

barnsKartläggning 212anpassningssvårigheter.vuxensociala av
ochutvecklingpsykosocialaochemotionellamentala,kroppsliga,

Solna-åldrar.i olikakriminalitetförbetydelsefaktorersdessa
projektet.

275 000 kr.Beviljat belopp

forskningsrådet, SFRSocialvetenskapliga

kriminologiskttillgivit medelrådet9192 harInnevarande bå. ett
forskningsprojekt.

Universi-Stockholmsinstitutionen,Psykologiskadoc,Håkan Stattin
tet.

krafter.modifierandeochBakgrundsfaktorerAvvikelsekarriärer

Kriminologi, NSfKSamarbetsrådet förNordiska

634 00 Skr ochtotaltforskningsmedel för1991beviljade årRådet
Sverige.till100 000gick drygtSkr. detta590 000 Avbetalade ut

sökande tillförresebidragbeviljar rådetforskningsbidragFörutom
drygtsammanlagtforskningsseminarierrelevantaeller andra etc,egna

i Norden.sökandesamtliga1991. Obs, tillår000 Skr40

Forskningsbidrag

UniversitetLundsSocialhögskolan,Sven-Axel Månsson FD,

prostitutions-nordiskaför sjuarbetsmötenMedel för att arrangera
avgörmekanismervilkadiskuteraSyftet ärforskare. att omsom

prostitution.iblir kvarellerindividen lämnar
400 Skr.medel 22Beviljade

SarneckiKauko JerzyAromaa,

internationellideltagandesvensktochfinsktDelñnansiering enav
Undersökningenbrottslighet.självrapporteradundersökning av
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planeras f.n. i 12-15 västländer och innehåller framför allt intervjuer
med ungdomar i 14-20-årsåldem. Förutom nivå- och struktur-
jämförelser mellan länderna är huvudfrågeställning studeraatten
relevanta korrelat till brottsligheten.

Beviljade medel 90 000 Skr, obs delfinansiering.

Transportforskningsberedningen

ÅbergLars FD, Psykologiska institutionen, Uppsala Universitet

Utvärdering den i Sverige införda 0.2-promillegränsen i trafiken.av
En enkätundersökning cirka 2 000 svenska bilförares attityderav

till trafikonykterhet alkoholbeteende i trafiken.samt egetm.m.
Projektbudget 208 000 kr för bå. 9192.

Dr.Jur.,BRÅSolarzArtur

Droger och trafiksäkerhet. Undersökning framför allt drogratt-av
fylleri andra droger än alkohol. Studien omfattar litteraturstudier,
kartläggning förekomsten problemet och kliniska testerav av av

effekter. Projektet genomförs i samarbete mellan forskarepreparatens
BRÅ,från SRL och TSV.

Projektbudget 380 00 kr för bå. 9091 9192.t.o.m.

Riksbankens Jubileumsfond

1990Avser och 1991 års redovisningar beviljade forskningsmedelav
ansökningar inför bå. 9293.samt

Lars Bergman prof, Psykologiska institutionen, Stockholms Universi-
tet

Problemflicka blir Multivariat beskrivning anpassningsut-vuxen. av
vecklingen underlag för teoribildning. Studien bådesom avser
faktorer med positiva negativaoch effekter på utvecklingen. Projekt

detta slag måste med nödvändighet bli longitudinella varförav
projektet kommer fortgå under följd år.att en av

Projektbudget 1990 200 000 kr
Ansökan för 9293 355 000 kr

Charles doc, för invandringsforskning, StockholmsWestin Centrum
Universitet

offerInternationell migration och brottslighet ochFörövare mot
livssituationer.bakgrund etniska relationer, kulturskillnader ochav

på området,Projektet omfattar bl.a. kritisk analys litteraturenav
jämförelserstatistiska material, översikt ochanalyser svensktav
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explorativa fallstudiermellan olika västeuropeiska länder samt av
Projektet bedrivs i mellan och forskarerättsfall. samarbete CEIFO

BRÅ.vid
Projektbudget 1990 600 000 kr
Ansökan för 9293 022 000 kr1

Sociologiska institutionen, StockholmsCarl-Gunnar prof,Janson
Universitet

Avvikelseformer. Studie persistensen i avvikelseformer, derasav
generalitet och tidigare levnad. Projektetoch avvikarnas egenskaper
genomförs inom för Metropolitprojektet.ramen

300Projektbudget 1990 000 kr

SKANDIA

egentligen avkastningen frånunder flera år medel, använtHar avsatt
Ospecificerad fond, för stödja olika brottsförebyggande insatser.atten

Målsättningen har varit stödja projekt har i syfte minskaattatt som
Årligentrafikvåldsbrottsligheten, skapa säkrare och boende. har man

2.5cirka 600 000-800 000 kr, totalt under cirka 4 årdelat ut
Huvuddelen har gått till praktiska ideellamiljoner kr. dettaav

morsorfarsor på grannsamverkan.insatser t.ex. stan,som
forskningsanknytning.150 000 har givits till projekt medkrKnappt

pågår erhållit 40 000 kr från Skandia.närvarande projektFör ett som

Axelsson Kriminsp, Stockholms polisdistriktCarina1
i kartläggning och åtgärder.Ungdomsbrottslighet Stockholm,

material.Projektbudget 40 000 kr för i huvudsak

ungdomspsykiatri, UppsalaFrisk Prof, inst för barn- och2 Max
Universitet

aspekter problemen med s.k.Förstudie avseende olika av
värstingar.

000 för förstudien.Projektbudget 40 kr

ÖVRIGT

ungdomsdelegationenarvsfonden ochAllmänna och Barn-

förtillgängliga underlag inte beviljat medelenligtHar senaste
till föreningsverksamhet inomkriminologisk forskning. Stöd

beviljatsnärliggande områden har emellertid

7 000 000aktion droger krAthena-gruppen, mot

Medborgarskolan i Stockholm, film
500 000 krbarnmisshandelom
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Rädda barnen, film sexuella brottom
barn 200 000mot kr

Barn- och ungdomsdelegationen har beviljat medel till förenings-
verksamhet m.m.

Non-fighting generation 250 000 kr

Förening kultur våld,mot
musikteaterprojekt 325 000 kr



2198 Bilaga sou 199280

Bilaga A

Myndigheter, institutioner, stiftelser Företageller etc. som uppger
bedriver sponsrar någoninte eller kriminologiskdeatt

kriminalpolitiskt relevant FoU-verksamhet, hellereller deatt
några FoU-medel.förvaltar

humanekologi, UniversitetAvd för Göteborgs
Centralförbundet för socialt arbete

sjukvårdGöteborgs
arbetslivsutveckling,för Högskolan i HalmstadCentrum

i Skaraborg, samhâllsmedicinskaLandstinget enheten
Socialstyrelsen

landsting,Stockholms läns landstingskontoret
Länsstyrelsen i Uppsala

för freds- konfliktforskning,Institutet och Uppsala Universitet
invandrarverkStatens

Socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet
förInstitutionen ekonomi och teknik, högskolan i Jönköping

centralförvaltningenLandstinget i Halland,
Sävstaholmsföreningen
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Riksbyggen
Arbetarskyddsstyrelsen
Institutionen för nationalekonomi och internationell ekonomi,

Stockholms Universitet
Institutionen för östeuropastudier, Uppsala Universitet
Forskningspolitiska institutionen, Lunds Universitet

Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet
Kulturgeograñska institutionen, Stockholms Universitet
Rädda Barnen
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

ÖrebroLänsstyrelsen i
Arbetsmarknadsstyrelsen
Socialantropologiska institutionen, Göteborgs Universitet

och ungdomsdelegationen,Barn- Allmänna arvsfonden
för studiumCentrum människan och datorn, Uppsala Universitetav

Länsstyrelsen i Västmanland
Institutionen för ekonomisk historia, Uppsala Universitet

Landstinget i Gävleborg, kansliet
Ämnesgruppen pedagogik, sociologi och psykologi, Högskolan i

Jönköping
Länsstyrelsen i Hallands län, sociala enheten
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för offentligExpertgruppen ekonomi, finansdepartementet
Landstinget Kristianstadsi lån, utvecklingsenheten
Sveriges advokatsamfund
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åhlén-stiftelsen

ÖstersundiHögskolan
Länsstyrelsen i Blekinge lån

BRIS, barnens i samhälletrått
Datainspektionen
Institutionen för humaniora, Högskolan i EskilstunaVästerås
Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet
Institutionen för matematik, statistik och ADB, Högskolan i Karlstad
Kulturgeograñska institutionen, Göteborgs Universitet
Institutionen för handelsrätt, Lunds Universitet

Östergötland,Landstinget i hålso- och sjukvården
förInstitutionen nationalekonomi, Umeå Universitet

Sektionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola
Institutionen för ekonomi, juridik, Högskolan i Växjö

Transportforskningsenheten, Umeå Universitet
för tjånsteforskning, HögskolanCentrum i Karlstad

Nyköpingsñlialen, Högskolan i EskilstunaVästerås
Trygg-Hansa, SPP
Stockholmsfonden, Socialtjänsten i Stockholm
Högskolan i Borås
Länsstyrelsen i Kristianstads län, lånspolischefen i lånK
Avd för internationell Lunds Universiteträtt,
Raoul Wallenberg-institutet
Landstinget i Kronoberg, centralförvaltningen
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet

Landstinget i Dalarna
Svensk Socialmedicinsk förening
Handelshögskolan, Jönköping
Landstinget Västernorrland
Jämställdhetsombudsmannen
Stiftelsen minnesfondClas Groschinskys
Riksåklagaren
Generaltullstyrelsen
Kungliga Vetenskapsakademien
Domstolsverket
Konjunkturinstitutet

Arbetsmiljöinstitutet
Arbetslivscentrum
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Malmö sjukvårdstörvaltning
Konsumentverket

länspolischefenLänsstyrelsen i Gävleborgs län,
Svenska Kommunförbundet

minneStiftelsen HiertasLars
Länsstyrelsen i Stockholms län

Johnsons stiftelseAxel och Margaret Axzson
Industriförbundet

arbetsgivarverkStatens

Örebro landsting, centralförvaltningenläns
Riksskatteverket
Riksförsäkringsverket

byggnadsforskninginstitut förStatens
Länsstyrelsen i Västernorrland
Landstinget i Västmanland
Västerbottens läns landsting

företagsekonomi,Institutionen för Umeå Universitet Handelshög-
i Umeåskolan

Institutionen för företagsekonomi, Göteborgs Universitet Handels-
högskolan i Göteborg

Institutionen för handelsrätt, Uppsala Universitet
Institutionen för tillämpad psykologi, Umeå Universitet

för pedagogik-psykologi, HögskolanInstitutionen i Karlstad
för arbetsmarknadspolitisk forskning CAFO, HögskolanCentrum

i Växjö
Institutionen för pedagogik, Göteborgs Universitet
Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet

ÖrebroSociologiska institutionen, Högskolan i
Pedagogiska institutionen, UniversitetStockholms
Nationalekonomiska institutionen, Uppsala Universitet
Skolverket
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

institutionen,Statistiska Stockholms Universitet

Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet
Birger Ekbergs fond
Institutionen för pedagogik, lårarhögskolan
Landstinget i Uppsala län
Stockholms stads kammarkontor
Psykologiska institutionen, Umeå Universitet
Sociologiska institutionen, Umeå Universitet
Statistiska institutionen, Göteborgs Universitet
Högskolan i Skövde
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet
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Helge Axzson Johnsons stiftelse
Kollegiet för samhällsforskning, Uppsala
Länsstyrelsen i Kronobergs lån
Svenska arbetsgivareföreningen
Sektionen för arkitektur, KTH, Stockholm
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Centrum för forensisk vetenskap, Linköpings Universitet
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Bilaga 3

Avhandlingar inom det kriminalvetenskapliga
området, Lunds universitet

Annika Eriksson

Juridisk fakultet

Juridik

Alexander Peczenik, 1983
The basis of legal justiñcation.

Gösta Westerlund, 1984
Våld tjänstemänmot och andra närbesläktade brott enligt 17 kap.
l-5 §§ brottsbalken.

Göte Appelberg, 1985
Barnet och rätten. En undersökning barns processråttsligaom
ställning i omhåndertagandemål, vårdnadsmål och verkställande mål.

Carsten Lyhagen, 1986
Oriktig uppgift vid skattebrott, skattetillägg och eftertaxering.

Rättshistoria

Christian Häthén, 1990
Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik de europeiska strafñeoriema
och deras betydelse för svensk strafflagstiftning 1906-1931; tre
studier.

samhällsvetenskaplig fakultet

Sociologi

Åkerström,Malin 1983
Crooks and Squares. Lifestyles of Thieves and Addicts in
Comparison Conventionalto People.

Stig Larsson, 1983
Könshandeln. Om prostituerades villkor.



199230sou3Bilaga204

1986Hans-Edvard Roos,
skadegörelse-registreradeDenglesbygd.ochstorstadiVandalism
Arvika.ochi Malmöförändringochutbredningbrottslighetens

1991Hilte,Mats
Malmö.narkomanvård ifallstudiedisciplinochDroger aven

1992Andersson,Berit
situationen,praktiken,missbrukförstå processen.Att

1992Kârfve,Eva
i Europa.hâxförföljelsenförstadenValaisiondskanDen stora

1992Chylicki,Pawel
karriären.kriminelladenvågarmed brottupphöra utAtt ur

Psykologi

1992Rhendal,ErikJan
auktoritetsorienteringen.värde ochexistentielltdrivkrafterArbetets -

anställda iför demeningarbetetsbelyserdimensionerTvå som
kriminalvården.

arbetesocialtFörInstitutionen

1989Lenke,Lena
comparativeinanalysesseriestimeviolencecriminalandAlcohol a

perspective.

teologiochhumanioraförFakulteten

Historia

1984Jonsson,Per
irättsuppfattningochmänniskorjord,MångeniFinntorparna

bergslagsmiljö.förproletår

1986Sandin,Bengt
skolan.ellerfabrikenHemmet, gatan,

1992Söderblom,Tomas
i folkhemmet.repressionprostitution ochoch batongenHoran

Teologi

1982Frense,Bo
religon-rättrelationenbelysningstudie tillEnoch rått.Religion av

kultur.nordiskförkristeni



SOU 199280 Bilaga 3 205

Åke Viberg, 1992
Symbols of Law.

Litteraturvetenskap

Birger Hedén, 1983
Individ, våld och samhälle.

Anne-Marie Alvén-Eriksson, 1986
Brottslingen villebråd eller medmänniska Bilden brottslingen i- av
svensk barn- och ungodomslitteratur mellan åren 1945-1975.

Medicinsk fakultet

Psykiatri

Kerstin Tunving, 1,986
Carees in alcoholism and drug addiction. Clinical and epidemiological
studies.

Öjehagen,Agneta 1988
Long-term outpatient in alcholismtreatment model, andprocess
outcome.

Arne Dalteg, 1990
Avancerade lagövertrådare.unga

Rättsmedicin

Öjesjö,Leif 1983
Alkoholism i longitudinelltett perspektiv. En epidemiologisk
undersökning.

Lunds tekniska högskola

Arkitektur

Mats Lieberg, 1992
Att staden i besittning.ta

Bland doktorander inom området kan nämnas

Juridisk fakultet

Håkan Jalldung Om effektivitet och rättssäkerhet vid polisens
bekämpning vid trañknykterhetsbrott alkoholinandningsprov.genom
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fakultetSamhällsvetenskaplig

Sociologi

livsstilar.NarkomanersAnderssonBengt

rasism.medmötesamhälletssvenskadetOmAnderssonErika

råttshistoria.ochñlmcensurFilmvåld,DahlquistUlf

underkändaoch defastighetsägarnaSocialtjänsten,SahlinIngrid
hyresgästerna.

work.ñddlescrimeBorderline atBarettaScott

yrkesroll.PolisensSmångsBritta

arbetesocialtforInstitutionen

behandling.ikvinnorMissbrukandeTrulssonKarin

vardagsliv.NarkotikamissbrukamasSvenssonBengt

1900-1960.ungdomar,VananadeSwärdHans

problemsocialaderasVârstingar, m.m.OhlssonLars

.Pedagogik
personlighets-studiepedagogik EnVård eller avLiljegrenLeif -

fostran.institutionellaförskolebamsiinslagformande
Österrike. EnochSverigeiInvandrarbamThullnenMarianne

aggressions-anpassning,socialiskillnaderjämförelsetvårkulturell av
tendenser m.m.

psykologitillämpadförInstutionen

Brottsoffer.LagerbäckBjörn

humanioraförFakulteten

institutionenHistoriska
1600-Smålandihäradstraffi Allbooch caBrottJohanssonKenneth

1850.

1600-1750.SverigeipraxisochdoktrinStraff i caHallinMattias

landsbygds-svenskibarnoåktaochmödrarOgiftaLindstedtMarie
1800-talen.och1700-studierättsligochsocioekonomisk avmiljö. En

1600-talet.slutetSkåneiBrott motKristiansson avGöran
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Malin Lennartsson Kvinnor i och inför rätta i Växjö 1600-1800.ca
Dick Sträng Râttsforum för knektar krigsrätten i funktion under-1700-talet.

Etnologi

Birgitta Svensson Tattares behandling inom rättsapparaten under
olika perioder.
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Bilaga 4

Brottsförebyggande rådets utveckling

Lisbeth Eklund, Brottsförebyggande rådet

BRÅBrottsförebyggande rådet startade sin verksamhet som
kommitté under Justitiedepartementet den 1 juli 1973 och omvandla-
des till fristående myndighet den 1 juli 1974. Rådet har tidigareen
varit föremål för två översyner. Dessa avslutades år 1980 respektive
1987, och båda ledde till instruktioner för myndigheten. Dennanya
redogörelse är avsedd visa vilka förändringaratt vad gäller mål och

BRÅ hittills har genomgått under åren.resurser, som

Bakgrunden

I slutet 1960- och början 1970-talet framhölls från olika hållav av
behovet centralt, samordnandeett på det kriminalpolitiskaav organ
området. För delområden fanns dåett redan särskilda samarbets-par

tillsatta regeringen då Kungl. Majzt. Så hade år 1965organ, av
Samarbetsorganet för åtgärder ungdomsbrottsligheten påbörjatmot
sitt arbete, formellt kommitté under Justitiedepartementet. Isom en
direktiven sades

I samarbetsorganet torde böra representerade riksåklagar-vara
ämbetet, fångvårdsstyrelsen, socialstyrelsen, medicinalstyrelsen,
rikspolisstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen

Ävenoch ungdomsråd. företrädarestatens för domstolsväsendet
för den kommunala bama-samt och ungdomsvården börasynes

ingå i Statsrådsprotokollet den 2organet. oktober 1964

Samarbetsorganets huvudsakliga uppgift samordna de admini-attvar
strativa åtgärderna ungdomsbrottsligheten och initiativmot tillatt ta
sådana åtgärder de samverkande myndigheterna inte självmantsom
kunde genomföra. Organet skulle vidare följa brottslighetsutveck-
lingen och resultaten samhällets åtgärder lagöverträdare.motav

Samarbetsorganet för bekämpande narkotikamissbruk startadeav
sitt arbete år 1970. Organet sorterade under Socialdepartementet och
dess uppgift följa utvecklingen på narkotikaomrädet,attvar noga
samordna myndigheternas insatser och initiativ till behövligata
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beståbordedirektivenEnligt organetåtgärder. av

riksåklaga-ordförande,kansliMajztsKungl.itjänsteman somen
rikspolisstyrelsen,kriminalvårdsstyrelsen,förchefernaren,

universi-skolöverstyrelsen,ochgeneraltullstyrelsensocialstyrelsen,
ochkommunförbundetSvenskaförtetskanslem representantersamt

januari3denStatsrådsprotokolletlandstingsförbundet.Svenska
1969

myndig-delentill störresåledessamarbetsorganenbåda sammaI var
representerade.heter

kriminal-medutredningaroffentliganågraocksåarbetadeSamtidigt
huvuduppgiftbrottmålsutredning,1968 årsfrågor.politiska vars

medutkomförmögenhetsbrotten,mindredebeivrandetgällde av
utredningenframhölldettaSnatteri. I197110SOUbetänkandet

iverksamhetenbrottsförebyggande stortden gavs mervikten attav
Utredningenhandlingsprogrammet.kriminalpolitiskadetiutrymme

Justitie-underskulle inrättasrådcentraltdärför bl.a.föreslog att ett
samhällets högstaförföreträdaredeltagandemeddepartementet, av

närings-rättsväsendet,myndigheter,centralaochbeslutande organ
Till rådetforskningen.kriminologiskaoch denfolkrörelsemalivet,

verkställandeochutredningplanering,förinstitut avknytasskulle ett
på detinriktningsärskildmedochåtgärderbrottsförebyggande

utvecklingsarbetet.kriminalpolitiska
förordadespartikongress ettsocialdemokratiska att1972 årsVid

brottsligheten.bekämpaförskulle inrättas attsamrådsorgancentralt
ansträngningamasamhälleligadesamordnaskulleUppgiften attvara

förföreträdaresammanföraochbrottsligheten attnedbringaatt
polis,departement,förmedfolkrörelser representanterochriksdag

myndigheter.socialaochskolakriminalvård,åklagare,
riksdagsmotionisamlingspartietModeratahemställdeår enSamma

uppgiftmedskulle tillsättas attutredningkriminalpolitiskatt en
brottsskadebekämp-förlångsiktigttillförslagutarbeta ett program

krimi-medsambandkunde hasamhälletifaktorerAllaningen. som
Även motionera-Folkpartietbehandlas.behövdenalitetsutvecklingen

utarbetandetskulle gällautredning. Dennakriminalpolitiskde om en
åtgärder.brottsförebyggandetillförslagav

intressepolitisktbrett attjämförelsevissåledesfanns avDet ett
förebyggandeochbrottsbekämpningförsamladeskapa resurser

1972 årsimotionernabehandlingensamband medåtgärder. I av
alltuppgifternaföreslagnadeJustitieutskottetbedömde varariksdag

utredning.kommitté ellertillförvittomfattande attför enges
omfattandepågickaktuelltdet ettockså tillhänvisadeUtskottet att

inomutredningar,offentliga t.ex.antalinomreformarbete somett
Åtalsrättskom-behandlingsforskning,kriminologiskförKommittén

Socialutredningen.ochKriminalvårdsberedningenmittén,
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Justitieutskottet ansåg emellertid det kunde finnas skålatt att
överväga inrättandet centralt för fåett samlatattav ettorgan mer

på det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet. Ett centralt rådgrepp
borde enligt utskottet ha den övergripande uppgiften samordna,att
planera och prioritera reformverksamheten och fungera ettsom
komplement till utredningar eller kommittéer traditionellt slag.av

Utredningen rådcentralt för samordningettom av
samhällets insatser brottmot

Genom beslut den 3 januari 1973 bemyndigade Kungl. Majt chefen
för Justitiedepartementet tillkalla sakkunnig föratt lägga framatten
förslag till uppgifter för och organisation centralt råd förettav
samordning samhällets insatser brott. Under sitt arbete höllmotav
utredaren fortlöpande kontakt med Kommittén för kriminologisk
behandlingsforskning och sammanträffade även med de tidigare
nämnda samarbetsorganen.

I 1973 kom Brottskonunissionens betänkande Ds Ju 19735,mars
Åtgärder för bekämpa brottsligheten och förbättra denatt allmänna
ordningen. I betänkandet framhölls bl.a. s.39

Behovet långsiktiga insatser för komma till rätta medattav mera
bakomliggande sociala problem har starkt framträtt under kommis-
sionens arbete. Den begränsning har legat i kommissionenssom
kortfristiga mandat har särskilt på denna punkt upplevts som
mycket besvärande. Det är angeläget det centrala råd föratt en

långsiktig brottsbekämpning bli upprättat fårmera som avses
erforderliga och snabbt kommer i arbete.resurser

Betänkandet Ds Ju 19736 Det brottsförebyggande rådet avlämnades
i april 1973. Enligt utredarens förslag skulle rådet friståendevara en
myndighet direkt under Kungl. Majt. Den övergripande uppgiften
skulle samordna samhällets och enskildas insatseratt brott.vara mot
Rådet skulle vidare utredningar och initiativ medverka i detgenom
kriminalpolitiska utvecklingsarbetet. Utredaren begreppetgav
brottsförebyggande vidare innebörd vad tidigareän hade variten som
vanligt. Han påpekade bl.a. det knappast fanns någon samhälls-att
fråga, inte direkt eller indirekt kunde ha betydelse för brottslig-som
hetens utveckling.

Utredaren sammanfattade förslagen enligt följande s.8 f.

åligger rådetDet särskilt att

följa och analysera brottsutvecklingen, informera de för-om
ändringar sker och göra framtidaden utveck-som prognoser om
lingen,
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påbedrivsforskningdenfrånoch rönerfarenhetförverka somatt
ochmyndigheterberördatillområde förskriminalitetens ut

allmänheten,

hållerverksamhetsområderådetsinomlagstiftningenförverka att
samhällsutvecklingen,medjämna steg

påutvecklingeninternationellaåt denuppmärksamhetsärskildägna
område,kriminalpolitikens

brott,insatsersamhällsorgansolika motsamordna

syfteiorganisationeroch attmyndigheterandrasamverka med
brottsförebyggande arbetet,i detallamedverkanåstadkomma aven

uppbyggnadrättsväsendetsförprincipernainformationlämna om
samhälle.demokratisktuppgifter ioch ett

skullefem15påstyrelseledasskulleRådet varavpersoner,av en
Ettpartierna.politiskaföreträddariksdagende irepresentera

Vidarearbetet.löpandeför detskulleutskottverkställande ansvara
rådet.tillknytasoch departementverkolikafrån bl.a.skulle experter

särskiltfinnasskulledärtilldetföreslog ettUtredaren sam-att
myndigheterantalmycketfrånkontaktmän stortmedrådsorgan ett

olikautföras ihuvudsakligenskullearbeteRådetsorganisationer.och
arbetsgrupper.

forsk-ochutredningsenhetinrymmakansli föreslogsRådets enen
skulleutformningforskningsenhetensBeträffandeningsenhet.

behandlingsforskning ettkriminologiskförKommittén avgesenare
förslag.preciseratmer

inrättaskunnabudgetskäl inteskullerådcentraltEtt somnytt av
därförföreslog1974. Utredarenjulitidigast den 1förränmyndighet

Bortsettjuli 1973.1från denredantillsättasskullekommittéatt en
ikunnakommitténskulleforskningsenheten,planeradeden gesfrån

arbetsuppgifterpersonsammansâttning ochhuvudsak somsamma
få.förväntaskunderådet

Justitiedepartementetför attchefenbemyndigades1973juniI
föreslagitshadeuppgiftermed desakkunniga16tillkalla högst som

sakkunniga,rådet. Debrottsförebyggandebetänkandet Det somi
i uppdragfick även ut-rådet, attBrottsförebyggandenamnetantog
behandlingenpåavvaktanför rådet. Iinstruktion avarbeta en

behandlingsforskning,kriminologiskKommittén förfrånförslagen
frågoribiträda rådet veten-uppdrageti sindennafick att avtur

tidigaretvåi deverksamhetenavslutadesSamtidigtkaraktär.skaplig
samarbetsorganen.nämnda

behandlingsforskningkriminologiskförKommittén
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I augusti 1973 kom betänkandet SOU 197335 Kriminologisk
forskning. Förslagen begränsades inte, vilket kommitténs kundenamn
antyda, till åtgärdsforskning inom anstalts- och frivården, utan
syftade till täcka behovenatt allsidig kriminologisk forskning inomav
hela det kriminalpolitiska området s.95

Kommittén har i sina överväganden utgått från de kriminal-att
politiska beslutsfattarna har behov kunskap underlag förav som
planering och förändring verksamheten inom rättsväsendet.av
Kriminologisk forskning kan och bör medverka till besluts-att ge
fattarna empiriskt ochett teoretiskt fundament. Det bör dock
understrykas forskningsresultat iatt sig själva inte löser kriminal-
politiska problem, endast är vägledandeutan för politiska beslut.
Vidare kan forskningen tillhandahålla instrument för på olikaatt
sätt kartlägga faktiska effekter kriminalpolitiska beslut och kanav
på så sätt visa insatta åtgärder eller reformerom avseddager
resultat.

Den organisation föreslås år avsedd täcka behovetattsom av
dokumentations-,informations-,utrednings- ochforskningsuppgifter
inom rättsväsendet. Sådana funktioner ingår i eller är väsentliga för
forsknings- och utvecklingsarbete FoU.

Kommittén konstaterade vidare s.96

Gränsen mellan utredning och forskning är givetvis flytande. Två
utredningtyper och forskning har direkt relevansav för det

kriminalpolitiska beslutsfattandet. Det gäller för det första kart-
läggningar verksamhetssektors läge och specifikaav problem,en

hur allvarligt.ex. brottstyp är, hur samarbetet polis bamavården -fungerar, hur farliga från anstalter är, hur frivårdenrymmare
arbetar För det andraetc. år det fråga undersökningarom av
effekterna kriminalpolitisktett eller reform.av Förprogram atten
få bättre faktiskt underlag för kriminalpolitiska beslut krävs en
organisation kan utföra undersökningar bådesom utrednings-av
karaktär och omfattande art.av mer

Utöver BRÅ,den föreslagna FoU-enheten knuten till ansåg kommit-
tén forskningsresurser delsatt borde tillföras Rikspolisstyrelsen, dels
behövde förstärkas vid Kriminalvårdsstyrelsen. Därtill måste särskilda
medel ställas till förfogande för kriminologisk forskning över huvud
taget.
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BRÅ s.97skullevidFoU-enhetförUppgifterna varaen

forskningsresultat ochspridaochutvärderaforskningen,följaatt
praktiska arbetet,används i detforskningentillmedverka att

utredningar,erforderligautföraatt

empiriskt studeraskallhurföroch planerförslagutformaatt man
fattasbeslutdeeffekten samtsomav

forskningsprojekt.administreraatt

forskningsenhetfungerasåledes, utöverskulleFoU-enheten att som
BRÃs informationsverk-ochdokumentations-förkansli,inom svara

området.kriminologiskapå detsamheten
organisatio-föreslagnadensjälv de riskerbetonadeKommittén som
tillgängligadefördelningenbeträffandeinnebärakunde avnen

s.97forskningsresursemakriminologiska

grundforskning ochbli eftersatt,karaktär kankritiskForskning av
ochförsummaskan kommametodutvecklingvetenskaplig att

förmån förtillåsidosättaskaraktär kanlångsiktigprojekt av mera
fårrisker,sådana.praktiska Dessaomedelbartkortsiktiga, som

förstärkningmotverkaslämpligastkanunderskattas, avgenom
ochkontaktochhögskoleforskningenuniversitets- och genom

deinnehavareforskare ochutomståendemellansamarbete av
medeldeföljaktligenKommittén atttjänsterna.föreslagna anser

skall kunnaforskningkriminologiskñrförfogandetillställssom
högskolor.ochuniversitetvidforskareutnyttjas även av

skullereferensgruppvetenskapligvidareföreslogKommittén att en
BRÅ. rördefrågorrådet bl.a. ibiträdaskulletill Gruppenknytas som

utrednings-forsknings- ochprioriteringochplaneringsamordning, av
kommitténdefördelningenbeträffandesigochverksamhet yttra avav

främja tvär-skulle vidareforskningsmedlen. Densärskildaföreslagna
och inter-nordiskkontakt medhållasamarbete ochvetenskapligt

forskning.kriminologisknationell

BRÅ myndighetinrättas som

BRÅ kommittéjuli 1973verksamhet den 1börjat sinalltsåhade som
verksamhetsårförstaUnder dettaJustitiedepartementet.under

antal arbetsgrupperochför rådets arbeteriktlinjernautformades ett
tillsattes.

föreslogs19741, bil.4statsverksproposition prop.1974 årsI att
BRÅ friståendeomvandlas tilljuli 1974 skulledenfr.o.m. l en

Departementschefen framhöllKungl. Majzt.myndighet direkt under
förslag tilloffensivt ocharbetarådet kundeangeläget att gesom
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åtgärder på vidsträckt socialtett område. Inom för sinaramen
borde rådet oförhindrat självtresurser vilkaavgöraatt frågorvara av

brottsförebyggande BRÅsvikt borde utredas närmare.som samord-
nande och rådgivande roll framhölls. Någon direktivrätt gentemot
andra skulle rådet inte Det förutsattes dockorgan rådet, förges. att
undvikande dubbelarbete, informerade andraav myndigheter och

sin verksamhetsplanering.organ om
Departementschefen instämde i förslaget från Kommittén för

kriminologisk forskning inrättaatt central forsknings-om ochen
BRÅ.utvecklingsenhet vid Han delade även kommitténs uppfattning

särskilda medel skulleatt ställas till rådets förfogande för finansiering
olika forskningsprojekt på det sätt föreslagits.av Däremotsom

biträdde han inte de delar i kommittéförslagen gälldesom upp-
byggnad FoU-verksamhet vid Rikspolisstyrelsenav respektive
förstärkning verksamheten vid Kriminalvårdsstyrelsen.av

Riksdagen följde i sitt beslut departementschefens förslag.

BRÅ instruktions

I Kungl. Majzts BRÅinstruktion SFS 1974400 följandegavs
uppgifter 2 §

Rådet har till uppgift främja brottsförebyggandeatt insatser inom
olika områden samhällsverksamheten verka förav samt att en
samordning samhällets och enskildas insatser brott.av mot

Därvid skall rådet bl.a.

följa och analysera brottsutvecklingen görasamt prognoser
brottsutvecklingen,om

följa, stödja och initiera forsknings- och utvecklingsarbete
rörande kriminalitetens orsaker och hur den skall förebyggas

utvärdera och spridasamt resultaten sådant arbete,av

verka för samordning forsknings- och utvecklingsarbeteav
på det kriminalpolitiska området,

utredningar och initiativ medverka i det kriminalpoli-genom
tiska arbetet.

BRÅOrganisatorisk byggdes på följande sättupp

En styreLse, med 16 ledamöter inklusive ordföranden utsedda- av
Kungl. Majzt, skulle bestämma rådets inriktning i ochstora mer

BRÅsprincipiella frågor. I första styrelse ingick företrädare för de-
fem riksdagspartierna, statssekreterama i Justitie-, Social- och
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organi-arbetsmarknadensförföreträdareUtbildningsdepartementen,
försäkringsbolagenförkommunförbundende bådaoch samtsationer

forskningen.kriminologiskaoch den

löpandeför denskulleVU,utskott,verkställandeEtt ansvara- BRÅsochstyrelseledamöterfyrabestodVUverksamheten. av
styrelseledamot.alltså intekanslichef som var

för deföreträdareledamötermed sjuvetenskapligEn grupp --
forsk-kriminologiskaför detbetydelsedisciplinemaviktigaste av
skulleutvecklingsenhetñr rådetschefendäriblandningstältet, -
gälldevadbl.a.vetenskaplig karaktär,frågorrådet ibiträda av

utvecklingsanslag.forsknings- ochprioriteringochfördelning av
BRÅ.anlitasskulleMajzt, kunnaKungl.utseddaExperter, avav- BRÅs rikspolischefen,utsågsförstailedamöterTill expertgrupp-

Kriminalvårdsstyrelsen,igeneraldirektöremaochriksåklagaren
praktiken kom dennaSocialstyrelsen. IochSkolöverstyrelsen grupp

frånfrämstför information,huvudsakligenfungera ett organatt som
BRÅs sida.

BRÅs arbetsgrupperfickverksamhetsområdefrågor inomFör-
styrelsen.inrättas av

utvecklingsen-ochutrednings-inrymmakansli skulleRådets enen-
ställföreträdareMaj.t tillKungl.utsågsenhetschefernaEnhet. avav

kanslichefen.för

BRÅ till sittstyrelsen,såledesavsågsmyndighetenMed som
BRÅs 14vidtilldeladesKanslietkansli. starthadeförfogande ett

byråcheftvåkanslichef,chefstjänster enTretjänsterfasta somsom
förenhet,handläggartjänster tresjuvardera enheten,för enperen-

admini-tjänster föroch fyrauppgifteradministrativaekonomiska
expeditionsvaktstjänstochLokalerkontoristtjänster.servicestrativ

myndig-nyinrättadDatainspektionenmedbörjantilldelades somen
1973.århet

avtalsverkförhandlingsuppdrag till StatensJustitiedepartementetsI
tjänsternasföreslagnade1974-05-20departementsprotokoll angavs

liksom underskulle bl.a.handläggareUtredningsenhetensinnehåll. - ,
rådets arbets-flerai ellersekreterarekommittétiden, avenvara

ochutarbetautredningsverksamheten,planlägga rapportergrupper,
organisationerochmyndighetermed deöverläggningarför somsvara

arbete.berördes gruppernasav
beredafrämsthandläggarnaskulleutvecklingsenhetenInom aven

utvärdering ochprioritering,planering,samordning,ärenden om
verksamhetsfältrådetsutvecklingsarbete inomtillämpning samtav

från utvecklings-bidragansökningarberedningenför omavsvara
rådetsplaneringensigskulle ägnahandläggareanslaget. En av-
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utvecklingsarbete och undersöka vilka projekt brottslighet ochom
samhällets åtgärder brott borde drivas inommot rådets verksam-som
hetsområde. Till arbetet hörde också medverka vidatt utvärdering
och tillämpning forskningsresultat. Till den tredje handläggarensav -
uppgifter hörde biträda enhetschefen i frågaatt sammanställaattom

BRÅsoch sprida forskningsresultat, planläggaatt vetenskapliga
dokumentations- och informationsverksamhet och föratt svara
sekreterarfunktionen i anslutning till den vetenskapliga gruppens
verksamhet.

Anledningen till den låga bemanningen statsmakterna hadeattvar
räknat med del utredningsuppgiftemaatt stor skulle skötasen av av
utlånad departements- eller kommittépersonal. Vidare hade det
förutsätts personal vid statliga myndigheter,att allt efter ämnesom-

BRÅ-arbeteråde, skulle kunna utföra visst såsom ingående i sin
ordinarie tjänstgöring. Ledamöterna i de olika arbetsgruppema skulle

BRÅsockså bidra reellt i arbete. För utvecklingsenhetens del-
inräknades inte något egentligt för forskning.utrymme Videgen
behov skulle dock projektanstållda kunna anlitas. Notervärt är att

för såväl dokumentationansvaret information fördes till dennasom
enhet.

förstaDe verksamhetsåren

BRÅsFör första myndighetsår bå 197475 biföll riksdagen
5501 000 kr till förvaltningskostnader förslagsanslag och 2 150 000

kr till utvecklingskostnader reservationsanslag. I det anslagetsenare
BRÄsinräknades dels kostnaderna för utvecklings- ocheget

informationsarbete, dels forskningsbidragen till utomstående enskilda
forskare; myndigheterna inom rättsväsendet. Dessutom två storavar
belopp redan intecknade 500 000 kr skulle gå till narkotika-ca-
frekvensundersökningar och likaså 500 000 kr till projektetca
Frivårdsförstärkning, projekt hade initieratsett Kommittén försom av

BRÅ.kriminologisk behandlingsforskning och knutits tillnu
Utredningsenhetens BRÅsarbete hade kunnat påbörjas redan under

år kommitté. Styrelsen hade då tillsatt nio arbetsgrupper.som Dessa
hade betydande möjligheter arbeta självständigt inomatt för deramen
direktiv styrelsen fastställt. Ordförandepostema innehadessom
företrädesvis styrelseledamöter. Som sekreterare fungerade delsav
enhetens handläggare, dels tjänstemän från några andra myndigheter
med uppgifter inom rådets verksamhetsområde. Gruppledamötema
representerade de myndigheter och organisationer, hadesom ansvar
för eller särskilt intresse respektive ämnesområde. Deav rapporter,

BRÅsarbetsgruppema lade fram, skulle först behandlas inomsom
kansli. Därefter skulle styrelsen eller VU besluta vilka eventuella
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anledning dem.vidta medrådet skulleåtgärder avsom
behandla, gälldearbetsgruppemauppdrogs attämnen,De som -

brottsskyddandeinrättats 1hadeordningi den gruppernasom -
3brottsutvecklingen;och2 analysåtgärder; överav prognos

5 samarbetet mellannarkotikautvecklingen;4informationsinsatser;
blandbrottsförebyggande verksamhetpolis; 6skola ochsocialvárd,

strafade; 8anpassningsstöd åtskolåldern; 7och ungdom ibam
kriminalpolitiskt9 långsiktigtoch ochlagskolundervisningen i rätt

arbete.
BRÅs tidunderhadearbetsgruppemaEftersom startats som

myndighetsåren räknas tillförstaunder desamtligakommitté, kom att
utredningsenheten.

efter de tvåärvtsframgår ämnena,uppgifter hade,delEn avsom
respektiveungdomsbrottslighetmotsamarbetsorganenursprungliga

fungeradärtillNarkotikagruppen skullenarkotikamissbruk. som
internationellagällde detdetsamordningsorgan närsvenskt sam-

tidigarebrottsutvecklingen hadeStudiernaområdet.påarbetet av
försärskild arbetsgruppJustitiedepartementetinomutförts av en

BRÅ-gruppens uppgift blevochkrininalitetsprognoser, attnu
arbete.vidareutveckla detta

brottsföre-betänkandetintentionerna imedenlighet ettI om
informationsverksam-kontaktmän tillkretsknötsbyggande råd, aven

organisationerochmyndigheterantalföreträddeDe stortheten. ett
redo-femtiotal intressenterdrygt1975 kundefebruariI ettmm.

visas.
BRÅzs 15875 återfinnsverksamhetsberättelse DnrförstaiRedan

utredningsenhetens arbets-beträffandenoteringföljandeemellertid
s.8situation

personal-tillgängligaavhängigäriArbetstakten avgrupperna
BRÅs möjligtdet skulleförutsattestillkomstVid att vararesurser.

medverka i arbets-aktivti arbetsgrupperledamöterenskilda attftir
utsträck-i begränsademellertid endasthararbete. Dettagruppens

möjligt...sigvisatring

iordinarie arbeteförenasvårtvisat sigocksåharDet ettatt annan
isekreterarinsatser arbetsgrupp.med effektivamyndighet BRAän

första höstenutgjorde dendelutvecklingsenhetensFör upp-en
bemannadekontoristtjänstChefstjänst ochbyggnadsperiod. var

både rimligt ochansågs detjuli 1974. Däremotden lfr..m.
själv bedömafick möjlighetutvecklingsschefenlämpligt attatt

enheten kanhandläggartjänstenArbetet inomtill enhetenssökandena
årsskiftetomkringutsträckning försti fulli gångkommithasägas

197475.
för hand-rutinerstrukturerahördeuppgifternaförstaTill de att
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läggningen frågorna beträffande bidrag från utvecklingsanslagetav till
myndigheter och enskilda forskare, knyta kontaktmänatt från

BRÅuniversiteten till och planera det kommandeatt arbetet. I
december 1974 hade VU, efter vetenskapliga hörande, dockgruppens
kunnat dela närmare 250 000 krut till enskilda forskare för samman-

tolv olika projekt.taget
BRÅ hade vidare fått överta visst undersökningsmaterial för arkive-

ring och eventuell uppföljning, materialet frånt.ex. 1956 årssom
klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar. Just denna

BRÅ-symposiumundersökning låg till förgrund ett september 1974
vilka kriminal- och socialpolitiska slutsatserom kunde drassom av

resultaten och vilka angelägna praktiska åtgärder dessa kunde
föranleda. Vidare påbörjades vid årsskiftet 197475 förberedelser för

mindreett utvärderingsuppdrag, dels beträffandepar polisens
fritidsverksamhet i Farsta och Skärholmen, dels polisens ochom
socialvårdens samarbete vid tillämpningen LTO lagenav om
tillfälligt omhändertagande; 1973558.

BRÅs informationsuppggfi kom hanteras någotatt annorlunda än
förarbetena hade Inom Utvecklingsenhetenangett. fanns under
etableringstiden inget egentligt för dettautrymme arbete. Den
arbetsgrupp, under kommittéåret hade tillsattssom särskilt för

närmastinformationsfrågoma, skulle enligt sina direktiv fungera som
referensgrupp förpermanent denen informationsverksam-externa

heten. Ledamöterna utgjordes informatörer vid närmast berördaav
departement och myndigheter. Den tjänsteman från Justitiedeparte-

redan fungeradementet, sekreterare isom detsom gruppen, gavs
fortsatta för uppbyggnadsarbetet,ansvaret dock funktionenutan att
formellt överfördes från utredningsenhetens till utvecklingsenhetens
ansvarsområde.

Redan under det första verksamhetsåret visade det sig deatt
BRÅshade tilldelats informationsverksamhet,resurser, som inte

räckte till för de uttalade ambitionerna. I Kansli-PM 19757 1975-
03-10, Informationsfrågor vid Brottsförebyggande rådet, redogjorde
BRÅs kanslichef och Informationsgruppens ordförande, tillika
styrelse- och VU-ledamot, för problemen. Bland föreslogsannat att

informationssekretariatett skulle läggas stabsfunktion direktsom en
under kanslichefen. För uppgifterna behövdes tillskott tjänster.ett av
Följande arbetsfördelning föreslogs 5.27

Handläggare samhällsvetenskaplig utbildning

Arbetar med den långsiktiga planeringen rådets informations-av
aktiviteter. Sekreterare i rådets informationsgrupp och medverkar
i där aktuella utredningar. Sköter projekt med anknytning till rådets
utvecklingsenhet. Medverkar i kontinuerlig arkiveringen av
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informationsinsatser.från rådetserfarenheterna

journalistHandläggare

aktiviteterinformationenochbevakningenlöpandedenHandhar om
informationkvartalsmeddelande. OrdnarrådetsHandharrådet.vid

skrifter,informationenmassmedia. Sköterförkursertilloch omev
vidproducerasutställningarpocketböcker, etc,rapporter, som

folkrörelser.medkontakternaSköterrådet.

utbildningsamhällsvetenskapligHandläggare

organisationer, myndighetertillbidragsfrågor etc.Handhar
promemoriorochproduktionen rådets samtrapporterHandhar av

utländska besök.ochsvenskaHandharrådet.frånfaktaskrifter
rådetsbokföringenkanslisekretariatetundernärmastHandhar av

budgetplaneringen.övrigt iiMedverkar äveninformationsanslag.

inteorganisationenförordadedenkonstateradespromemorian attI
BRÅs möjligtintedetpersonalstat;givna attinom attrymdes var

utredningsenheten tillellerutvecklings-fråntjänstnågonöverföra
successivtborde skeuppbyggnadeninformationssekretariatet; att

5.27

informa-utbyggnadfullförordaredandärförVi kan avennu
tidigare rekom-härplanmed deni enlighettionssekretariatet som

petitaframställning förrådet i sindärförVimenderats. attanser
vidl2 handläggaremedel för 1197677 bör begärabudgetåret

medförbörHalvtidstjänsteninformationssekretariatet. personavses
justitiede-förutsättererfarenhet. Viochutbildningjournalistisk att

med handläggare,rådethållerfortsättningeniäven enpartementet
föreslagnainformationsfrågor. Densin tidväsentligen ägnarsom
rådet börangelägenochnödvändigsåomorganisationen år att

arvodesanställningtillfälligarbetskraftsbehovettillgodose genom
infonna-vikariatsmedel ochhärför börMedelpersonal. tas avav

tionsanslag.

uppgift tillhörigskullekvartalsmeddelandet,nämndaDet vara ensom
kanslietutformats inomföruthadejournalisttjänsten,föreslagnaden

BRÅs Under vårenkontaktmän.tillriktad främstinformationsåsom
informations-medtillsammansförjournalistarvoderades1975 atten

BRÅ-apropå. Mottagarkretsentidningenframställasekretariatet
i juniförstaTidningensvidgas.också utgavsdärmedkunde nummer

BRÅ beskrivningochpresentationinnehöll1975 och avenaven
1974.juliden 1tillkomstrådetssedanarbetet

BRÅs givna enheterna,de tvåkansli, utöverbestod1975Våren av
personal-ekonomiska ochadministrativa,förkanslisekretariatett
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frågor och informationssekretariatett för främst den externa
informationen. Sekretariaten löd närmast under kanslichefen. Utöver
de fasta tjänsterna hade informationssekretariatet och utredningsen-
heten, inrättandet extratjänster, kunnat förstärkasgenom medav en
handläggare och kontorist vardera och Utvecklingsenhetenen med enBRÅhandläggare. hade i sin anslagsframställning för budgetåret
197576 begärt personalförstärkning med två biträdestjänster och en
tjänst expeditionsvakt. biträdestjänstEn hadesom vid budgetbe-
handlingen bifallits riksdagen.av

Åren närmast efter etableringsåret innebar på sitt sätt för-stora
ändringar för rådet. Den 1 juli 1976 fick styrelsen ordförande,en ny
och tidigt höst lämnade såväl kanslichefsamma utredningschefsom
BRÅ för andra uppgifter. Nya chefstjänstemän kunde tillträda sina

i mittenposter november 1976.av
I januari 1977 påbörjades intern översyn utredningsenheten,en av

vilken utfördes de två enhetscheferna. Förändringarna fastställdesav
Översynenstyrelsen i maj år.av utgick från befintligasamma

och innebar enhetens arbete indeladesresurser att i block Itre
Sociala åtgärder, II Rättsväsendet och III Brottsskydd. Personalen

BRÅ.vid block I anställd För block disponeradesvar personal,av
ställts till förfogande regeringen försom speciella uppgifter, ochav

för block III räknades med Rikspolisstyrelsens fortsatta tjänsteplace-
ring för området intresserad polischefsaspirant.av en

Översynen innebar vidare två arbetsgrupperatt överfördes till
utvecklingsenhetens ansvarsområde, nämligen Analys- och prognos-

och Narkotikagruppen. Samtidigt knöts,gruppen också formellt,nu
Informationsgruppen centralt till kansliet.

Inom utredningsenheten avslutade under perioden de bam-tre
arbetsgruppema sina uppgifter och kunde tillsättasnya t.ex.som-den s.k. Värdetransportgruppen och Barn- och ungdomsgrupp.en ny

BRÅHärtill kom i december 1977att hade fått regeringens uppdrag
göra översynatt lagstiftningen den organiseradeen brottslig-motav

heten och den ekonomiska kriminaliteten. Uppdraget innebar att en
särskild utseddstyrgrupp regeringen och ytterligare arbets-av tre

hade inrättats för ändamålet, vilka knutitsgrupper till utredningsen-
heten. Sekreteraruppgiftema utfördes personal, anställdav av

BRÅ.Justitiedepartementet med placering vid
Utvecklingsenheten i sin slutredovisade sina tvåtur första utvärde-

ringsprojekt och startade projekten Polisforskning,nya som-
Samhället och de lagöverträdama och Konkurser och ekonomiskunga
brottslighet. Samtidigt gick arbetet inom projektet Frivårdsför-
stärkning in i sin slutfas. Därtill kom den årliga redovisningen av
brottsutvecklingen.
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förstärkning1976 fåttbörjan årInformationssekretariatet hade i av
lånats för överRikspolisstyrelsenjournalist från att tautatt engenom

BRÅ-apropå. äskandeframfördagångerRådets fleraarbetet med om
inte givitinformationschef hade däremottjänstinrättandet av en som

BRÅ-tjänst förfastinte någonfanns fortfaranderesultat. Detnågot
sekretariatet.inomarbetet

BRÅs informa-översyn1978 beslutade VUfebruariI avenom
Justitiedepartemen-meddeladeNågra veckortionsverksamhet. senare

BRÅ myndigheten.helamed diskutera översynsin avsikt atttet aven
1978.vårenemellertid underöversynsarbetet utfördesinternaDet

BRÅ-utredningen 1978

regeringssammanträdevid1978 beslutades20 juli attDen en
BRÅ.översynmed uppdrag göratillkallaskommitté skulle att aven

statsrådet bl.a.föredragande197873 anfördeDir.direktivenI

särskiltbehövsmening klart detenligt minDet är ettatt organ som
Olikabrott.samhällets insatsersamordnauppgifttillhar motatt

alternativradi fråga. Enkan här kommaorganisatoriska lösningar
förriksdag stannaderegering ochinnanockså attdiskuterades

BRÅ. gångnaerfarenheterna deanmältharRådetinrätta att avnu
verksam-hittillsvarandei dentill förändringanledningåren ger

BRÅsÄven ochorganisationlämpligtdet ärjagheten. attattanser
verksamhet över.ses

BRÅ-utredningen, sittskulle inledaKommittén, namnetantogsom
BRÅs dittillsvarandeanalyskartläggning ochmedarbete aven

bilda sigskulle denbakgrund kartläggningenverksamhet. Mot enav
förväntningardehade förmått uppfyllarådetuppfattning hur somom

brottsföre-detbetydelse föroch rådetsdess tillkomstställts vid om
BRÅssåvälförslag skulleKommitténsibyggande arbetet stort. avse

detinomverksamhetorganisation ochställningframtida desssom
verksamheteniutgångspunktarbetet, allt medbrottsförebyggande att

kostnadsram.inom redanfortgå givenskulle

sades avslutningsvisdirektivenI

verksamhetenbrottsförebyggandepeka denvill dock påJag att
BRÅ fortlöpande kandensådant sättbedrivasbörinom attett

ständiga ochdepå denställstill de krav genomnya somanpassas
kriminaliteten. Det ärochsamhälletförändringarna isnabba av

sådana insatserbåde förskickadorganisationen ärangeläget att som
förochperspektivlängreförst iberäknas resultatkan ettge

resultatdär snabbaaktualitetsärskildi frågor medpunktinsatser
intearbetetinriktningenkonkretaHärvid får denkan förväntas. av
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komma i bakgrunden.

BRÅBetänkandet Ds Ju 19807 Utveckling lades fram i augustiav
1980. Kommittén konstaterade inledningsvis det alltjämt fannsatt
behov centralt förett samordning samhälletsav brottsföre-organ av
byggande insatser. Någon anledning föreslå förändringaratt detav

BRÅsallmänna målet för verksamhet ansågs inte föreligga.

BRÅs mål och uppgifter följande formulering s.125gavs

BRÅsDet övergripande målet för verksamhet bör att tavara
initiativ till och främja brottsförebyggande insatser inom olika
områden och på olika nivåer samhällsverksamhetenav samt att
verka för samordning samhällets insatser brott.en av mot

BRÅInom för målsättningen börramen

i samråd med andra myndigheter och organisationer såsom-
centralt för brottsförebyggande verksamhet verka förorgan att
samhällets insatser planeras, utformas och samordnas pâ sådantett
sätt, de blir så framgångsrikaatt möjligt,som

bevaka förändringar i samhället på kort eller lång sikt, kansom,-
påverka brottsligheten och framlägga förslag så insatser kanatt
göras där de är påkallade,mest

samla in, dokumentera och förmedla kunskap och erfarenheter-
beträffande brottsförebyggande verksamhet fungerasamt som
kunskapsbank för andra samhällsorgan, organisationer och enskilda,

insatser och olika former stöd öppnagenom möjlighetegna för- av
kriminologisk forskning betydelse för den brottsförebyggandeav
verksamheten,

tillhandahålla politiska och andra beslutsfattare underlag för-
ställningstaganden i frågor åtgärder för förebygga brott,attom
samt

bedriva upplysnings- och infonnationsverksamhet för i vidatt,-
mening, stödja rådets arbete.

Verksamheten skulle i princip omfatta samhället i och innefattastort
följande huvuduppgifter s.127

samordnande, organiserande och beredande uppgifter-
forskning-
utredning-
information-
dokumentation-
administration.-
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såledesförslagenuppgifter hadeochverksamhetsmålbeträffadeVad
BRÅs inrättande.förgrundlåg tilldemmedlikheterstora som

tydligastvilketförskjutas,dockskulleverksamheteniTyngdpunkten
organisationsförslag.kommitténsframgick av

ledamöterantaletförändringarnaförslagnainnebar dekorthetI att
medsamhällsråds.k.till nio;minskasskullestyrelsen etti att

organisationerochmyndigheterfyrtiotalför drygtföreträdare ett
BRÅs samhällsförankring;förinrättas attskulle garanteraatt

påinrättasnämnder skullebrottsförebyggandelokalaregionala och
BRÅs ochöverblickbevakning,tillmöjligheterÖkaförförsök att

tid;ochområdenvariationer överbrottslighetens attkunskaper om
tydliggöras.dokumentationsuppgift skulleochinformations-rådets

BRÅs innebarföreslogskansli attförändringarDe somav

administrationenförskulleförutliksomkanslisekretariazet svara-
kanslichefen,underställtdirektoch vara

förochforskningsenhetbenämnasskulleutvecklingsenheten svara-
BRÅs enskildahandledningvissforskningsrådsverksamhet, av

ochmed rådsamhällsorganandrabeslutsfattare ochbiståforskare,
enheterövrigabistå rådetskaraktär,vetenskapligfrågorikunskap av

uppföljningenfördokumentationsfrågor,metod- ochi avsvara
BRÅs ochfördeserfarenheterför utochverksamhet att vunna

organisationen,tillförsäkrades

samordnings-tillbenämning,skulle bytautredningsenhetenäven-
deadministrationenförorganisationsenheten, ochoch avansvara

beredningenverksamheteroch arbetsgruppemas samtprojekt-egna
förochdirektivutarbetastyrelsen,iinför beslutförslag ramarav

olikamedsamarbetetlöpandeför detprojekt,enhetens svaranya
olikamedsamarbetetförbl.a.samhällsintressen,förföreträdare

ochregionaladekontakten medförocksåorganisationer samt ansvara
nämnderna,brottsförebyggandelokala

ochinfomzations-tillutökasskulleinfarmationssekretarialet en-
upplys-uppgifterordinarietidigareoch, utöverdokumentationsenhet

pressmed-publikationer,rådetsframställningningsverksamhet, av
förseminarier etc.,ochkonferenserhandläggningdelanden, svaraav

vetenskapligt ochdokumentation översamladupprättandet av en
deverksamheterstudier ochpågående samtfaktamaterial,annat

biträdasskulle enhetenarbetetvunnits dem. Ierfarenheter avavsom
BRÅs på siktchef bordeoch dessvetenskapligaochforskare grupp

ställning.byråchefsfå

BRÅ rådetsfrånvisserligen, räknathadevidtjänsterfastaAntalet
ochexpeditionsvaktstjänstfemsammanlagtmedutökatsstart, en-

handläggarefastastabenassistenttjänster,fyra varavmen
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fortfarande oförändrad sju tjänster. Kommittén väl medvetenvar omBRÅs begränsade för de uppgifter denresurser föreslagit,nya som
i synnerhet vad gällde informationsarbetet. Den föreslog därför att en
handläggartjänst från vardera utrednings- och utvecklingsenheten
skulle överföras till den informationsenheten.nya

Avslutningsvis konstaterades i betänkandet s.143

BRÅsUtredningen emellertid kansli,att även förutsattanser detatt
skall tjäna i rörligstomme organisation, bör förstärkas.som en Vad
utredningen tidigare anfört successiv utbyggnad deom en av
föreslagna regionala och lokala organisationerna berör även
brottsförebyggande rådets kansli. Vid förbättrat budgetläge eller när

på sätt kan frigörasannat förresurser förstärka kampenatt mot
brottsligheten BRÅsutredningen sålundaanser organisation,att i
betydelsen fasta tjänster, bör utökas. Vid sådan förstärkning bören
till början samordnings- och organisationsenhetenen informa-samt
tions- och dokumentationsenheten tillföras tjänster. I den månnya
BRÅ, utöver de fasta tjänsterna, kan bibehålla Övrig personal som

avlönas med särskilda medel, börnu denna personal fördelas i
enlighet med de riktlinjer utredningen utvecklat.som

Flera BRÅsremissinstanser påpekade befintligaatt budget inte gav
för de föreslagnautrymme arbetsuppgifterna, därtill alltförsom var

formulerade ivagt olika avseenden. Vidare konstaterades att
forskningsfunktionen hade ned till förmåntonats för dokumentations-
arbetet och samarbetet med antal myndigheterett stort och organisa-

BRÅstioner. behov samhällsförankring ifrågasattes inte iav och för
sig, ansågs kunna tillgodosesmen rådets konferens- ochgenom
hearingverksamhet, arbetet i projekt-, arbets- och referensgrupper och

breddning styrelsensgenom en sammansättning.av
Beträffande kansliets organisation konstaterade remissinstan-ett par

även kommittén i sinaatt förslag inteser tagit tillräcklig hänsyn till
BRÅs totala personaluppsättning, endast till de 19utan fasta tjänst-

I realiteten fanns därtill ungefär likaema. många extratjänster hel-
eller deltid, huvudparten för handläggare.varav

I budgetpropositionen prop. 198182100, bilaga 5 anförde
föredragande statsrådet s.lO4 f.

I likhet med flertalet BRÅremissinstanser jag fullgjortattanser
sina uppgifter på tillfredsställandeett sätt. Mot bakgrund denav
brottsutveckling jag tidigare har beskrivit ökar behovetsom av
brottsförebyggande insatser inom olika områden samhällsverk-av
samheten liksom samordning samhällets och enskildasav en av

BRÅinsatser brott. Jagmot i fortsättningenatt bör bedrivaanser
sin verksamhet i hittills. Såsomstort sett har slagits fastsom av
riksdagen vid behandlingen 1981 års budgetproposition i frågaav
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justitiede-faller inomverksamhetbrottsförebyggandeden somom
önskemåletmedutförasrådetinomarbetetbörområdepartementets

utgångspunktomedelbarkriminalitetennedbringa meraatt som en
socialsyftande insatser natur.till allmäntutvidgasoch inte av

nuvarandedenjagkansliorganisationen attfrågaI anserom
tjänsteroförändrad. Dekvarstå ikanorganisationen sett somstort

behållas.börorganisationi dennaingårf.n.
BRÅ, förinrättatregeringeninomsärskildaDen styrgrupp som

brottslig-organiseradedenochekonomiskadenlagstiftning om
anknutnamedtillsammansochåri fyraverksamvaritharheten, nu

emellertidharAvsiktenvärdefullt arbete.utförtarbetsgrupper ett
skulleområdetpå permanentlagstiftningsarbetetvaritinte att

BRÅ fårdelvisNärformer.organisatoriskadessa enbedrivas i nu
avvecklainnetidpunkten attorganisation,ändrad varasynes

styrgruppen.

BRÅs instruktionnya
BRÅsiförändringaradministrativa,huvudsakligensmärre,Flera

hade1974i oktoberRedanåren.förekommit underhadeinstruktion
rådets VUinnebördenmed197468 attSFStillägggivitsden ett

beslutochöverklagaskunde attinteforskningsbidrag ombeslut om
förMajztKungl.underställasskulle000 kr300på ånbidrag mer

beslutentillförtsVUhade19751282SFSgodkännande. Genom om
styrelseledamöterantalethadedärefteråretochdisciplinansvar m.m.

SFSomformuleratsparagraftredjeinstruktionensutökats attgenom
denIledamöter.beståttföruthade sextonStyrelsen1977587. av

År hadeslutligen1978ingå.ledamöterminstskulle sextonnu
19788.SFStillfemfrånökatsVU-ledamöterantalet sex

augusti15kraft deniträdde1982787SFSinstruktionenDen nya
förändringarreellaföljandeinnebaroch1982

ändradesBRÅs insatserbrottsförebyggandefrämjauppgift osv.att- förslag.ursprungsbetänkandetsiordvalåliggande,till ett somsamma

styrelsenförmöjlighet attinfördesställetibort,VURådets togs-
arbetsutskott.inrätta ett

styrelsen.tillfördes överansvarsområdentidigareVUs-
styrelseledamot.Kanslichefen blev-

tillfrån sjuutökadesvetenskapligai rådetsledamöterAntalet grupp-
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nio.

Kanslichefens förordnandetid begränsades till år.- sex
Benämningen utvecklingsenhet ändrades till forskningsenhet.-

För styrelsens del innebar ändringen den tillfördesatt ytterligare en
ledamot kanslichefen. I samband med det förordnandetnya av
styrelseledamöter, byttes vidare företrädarna för Justitie-, Social- och
Utbildningsdepartementen företrädare förut mot Rikspolisstyrelsen,
Kriminalvårdsstyrelsen och Riksåklagaren.

BRÅs fortsatta utrednings- och forskningsarbete kunde i stort sett
bedrivas efter riktlinjer tidigare, med oförändradsamma som
organisation. Till informationssekretariatet överfördes inte någon
tjänst eller för denannat utrymme angelägna dokumentations-gavs
uppgiften.

BRÅ-översynen 1986

BRÅ-utredningenDe närmaste åren efter innebar för rådets del inga
egentliga arbets- eller metodmässiga förändringar. Utrednings-,
forsknings- BRÅsoch informationsprojekt avlöste varandra. behov

förstärkning, bl.a. inom informationssekretariatet,av kunde inte till-
godoses.

Under dessa år pågick generell översyn de statliga myndig-en av
BRÅsheternas ledning och ställning. För del beslutade regeringen

i uppdrag åtatt särskild utredningsmange över frågornaen att se om
hur styrelsen lämpligen borde och vilka uppgiftersammansattvara

borde ankomma på den. I uppdraget ingicksom vidare regerings-
beslut 1986-10-16

BRÅsöver funktionatt och arbetssätt dessse organisatoriskasamt
ställning visavi regeringen. Därvid detär särskilt intresse fåattav
belyst gränsdragningsproblem den reguljära högskole-gentemot
forskningen. Utredningsmannen bör vidare belysa hur särskilda
uppdrag rådet beslutas regeringen kan fullgöras inomsom av

för den löpande verksamheten.ramen

I april 1987 lämnade utredningsmannen delbetänkande Ds Ju
BRÃs19876 uppgifter och ledning. Beträffande rådets ställning

ansåg han det också fortsättningsvisatt borde undervara en rege-
ringen fristående instans. Uppgifterna sammanfattades enligt följande
s.l0

BRÅ skall i det brottsförebyggande arbetet



199280SOU4Bilaga228

åtgärderprioriterafrämja ochuppgifteniregeringenbiträda att0

forskningsinsatserochutrednings-samordnao

ochinsatserorganisationersenskildaochenskildasstödja ge0
sammanhangservice i dessa

underlagkanutredningsarbetemedverka iellerbedriva gesomo
åtgärdertill

resultatetdärforskningsarbeteimedverkaellerbedrivastödja,o
förebyggandehapå sättellertill brottorsakerförklara annatkan

effekt

informationövrigtoch iinsatserolikaresultatenredovisa geav0
effekter.förebyggandekan hasom

policyfrågor,viktigabeslutaankommaskullestyrelsenPå att somom
s.57 f.

brottsförebyggandeangelägnaplantill årlig överförslag
åtgärder,

ochutrednings-anledningitill åtgärderförslag2. av egen
forskningsverksamhet,

för rådet,anslagsframställning

utvärderingförredogörelsemedverksamhetsberättelse4. av
åtgärder,brottsförebyggandeviktigare

för rådet,organisationsfrågor5. större

på olikafördelningverksamhet ochrådetsinriktning6. av
förfogande.till rådetsställtsmedelhuvudområden somav

BRÅsÖvriga fåföreslogschef,skulle avgörasfrågor somav
ställning.överdirektörs

antaletocksåbl.a.utredarenföreslogstyrelsenBeträffande att
tio;till högst16minstfrånskulle minskas attledamöter personer

organisa-ochmyndighets-i egenskapi stället förledamöterna, av
efterlämplighet,personligefterskulletionsföreträdare, utses men

ochfolkrörelserpartier,från politiskaunderlaginhämtande av
skullemyndighetsrepresentationenm.fl.arbetslivsorganisationer

ordföran-viceskulleinom sigsjälvstyrelsenupphöra; utsealltså att
yttranderâtt,ochhaskulle närvaro-personalföreträdarede; menatt

delta i besluten.fåinte
BRÃrs instruktionregeringenbeslutade1987december3 attDen

möjlighetenochstyrelseledamöterantaletvad gällde attändrasskulle
19871112,kvarstå SFSskulleinte längreför demersättareutseatt

antalet1988 fârjanuarimed den 1Från och20 §§.3 och nu
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styrelseledamöter högst tio, inklusive kansliets chef.vara
Utredningsmannens slutbetänkande Ds 198821, Brottsföre-

byggande arbete i samverkan, avlämnades i april 1988.
BRÅzsfrågaI uppgifter innebar förslagen i korthetom

BRÅsFör förstärkaatt uppgift samordnare brottsföre-som- av
byggande verksamhet föreslog utredaren särskild samverkansför-en
ordning. Denna skulle förplikta myndigheterna under Justitiedeparte-

BRÅ.samråda medmentet att

I stället för företrådarskap i styrelsen, borde ansvarigagenom hos-
Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Kriminalvårdsstyrelsen och
Riksåklagaren ingå i särskild samverkansdelegation, med uppgiften

utveckla myndigheternasatt samarbete. Rådets chef föreslogs stå för
ordförandeskapet i delegationen.

Den infonnerande och rådgivande funktionen skulle förstärkt- ges en
bredställning, med medverkan rådets sakkunniga personal. Förav att

stödja utvecklingen skulle infomiatiansdelegation, med informa-en
tionssakkunniga från olika instanser, fortsätta vidareutveckla densamt
tidigare Informationsgruppens aktiviteter.

Frågan samordnad dokumentation behövde enligtom en utredaren-
åter En sådan servicetas borde byggas iupp. snarast samverkanupp
med Justitiedepartementet och övriga rättsvårdande instanser. Inom
BRÅ skulle detta också lämpligen leda till biblioteksverksamhetenatt
inrymdes i informationsfunktionen.

BRÅzsBeträffande forskning uttalade utredaren den bordeatt-
bedrivas i syfte sådana kunskaperatt behövdes för justge som
brottsförebyggande insatser, medan kriminologisk grundforskning,

hör hemma inom universitetet, kunde ha vidaresom och även mindre
nyttoinriktade mål. Vidare borde arbetet med utvärderingar ägnas

uppmärksamhet, både i fråga gällandemer regler derasom samt
tillämpning och vad gäller olika förslag till förändringar.

Bidragsgivningen till enskilda forskare borde upphöra. Medlen-
under år totalt 800 000 kr borde i stället isenare huvudsakca
utnyttjas för projektanstållningar och för erbjuda i förstaatt hand

forskare möjlighet medverka medyngre att specialuppgifter i
BRÅ-projekt.angelägna

Vidare rekommenderades mindre del bidragssummanatt caen av
200 000 kr skulle överföras till Stockholms universitets krimino-
logiska institution stöd till institutionens forskning.som I detta
sammanhang fann utredaren det angeläget understryka, bl.a.att att
den kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet behöver

få tillräckliga för sin verksamhet 5.62.resurser
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viss utsträckningskulle ivetenskaplig delegationrådgivandeEn-
skulleverksamhet. DärVetenskapligatidigaredenfortsätta gruppens

forskningsprojekt behandlas.utrednings- ocholika studier,frågor om
detta områdei det inomangelägnabl.a. detframhöllUtredaren att

myndighetsforskning vilkaföreträdare förforum, därfinns ett -
BRÅ kriminalvårdsstyrelsenrikspolisstyrelsen ochkanutöver vara -

samrådahögskolor ochkan mötasuniversitet ochinomforskningoch
s.82.med varandra...

bevaka deviktig del attutredningsverksamheten skulleFör varaen-
inomi insatsernakan finnasbrottsförebyggande inslageventuella som

i utbildningen,kulturlivet,arbets- ochfamiljepolitiken,social- och
BRÅ analyserbörsamhällsplaneringen. Härimiljöarbetet och genom

dessa inslag blirtillmedverkametodutveckling kunnaoch att
insatserna förmåsteuppmärksamhet ägnasSärskildmedel.effektiva

s.48.och ungdombarn

föreslogsbl.a.och ekonomirådets organisationfrågaI om
BRÅ verksför-enligt riktlinjerna iskulle utövasLedningen av-

ansvarigchef skullerådets19871100, dvs.ordningen varaensam
chefrådets bordeverksamhet. Förmyndighetensregeringen förinför

förordnande för vissöverdirektör, medfinnasordinarie tjänst somen
tid.

två sekretariat,ochmed två enheterorganisationen,Den interna-
projektformutföras iskulle i ställetarbetetochskulle brytas upp

olikainom program.

stället förskulle itill överdirektörenmedarbetarenärmasteSom --
med fimktions-cheferfinnas Arasekretariatscheferochenhets- -

samordning och stöd förberedning,handskulle haDessa omansvar.
forskning, utred-för områdenaövrig verksamhetprojektarbete och

administration.planering inklusiverespektiveinformationning,

skulleprojektledareprojekt bordevarjeFör utses, varasomen-
Medbudget- och tidsramar.hölls inom givnaarbetetansvarig för att

besluta utgifter ochföljaskulle också rätten attansvaret genom-om
förande.

BRÅ ekonomiskt projektstöd frånlämpligen fåborde ta emot sam--
förutsättning skulle då rådetbranschorganisationer.eller En attvara

mål, genomförande och resultatan-beslutade projektsettensamt om
vändning.

eventuella professu-hade diskuterats inom rådet gälldefrågaEn som
BRÅ, från ytterligare professurer ivid bl.a. den synpunkten attrer

till utveckling och främja nyrekryte-kriminologi skulle bidra ämnets
5.90forskare. Utredaren konstateraderingen av
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det tillkommerNär professur vid rikspolisstyrelsen under nästaen
år, föreligger egentligen starka skäl forsknings- ochatt t.ex.
utredningschefema är professorer. Kvalifikationskraven är på

nivå. tveksamJag är två skäl.samma av
skäletDet är den omständliga procedur i allmänhet krävsena som

för tillsättning professorstjänst och kan leda tillav en attsom
sådana tjänster vakantaär under lång tid. Det andra skälet är att

andraäven än vetenskapliga kvaliñkationer,rent lång-t.ex.som
varig praktisk erfarenhet och kunskaper inom berörda fackområden

inomoch utrednings- och analysverksamhet, kan lika merite-vara
rande. tjänsternaOm benämningen professor dettautan attges
medför långvarigt tillsättningsförfarande och begränsade veten-
skapliga kompetenskrav, så dettaär motiverat. Nuvarande inne-
havare de båda byråchefstjänstema torde vidare kunnautanav
tilläggas sådan benämning.en

Vid remissbehandlingen ñck förslagen övervägande positivtett
mottagande. Dock framfördes viss kritik, framför allt utredarensmot
förslag särskild samverkansförordning. Förslaget kundeom en

BRÅmisstolkas avsikten någon form direk-att attsom vore ge av
tivrätt sina samarbetsparter. Beträffande den föreslagnagentemot
tjänsten planeringschef framhölls från några håll rådetsattsom
organisation inte större än överdirektören kunde förattvar ansvara

BRÄsfunktionen. Från forskarhåll kritiserades förslaget forsk-att
ningsrådsverksamhet skulle upphöra, vilket ansågs innebära en
försämring för den kriminologiska forskningen i Sverige.

BRÅs gällande instruktionnu

BRÅinstruktionEn för SFS 19881223 beslutades den 24ny
november 1988. I regeringens förordningsmotiv l9886 framhöll
föredragande statsrådet bl.a.

jag går in påInnan de olika delfrågor utredningen harsom
behandlat vill jag göra följande allmänna kommentar till förslagen.

tillDessa är största delen sådana rör planeringen det internasom av
BRÅarbetet vid och inte direkt bör instruktionen.styrassom av

faller på rådetsDet styrelse ställning till sådana förslag. Jagatt ta
har därför inte för avsikt uttala mig utredarens samtligaatt om
förslag endast i den utsträckning jag behövligt medutan som anser
hänsyntill den styrning regeringen bör ha verksamheten vidsom av
BRA.

BRÅzsDen instruktionen trädde i kraft den januaril 1989 ochnya
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följandepå sättuppgifter formuleras nu

brottsförebygganderådet skall främja§ Brottsförebyggande1
samhällsverksamheten och samord-olika områdeninominsatser av

insatser brott.och enskildassamhällets motna

Rådets uppgiftförstärktes således.Samordningsfunktionen var
samordning de brottsförebyggandeförverkatidigare att aven

BRÅframgår2 punkten, intejfr dock § andrainsatserna attvarav
övriga myndigheter.direktivrättnågonhar gentemot

verksamheten skall rådet särskilt§ brottsförebyggande2 denI
uppgiften främja och prioriteraregeringen ibiträda att

åtgärder,
myndigheters forsknings-, utrednings-för statliga och2. verka att

samordnasinformationsinsatser
,

organisationerinsatser kommuner, och andrastödja av
enskilda,

medverka i forsknings- och utredningsarbete därbedriva eller4.
brott,orsaker tillkan belysaresultaten

i forsknings- och utredningsarbeteeller medverkabedriva som
åtgärder eller gäller utvärderingunderlag förkan som avge

åtgärder,vidtagna
brottsutvecklingen och redovisa det aktuellafölja och analysera

läget,
informations-från forsknings-, utrednings- ochrapporterutge

och andras insatserredovisa resultaten ävenprojekt, samtav egna
kan ha förebyggande effekter,informationi övrigt somge

initiativ och förslag medverka i det kriminal-i övrigt genom
politiska arbetet.

förtydligandenytillförd och innebär vad iPunkten 1 är ett av som
för statliga myndigheter, nämligentidigare har gälltrealiteten att

i frågor derasbiträds myndigheterna rör respek-regeringen av som
sakområden.tive

2-5 innebär viss uppstramning tidigarePunkterna gentemoten
informationsinsatserna givits förstärktharformuleringar. Dessutom

de har skrivits in tillhöriga rådets samord-position attgenom som
uppgifter.nande

BRÅs tidigare uppgift brottsutvecklingengöraatt prognoser om
Uppgiften visat sigfått utgå. hade mycket svårgenomförbar.har I

BRÅinstruktionen erhållitstället har tillägget skall redovisa detatt
6.aktuella läget punkt

BRÄzs7punkt slutligen har instruktionenI tillagts från starten
bedrivna informationsaktiviteter utgivningen rapporterav osv.-

organisatoriska förändringarDe följde regeringsbeslutetsom av
innebar att



sou 199280 Bilaga 2334

kanslichefstjänsten överdirektörstjänstersattes ochav en att-
överdirektören blev chef för myndigheten dvs. BRA ledes inte
längre styrelsen,av

de föreslagna rådgivande delegationema knöts till rådet,-

bestämmelsen enhetsindelning bort och ställningstagandettogsom-
till enhetemas eller inte hänsköts till BRAs avgörande,vara eget

infonnationsfunktionen förstärktes också chefen förattgenom-
informationen erhöll byråchefs ställning.

BRÅStatsrådet uttalade avslutningsvis bäst fyller sin funktionatt i
det brottsförebyggande arbetet fungera kontaktpunktattgenom som
mellan forskning och administration informatörsamt ochsom
förslagsställare myndigheter och regering,mot ävenmen som
inspiratör till förvägar det brottsförebyggande arbetet.nya

1989I års budgetproposition prop. 1988892100, bilaga 4
redovisades de överväganden, regeringen hade gjort i sambandsom

BRÅ.med sitt beslut instruktion för Föredragande statsrådetom ny
framhöll vidare s.89

BRÅTyngdpunkten i arbetet har enligt hittills främst legat på
insamling och analys brottsdata på utformningsamt brotts-av av
förebyggande strategier. Endast mindre del verksamheten haren av
ägnats praktisk tillämpning och utvärdering sådana strategier.av
BRÅ bör iäven fortsättningen ägna sig breda insatser inom det
kriminalpolitiska fältet. Det är emellertid angeläget verksam-att

BRÅsheten vidareutvecklas så kunskaper iatt större utsträckning
än vad hittills varit fallet kan användas underlag försom som
prioriteringar i det brottsförebyggande arbetet liksom för tillämp-
ning och utvärdering brottsförebyggande åtgärder. Det finnsav ett
särskilt behov modellerstort kan ligga till grund förav som
brottsförebyggande åtgärdsprogram på lokal nivå.

Statsrådet underströk också behovet utvärderingar i frågaav om
kriminalpolitiska reformer och betonade informationsarbetets

BRÅbetydelse s.90 bör fungera informationscentrum ochsom ge
upplysning och vägledning inom det brottsförebyggande området. -
Någon resursförstärkning i form tjänster till inforrnationsarbetetav

emellertid inte.gavs

BRÅs ställning i dag

I och med den instruktionen hade rådet alltså fått vidgadenya
uppgifter, särskilt vad gällde infonnationsverksamheten. Det hade

BRÅsockså blivit allt tydligt arbete borde definierasattmer som
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till FoU-hänförasdärförochutvecklingsarbeteochforsknings-
regerings-inombudgetberedning1990 årssamband medIområdet.
BRÅtill överbeträffande anslagenförslagendärförflyttadeskansliet

forsknings-till regeringensbudgetpropositionenordinariedenfrån
19899090.prop.proposition

BRÅs framtidapåregeringensredovisadespropositionenI syn
s.104arbete

kun-förutsätterbrottsförebyggande arbete attframgångsriktEtt
BRÅspridas.utvecklas ochområdet kanpåerfarenheterochskaper

instruktio-densammanhanget. Genomi detcentral rollhar nyaen
BRÅs samord-för bl.a.centraltställningmarkeras organsomnen

brottsföre-detinformation påochutvärderingforskning,ning,
BRÅsangelägetdet ärRegeringen attområdet.byggande attanser

tillförs utökadeverksamhet resurser.
BRÅs behovetbedömninghuvudsakidelarRegeringen avav

iområdenpå deinformationochutredningforskning, angessom
bl.a.såledesbörEtt störreverksamhetsplanen. utrymme ges

kriminalpolitiskaochåtgärderbrottspreventivautvärdering av
reformer.

ingivnarådetprojektområden i denockså vilkaRegeringen avangav
uppmärksammasärskilt bordeBRAverksamhetsplanen,treåriga som

Åtgärder storstadibrottmot-
invandrareblandBrottslighet-

rättsväsendetinitiativ inomPrivata-
trafiksäkerhetochDrogpåverkan-

ochbrottslighetEkonomisk-
våldsbrottochNarkotika-

välbehövliggångenför förstafickInformationsverksamheten ennu
tillmedelsärskildaVidare1,5 tjänster.med avsattesförstärkning en

utvärderings-personalutbildning itillinformationsdatabas samt
metodik.

BRÅBRÅ-översynen,framförts i atthadeförslag,Ett varsom
branschorganisationer. Dettaolikafrånstödha rättskulle emotatt ta

s.108propositionenockså ibehandlades

inomorganisationerfrånlämnasockså kunnastöd börEkonomiskt
ellerbilbranschenförsäkringsbranschen,bankväsendet,Lex.

Bidrag börförutsättningar.tvåunderdockfastighetsägare o.s.v.,
Vidarebranschorganisationer.ellerfrånhandi första emottas sam-

BRÅ mål,projektsskall besluta ettendastdet genom-är omsom
resultat.ochförande



Bilagasou 199280 4 235

BRÅBeträffande bidragen till enskilda forskare rekommenderades att
fortsättningsvis avdela hälften för bidrag till avhandlings-av summan

utförsarbeten doktorander i kriminologi.som av
BRÅsin anslagsframställningI för budgetåret 199192 framförde

förslaget professurer skulle inrättas vid rådet. Frågan behand-att tre
lades inte särskilt regeringen i den då aktuella budgetpropositionenav

199091 100, bilagaprop. 4. Fördragande statsrådet framhöll detatt
inte fanns skäl föreslå några avvikelser från de riktlinjer föratt
BRÅs arbete under treårsperioden 199091-199292, året innansom
hade givits i forskningspropositionen.

BRÅInför innevarande budgetår 199293 återkom med förslaget
professurer. Denna gång konstaterades vid budgetbehandlingenom
BRÅ tillhör de myndigheter, skall lämna fördjupadatt som en

anslagsframställning för perioden 199394-199596, och den fram-att
ställningen kommer utgöra regeringens underlag, bl.a.att iett av
fråga vilka prioriteringar bör under dengöras aktuellaom som
treårsperioden. Föredraganden framhöll också 1991921100,prop.
bilaga s.l45

led i förberedelsernaSom inför 1993 års forskningspropositionett
kommer inom regeringskansliet analyseras bl.a. hur deatt resurser

BRÅför forskning disponeras bäst kan, utnyttjas försom nu av en
verksamhet hög vetenskaplig kvalitet. En utgångspunkt för detav
beredningsarbetet är behovet kriminologisk och kriminalpoli-att av
tisk forskning bör i övergripande nationellt perspektiv ochettses

BRÅ,innefatta såväl den forskning bedrivs vid kriminalvårds-som
styrelsen och polishögskolan liksom den forskning bedrivs vidsom
universiteten med fördelas forskningsråden inomresurser som av
utbildningsdepartementets verksamhetsområde. En avsikt med
översynen belysaär hur den aktuella forskningen kan förstärkas,att
bl.a. bättre samordning.genom en

BRÅ föremål förär sin tredje inrättandet,översyn sedan dennanu
gång med tyngdpunkten forskningsverksamhetenlagd på medmen-
samordningsfrågan alltfort aktuell.

Avslutande kommentarer

När läser de uttalanden, regering, riksdag och utredare harman som
BRÅsgjort verksamhetsområde under åren, det slåendeär hurom

fast det ursprungliga målet ñr rådet har legat. Den övergripande
uppgiften, den har formulerats i 1974, 1982 respektive 1988 årssom

BRÅ,instruktion för har alltid varit samordning samhällets ochav
enskildas insatser brott. Däremot har tonvikten lagts någotmot
varierande vid de funktionerna forskning, utredning och informa-tre
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gällt.samordningsregelnför dem harocksåtion, men
instruktionsmässi har förändratsUtredningsfitnldionen den,är som

BRÅstår tydligt uttalatversionernaåren. I allaminst atttregenom
utredningsarbete.bedrivaskall

instruktionsförândringarharforskningsfimldionengällerVad
JustitiedepartementetsSåväl förarbetenagjorts.däremot som

BRÅs instruktion visar,förstaochförhandlingsuppdrag att upp-
skulleutvecklingsenhetendå benämndesvadförgifterna attvarasom

utvecklingsarbete,forsknings- ochinitierastödja ochfölja,
samordningförverkasprida resultatenochutvärdera samt av

knappast någotforskningNågonarbete.sådant utrymmegavsegen
för.

för sköta uppgiftenforskarekvalificeradeEmellertid behövdes att
börjanstod frånoch -resultat, Detforskningsprojektolikabedömaatt

fingesåvida de interekryteras,inte skulle kunnaklart sådanaatt
BRÅ därför forskningsarbeteharforska själva. Inommöjlighet att

BRÅ-utredning behandlade frågan,1978 årsalltifrånbedrivits starten.
BRÅsunderinte inforskningsverksamhetenoch även togsom

ändradeframgår det deninstruktion, så1982 års2 iuppgifter § av
verksamhet.blev etableradforskningenenhetsbenåmningen att ennu

BRÅs funktionen in ocksåsedaninstruktion 1988 skrevstredjeI
Uppgifter.rubrikenunder

intill de allradokumentationsfimldionen harochInformations-
Från börjanstyvmoderligt behandlad.varit närmastårenSenaste var

visadearbetsområde. Detforskarnasplanerad tillhörafunktionen att
uppgifterna.de övriga Ettblandden inte ñck platssnabbtsig att

och med hjälpinrättades,informationssekretariatsärskilt av en
därefter fick bliJustitiedepartementetfråninlånad handläggare som-

BRÅ extratjänstpå inrättadhandläggareochhosstationär enen-
informationen byggaskunde den externa upp.

önskemålet dokumentation frånvetenskapligför togsutrymmeom
behandlingsforskningkriminologiskförKommitténbörjan avupp

BRÅ-utredningen 1980.därefter återframfördes1973 och av
BRÅ-översynen två år sedanpåpekades behovet. För1988Också i

BRÅ påbörjabibliotekarie ochbl.a.för tillsättafick medel att en
informationsdatabas.uppbyggnaden av en

BRÅs FoU-område,i dag till deträknas såledesverksamhet som
till.stark anknytningeller mindrehar haftalltifrån sinrådet start mer

övergått från utrednings-alltverksamhet harUtredningsenhetens mer
projektform, medutvecklingsarbete itilli arbetsgrupperarbete sam-
eller referensgrupper.projektanknutnahållsförankring styr-genom

ansågsfrån första börjandokumentationsverksamhet,Den varasom
slutligen fått givetför rådet, haruppgiftangelägen ett utrymme.en

BRÅ förutsätt-dag, hardet först ikunna ärskulle sägaMan att som
skapare ställdeambitioner rådetstill denåningar att upp.somupp
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Bilaga 5

Förteckning BRÅöver uppdragprojekt, som
utfört fr.o.m. år 1987

Lisbeth Eklund, Brottsförebyggande rådet

Socialdepartementet

1. Projekt
Sexuella barnövergrepp B 2-10085 Projektetmot initierades av-BRÅSocialdepartementet. Sedan tagit fram projektbeskrivning
inklusive kostnadsberäkning, erhölls anslag från allmänna arvsfonden
1985-08-22 475 000 kr 1987-09-17 88+ 000 kr.

Redovisning
° sexualbrott barn. En kartläggningmot utifrån kriminalstatistiken

Kansli PM 198612-
sexualbrott bam. Presentationmot och diskussion någraav

BRÅ-rapportcentrala inom forskningsområdetteman 19891-
Polisanmälda sexualbrott barn. Presentationmot empiriskav en

BRÅ-PMundersökning 19903-
Sexualbrott bam. Beskrivningmot de misstänkta brottenav -BRÅ-rapport 19906
När misstänker sexualbrott bam.man Redovisningmot och

BRÅ-rapportrekommendationer 19908-
Sexualbrott barn. BRÅ-rapportDe misstänktamot förövama -19911
sexualbrott barn Broschyrmot 1992-

BRÅ-konferenser,Projektet låg också till grund för tvâ i Stockholm
1991-04-16 respektive Malmö 1991-11-27, då i samarbete med
Samverkan för folkhälsa, Malmö. Konferenserna har dokumenterats
och kommerrapport hösten 1992.en att utges
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Justitiedepartementet

Projekt
helger ochmedsambandbrottslighetOrdningsproblem och i större

belastadeKostnaderna212-8887festdagar Fallmännaandra -
BRÅs ordinarie budget.

Redovisning
APROPÅÖland 4-871987 IpåMidsommarfirandet° nr-

registerdata1987 speglat medårBorgholmMidsommarñrandeti
19882Kansli PM- APROPÅ 4-881988 IBorgholm årMidsommarñrandet i nr-

17denJustitiedepartementettillrapporterades septem-Delstudiema
1988.26 septemberden1987 respektiveber

Projekt3.
Kostnaderna39-15488besöksförbud ElagenUppföljning av om -

BRÅs budget.ordinariebelastade

Redovisning
BRÅ-PM 19892uppföljningbesöksförbud. EnLagen om -

1989.5 junidenregeringentillöverlämnadPromemorian

Projekt4.
försöksverksamhet1988217förordningen SFSUtvärdering omav

och lagenlagövertradarerörandeutredningarsnabbaremed unga
bestämmel-särskildamed1964167lagenändring i1988822 om

Justitiedepar-Medel från8832-68lagöverträdare Eungaser om -
från000 kr,300198990bå000 kr;198889 300båtementet

kr.90 000198990bâSocialdepartementet

Redovisning
försöksverk-ochlagstiftningenUtvärderinglagöverträdare.Unga av

BRÅ juliden 2lagöverträdareåtgärdermedsamheten mot unga -
stencil.1990,

juni 1990. Ett29denregeringentilllämnadesUtförlig slutrapport -
BRÅs arbete.underrapportserie ärtryckning iförmanus

Projekt
medförsöksverksamhet1989928lagenUtvärdering sam-omav

båJustitiedepartementetfrånMedel31-15489hällsøänst E -
00300 kr.198990
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Redovisning
Delredovisning till regeringen 1991-08-14. Uppdraget skall
slutredovisas den l juli 1994.senast

6. Projekt
Kartläggning váldtäktsbrottens utveckling 2-11989B Medelav -BRÅ-medarbetaresfrån Justitiedepartementet 60 000 kr för med-
verkan i arbetsgrupp inom Justitiedepartementet.en

Redovisning
BRÅs arbete ingår i arbetsgruppens betänkande Kartläggning av
våldtäktsbrotten analys den aktuella situationen, förslag tillav-
åtgärder Ds 19903.-

Anm
BRÅArbetsgruppen föreslog bl.a. skulle göra specialunder-att en

sökning de utländska gärningsmännens betydelse för våldtäkts-av
BRÅbrotten. Något formellt uppdrag har inte fått. Studien påbörja-

des emellertid år 1991 och beräknas slutförd hösten 1992.vara

7. Projekt
Lokala brottsförebyggande Stockholm,i Malmö, Linköping,organ

ÖstersundKarlskogaDegerfors och 5-8491E Uppdraget i de-
fem delprojekten främst utbildningkunskapsförmedling vadavser
gäller kartläggning, analys, projektplanering och projektutvärdering.
Medel från Justitiedepartementet 1 000 000 kr.

Polismyndigheterna i Karlskoga och Linköping har därtill våren
1992 beviljats 350 000 kr respektive 330 000 kr från RPS medel för
narkotikabekämpning. I Karlskoga kommer bl.a. Statistiska central-
byrån SCB göra intervjuundersökningatt invånarnasen om
kontakter med och erfarenheter kriminalitet och drogmissbruk.av
BRÅ skall för bearbetning och analys materialetsvara samtav avge

resultatrapport. I Linköping skall modell utvecklas fören en
kartläggning narkotikamissbrukets omfattning, utbredning ochav
rekryteringsvägar. Uppgiften genomförs där sociologiska institu-av

BRÅ.tionen vid Linköpings universitet i samråd med

Redovisning
Preliminär utvärdering görs den l juli 1992 Justitiedeparte-per av

arbetsgrupp för projektet. Slutligmentets utvärdering skall lämnas av
BRÅ år 1994.senast
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Projekt
5-8491och åtgärder Eanalyskartläggning,Bilbrottslighet --

BRÅs budget.Kostnaderna belastar egen

Redovisning
1992.redovisas höstenProjektet kommer att

Projekt
ändradedenefekzernastudieBesöksförbudslagen avaven-

JustitiedepartementetMedel från5-8491lagstifiningen E -
200000 kr.

Redovisning
BRÅs VåldvåldsarbetsgrupptillUppdraget har överlämnats ena

1992.redovisas hösteninom Studien kommerfamiljen. att

10. Projekt
31-8991utvärdering Ftrafikbrottslagen1990 års reform enav --

särskilda projekt-för550 000 krfrån JustitiedepartementetMedel
insatser.

Redovisning
april 1994.den 1slutredovisasskallUppdraget senast

Statsrådsberedningen

11. Projekt
Statsrâds-2-4089arbete BStorstadsutredningensMedverkan i -

BRÅ föranlitatillståndStorstadsutredningenberedningen attgav
000 kr avsåg100000 kr,200därifrånvisst Medelarbete. varav

databearbetning vid SCB.

Redovisning
BRÅs 1989110SOUdelbetänkandetingår iarbetspensum
Storstadskriminalitet.

ministerrådetNordiska

12. Projekt
Justitiedeparte-frånMedel2-7088NordenMiljökrinzinalitet Bi -

175 000 kr.Miljödepartementetochmentet
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Redovisning
Forurensning straff nordisk studiumet Nord 19912og - -

Anm
Den svenska arbetsinsatsen också upphov till redovis-gav separaten

BRÅ-rapportning, Ambitioner och flaskhalsar 199010.-

13. Projekt
Ekonomisk brottslighet i samband med exportimport 26-8986F -Medel från ministerrådet 103 000 kr.

Redovisning
Fel, oegentligheter och ekonomisk brottslighet vid import och export

BRÅ-PMi Norden 19911-

Försvarets forskningsanstalt

14. Projekt
Brottsligheten krigi och andra kristilLstánd E 32-1587 Medel-från FOA 115 000 kr.

Redovisning
Brottslighet under krig och andra kristillstånd Kansli PM 19881-

Statens invandrarverk

15. Projekt
Brottsliga subkulturer E 18-8187 Medel från SIV 60 000 kr,-
från Stockholms kommun 60 00 kr.

Redovisning
BRÅsEnligt beslut styrelse skall projektet ingå i BRAsav stora

invandrarprojekt se projekt 21.nr

Projekt med huvudansvarig, där Justitiedepartementetannan
BRÅhar föreskrivit samverkan med

16. Projekt
Viss försöksverksamhet med livvaktsskydd för hotade kvinnor 29-E
7392 Uppdraget har givits till Rikspolisstyrelsen och länsstyrel--

BRÅ.i O, M och Y lån, samråd skall ske medserna
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Redovisning
1993.oktoberden 1skall skeredovisning senastRPS

Projekt17.
Uppdraget29-6592likn. ErånåtgärderfrågorVissa mot o.om -

BRÅ. Enmedskall skesamrådRikspolisstyrelsen,tillgivitshar
BRÅ-medarbetare projektet.deltid ipåtjänstgör

Redovisning
1992.oktober31denskall skeredovisning senastRPS

projektsamverkanInternationell

Projekt18.
frånMedel39-12390oferundersöløiing E1992 årsDeltagande i -

000 kr.199192 400båJustitiedepartementet

Redovisning
redovisad isamordnare,JustitiedepartementsHollandstillRapport

Tables ReportPreliminary1991.of Crime SurveyVictimstryck
jäm-1992. EnHolland, MayAmsterdam,Interview,Sweden. I

kommerresultatlåndersdeltagandesammanställningförande av
bokform.idärefter görasatt

Projekt19.
Medel2-491BbrottslighetsjälvrapponeradUndersökning av -

000 kr.90kriminologiförsamarbetsrådetNordiskafrån

Redovisning
Vetenskapligsamordnare.JustitiedepartementsHollandstillRapport

denNSfKtillrapportering senastförklarberäknasslutrapport vara
1993.juli1

BRÅ harandramedtillsammanssamarbetsprojekt som
tillbidragerhållitochinitierat

Projekt20.
med StatensTillsammans25-3290trafiksäkerhet FochDroger -

ockväg-och StatensTrafiksäkerhetsverketlaboratorium,rättskemiska
BRÅ Transportforskningsbered-frånmedelfåtthartrafikinstitut

253 000 kr.199192båföroch000 kr110199091bâförningen,
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Redovisning
Projektet är uppdelat på sju delprojekt 1 Kunskapsläge. 2 Före-
komst drogpáverkan hos bilförare. 3 Riskgrupper hos drogratt-av
fyllerister. 4 Förekomst drogpåverkan hos förare inblandade iav
trafikolyckor. 5 Kritisk utvärdering tillämpningen bestämmel-av av

drograttfylleri. 6 Förebyggande åtgärder, och möjligtsen om om- -
7 En experimentell undersökning med hjälp VTIs simulator.av

Del 1 i principär avslutad frågan tryckning eller harseparatom
Övrigainteännu tagit ställning till. delar pågår parallellt,man

eventuell avslutning år 1993.

21. Projekt
Internationell ochmigration brottslighet förövare och ofer mot
bakgrund etniska relationer, kulturskillnader och livssituationerav

BRÅ29-490F Medel från Arbetsmarknadsdepartementet till via-
Centrum för invandringsforskning CEIFO, Stockholms universitet
Regeringsbeslut 1990-11-08 280 000 280 000 kr. Från Social-+
forskningsrådet via CEIFO bå 199091 127000 kr, bå 199192
252 000 kr.

Redovisning
Kontrakt fördelningen uppgifter och personella och ekono-om av

BRÅmiska har slutits mellan och CEIFO. Projektet beräknasresurser
pågå juni 1995.t.o.m.

22. Projekt
Stockholmsprojelctet 28-8589F Kriminologiska institutionen vid-
Stockholms universitet, Rikspolisstyrelsen och Stockholmspolisen
bidrar till projektet med vissa personella Därtill kommerresurser.

frånmedel Stockholms årstad 1990 575 000 kr 75 O0 kr.+

Redovisning
projektetI studeras åtta förortsområden särskilt. Arbetet indelat iär

nio delprojekt 1 Brottsligheten i city, lokala och påcentrum
allmänna kommunikationer. 2 Grannskap, socialisation och brottsbe-
nägenhet. 3 Skolor, boende och ungdomsbrottslighet. 4 Brottslig-
heten hos med utländsk bakgrund, med särskild inriktningpersoner
på ungdomsbrottsligheten i invandrartäta bostadsområden. 5 Social
instabi-litet i bostadsområden och ungdomsbrottslighet. 6 Bostads-
områdens fysiska utformning och brottslighet. 7 Brottsstruktur och
polisens arbetssätt i olika stadsmiljöer. 8 Kvinnor, brott ochtyper av
storstadsmiljö. 9 Brottslighet och socialt arbete i olika stadsmiljöer.
Beräknad sluttid för projektet är år 1994. Följande harrapporter
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lämnats

BRÅ-rapport 19905stadsmiljönbrott ioch åtgärderBrott mot -
BRÅ-rapport 19913livsstil brottSkola, och -

BRÅ-rapport 19915trygghetSociala problem, brott och -
BRÅ-rapport 19921 under tryckningFamilj, och brottuppväxt -

1992juni

Projekt23.
1989-Heldagskonferens i Stockholm89och bron 7-53CKvinnor -

föroch DelegationenCivildepartementeti samarbete med04-20
JÄMFO med medel.dock bidrogjämställdhetsforskning som-

dokumentationen.000 kr, användes tillöverskott, 8Konferensens

Redovisning
19901brott BRA-rapportKvinnor och -

Projekt24.
BRÅs uppdragitSamverkansdelegation harBrottsoferskrifi -

Kostnaderna,skriften,sammanställaInformationsdelegationen att ca
5 000Brottsskadenämnden kr;fördelas enligt följande;120 00 kr,

BRÅ, Kriminalvårdsstyrelsen,Justitiedepartementet,Domstolsverket,
Rikspolis-15 000 kr vardera;SocialstyrelsenRiksåklagaren och

25 000 kr.styrelsen

Redovisning
i augusti 1992.beräknas avslutatArbetet vara

Projekt25.
2-92 89 Enkriminalpolitik Ckriminaloger 90-taletsNordiska om .--

där förlagetmed Sober Förlag,författare i samarbeteantologi tolv
90 000 kr ochdistributiontryckning och cabekostade royalties,

BRÅ redaktörskapet.stod för

Redovisning
Soberkriminalpolitik 1990,90-taletskriminologerNordiska om

Stockholm.Förlags AB,

Kommentarer

samarbets-givits flerabidrag harexempel på projekt, därSom av
5-15686. FörFisksätraprojelaet Edet s.k.kan nämnasparter,

brottsofferundersökninggenomfördtidigareuppföljning av en
omkringgjordeslokalbefolkningenIntervjuer medanlitades SCB.
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BRÅårsskiftet 199192. stod sedan för bearbetning och analys av
materialet. BRÅ,Kostnaderna för SCBs delades mellanengagemang
Nacka kommun 18 000 kr, Polismyndigheten i Nacka 5 000 kr
och det kommunala bostadsföretaget Nackahem 18 000 kr. -
Arbetet med projektrapporteringen pågår f.n.

BRÅ-tjänstemänFörutom för direkt projektarbete har även anlitats
i offentliga utredningar ochexperter arbetande konsultersom som

åt myndighets- eller organisationssammansatta arbetsgrupper.
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BRÅ 199192tillförts budgetåretProjektmedel som

BRÅ 2 826 000 kr isammanlagt199192 ñckbudgetåretFör
olika uppdrags-sam-avsåg åttautifrån. Medlenprojektbidrag

i första handuppdragsgivareBidrags- ocharbetsprojekt. var
projekten 20 nedan, därendast nrFörJustitiedepartementet. ett av

högstbelopp år avtalats.år, hadetilldelats för änmedel ettett permer
BRÅ hänvisar till tidigareñck bidrag numrenföljande projektTill
uppdragprojektförteckning överredovisad

BeloppBidragsgivareProjekt

00 000 krJustitiedepartementet lbrottsföre-Lokala
Engångsbidr.ibyggande organ
utbetalatMalmö,Stockholm,
714 297 krKarl-Linköping,

skogaDegerfors
Östersund 7och

200 000 krJustitiedepartementetBesöksförbudslagen
Engângsbidr.studie aven-
utbetalateffekterna denav
113 113 krlagstift-ändrade

9ningen

550 000 krJustitiedepartementetårs reform1990 av
Engångsbidr.trañkbrottslagen -
utbetalat10utvärderingen
107 807 kr

400 000 krJustitiedepartementeti 1992Deltagande
Engångsbidr.offerundersök-års
utbetalat18ning
400 000 kr +
13 476,42 kr av
BRÄs medel
fe1beräkn.
moms
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Undersökning Nordiska samarbetsrådet 90 000 krav
självrapporterad för kriminologi NSfK +
brottslighet 19 och Stiftelsen forskning i 40 000 kr

Malmö Engångsbidr.
utbetalat
120 669 kr,

45 000varav
kr till en
ñnsk del av
studien

och trafik-Droger Transportforsknings- 253 00 kr
säkerhet samar- beredningen Flerårsbidr.

20betsprojekt högstbelopp
utbetalat
104 569 kr

Internationell Socialforskningsrådet 252 000 kr
migration och via Centrum för in- bå 199091

21brottslighet vandringsforskning 127 000 kr.
utbetalat
262 431 kr
bå 199091
95 236 kr

Fisksåtraprojektet Nacka kommun 18 00 kr
under Kommenta- Nackahem 18 000 kr
rer Polismyndigheten i Nacka 5 000 kr

Engângsbidr.
utbetalat
41 000 kr
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BRÄs FoU-projekt 1989-01-01--1992-06-30

Lisbeth Eklund, Brottsförebyggande rådet

Årligen återkommande

1 Brottsutvecklingen BRÅ-rapporterSedan år 1974 utgåvaår i serienen.

2. Studies Crime and Internationell vetenskaplig publikation.on Projektet startat
Crime Prevention febr. 1991. Skall utkomma med ex.år. Nr l utkomett i

juni 1992.

Påbörjade före den 1 januari 1989

Projekt Påbörjat Avslutat Kommentarer

BRÅ-rapportUtvärdering GRUT- Sept. 1983 GRUT-projektetav i Visby -projektet i Visby juli 1989 19914 utvärderingresp. Uttagningen -
elevkontrollgrupperav

1983. Under genomförande-
och uppföljningsperiod var

BRÅsprojektet vilande för
del, därefter utvärderings-
arbetet.

4. Tillgreppsbrottslighet Nov. 1984 1989Apr. delrappan,En Butiksrån,
Kansli-PM 19883, har redo-
visats. Projektet ingår sedan
år 1989 i Stockholmspro-
jektet
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BRÅstill1991 Rapporterat sty-1984 Dec.Dec.Eko-Kampen mot
arbets-PM.Åklagamas relsefr.Vilande engenombrotten.

Åter- fortsättningProjektet1988. var eninsatser
Perssonspå Leif G.W. ut-sept.upptaget
EKG-brottenvärderingar1990 av

BRÅ-rapport brottslige företagarenDen1984brottslig- Dec.Ekonomisk -
sanningeller19902 mytföretagsutifrånhet ett

perspektivorganisations

BRÅ-PM Samhällsekonomiska1984samhällsekonomisk Dec.En
ekonomiskpåaspekter19902ekonomis-denanalys av

brottslighetbrottslighetenka

ÖkadBRÅ-rapport säkerhet inom1985JunihandelnSäkerhet inom
handeln19894

BRÅ-rapport ban DeSexualbrott mot1985Sept.Sexuella övergrepp -
förövarnamisstänkta1991 lforskn.delbarnmot

delredovisningarTidigare
198612Kansli-PM

BRÅ-rapport 19891
BRÅ-PM 19903
BRÅ-rapport 19906

BRÅ-rapport misstänkerNär1985Okt. manSexuella övergrepp10.
barnsexualbrott81990 motutredn.delbarnmot

BRÅ-PM ochoegentligheterFel,1986Febr.tullmyn-nordiskaDe11.
brottslighet videkonomisk19911kontroll-digheternas

i Nordenochimport exportverksamhet
NSX-projektEtt

del.SverigesförAvslutat19901986 Aug.Höstenbrottslig-Ekonomisk12.
NSfK-projektEttNordiskhet. anto--

logi

APROPÅ Midsommarfirandet på1987och Apr.Ordningsproblem nr13.
Öland Midsommar-1987;Kansli-4-87;sambandibrottslighet

1987Borgholmifirandet19882;PMochhelgermed större
APROPÅ registeräata;medspeglatfestdagarandra

Midsommarfirandet i4-88nr
1988årBorgholm
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BRÅ-PM14. Vårdnadshavares Dec. 1987 Barnens brott föräldrar-ochan-
för barns brotts- 1990 1 ansvarsvar nas

liga handlingar

15. Unga lagöverträdare Juni 1988 Juli 1990 Unga lagöverträdare. Ut--
utvärdering värdering lagstiftningenen av

och försöksverksamheten
med åtgärder lag-mot unga
överträdare Stencil

BRÅ-PM16. Besöksförbud Okt. 1988 Lagen besöksförbud.om
19892 En uppföljning

BRÅ-PM17. Samarbete skola soci- Okt. 1988 Ungdomsprojekt Retorik-
altjânst m.fl. 1992 1 och praktik

18. Narkotika och rättstill- Jan. 1982 Projektet vilande sedan tjäns-
lämpning arbetattemannen medsom

det slutat sin anställning

19. Skatteundandragande Nov. 1985 Förstudier pågår tillsam-
inom datorbranschen mäns med skattemyndig-

heten för söka möjligaatt
områden för empiriska
undersökningar

20. Ekonomisk brottslighet Dec. 1986 Delrapport Skatterevision i
i vissa BRÅ-PMbranscher sju branscher,

19923. Redovisning ut-av
värderingen den vidgadeav
vandelsprövningen beräknas
föreligga bå. 199293

21. Brottsförebyggande 1987Jan. Slutredovisas hösten 1992
åtgärder i förorten

22. Tidiga brottsföre- Planerades Projektet har vilat p.g.a.
byggande Åter-åtgärder jan. 1987 andra, större projekt.

bå. 199192upptaget
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blir1Delrapport Vem1987kriminalitet Apr.23. Droger,
BRÅ-drogmissbrukare,kontrolloch

19903. Delrapportrapport -
krimi-droger ochom

föreligger inalitet, manus
juni 1992.

InkapaciteringDelrapport1988Febr.Inkapacitering24. -
vid förändradeEffekterantologien -

BRÅ-rapportstrafftider
delavsnitt för den19907; ett

antologinplanerade som
publicerats separat

1989januariPåbörjade efter 1den

BRÅ-rapport ochSocial anpassning19891956 Jan.Uppföljning25. av
samhällssyn19904klientelundersökning,års

2Etapp

BRÅ-rapport flaskhal-Ambitioner och1990och till- Apr.Kontrollen26.
versionutvidgadEn1990 10 sarmiljöfarligöversynen -

tillsvenska bidragetdetverksamhet av
MinisterrådetsNordiska

miljöprojekt

förstudie har1991 En1990 Nov.och Sept.säkerhetPrivat27. avrappor-
ochredigerasSkallkriminalpolitik terats.

38projektingå i den för nr
antologinplanerade

APROPÅ inteBrottsstatistik kan1990internatio- Sept.första28. Den
jämföras-2, 19911offerundersök-nella nr

ningen

Febr. 1992 Avrapporterat1991Juliinom hyres-Eko-brott29. engenom
BRÅs styrel-tillarbets-PMfastighetsbranschenoch

plane-antologi skallEnse.
ras

utvärderings-Planering19911991 Dec.Brottsförebyggande Aug.30. av
Arbetsgrupps-PMprojektdetalj-åtgärder inom

1991-12-17handeln
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31. Stockholmsprojektet BRÅ-rapport1989Apr. Delrapporter-
Brott och åtgärder mot 19905, 19913, 19915
brott i stadsmiljön 19921 Beräknas pågåresp. -

till bå. 199495

32. Brott barn Förplaneringmot Projektet vilande p. g.a.-
gjord 1989 arbetet i Stockholmsprojek-aug.

31nrtet

33. En bok det brotts- Sept. 1989 Beräknas klar bå.om vara-
förebyggande arbetet i 199293
teori och praktik

34. Drograttfylleri och Dec. 1989tra- Ett samarbetsprojekt.-
fiksäkerhet Beräknas avslutat år 1993

35. Utvärdering för- Dec. 1989 Skall slutredovisasav senast-
söksverksamhet med den 1 juli 1994
samhällstjänst

36. Miljöbrott 1990Apr. Projektet har måst vila p.g.a.-
arbeteannat

Åtgärder37. för minska Juli 1990att Delrapporter Våld i butik,-
våldsbrott BRÅ-PMoch bank,post

19923. Ytterligare tre-
delrapporter är under slut-
förande Våld inom famil--
jen; Våld befattnings-mot
havare inom rättsväsendet
och vårdsektorn; Våld med
anknytning till nöjeslivet.

38. Privatisering inom Förplanerat Skall tillsammans med pro--
rättsväsendet juli 1990 jekt 27 nyplaneras tillnr

antologien

39. Unga lagöverträdare. 1990Aug. Bokversionen vilande-
Teori och samman-
fattning i bokform

Internationell under- Sept. 1990 Skall slutrapporteras till-.
sökning själv- NSfK juli 1993om senast
rapporterad brottslighet
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Uppföljning1990Sept.uppfostrings- en av-avpåPojkar41.
1918.årfrånhandlinggåttdetharanstalt Hur -- vidutförsProjektarbetetoch barn-barnför deras

uppgifterandrasidanbarn av
båpågå tillberäknasoch

199394

Kommer avrapporterasatt1990Sept.överrepre-Invandrares42.
199293bå.statistikenisentation

våldtäkteranmäldaöver

samarbeteiutförsArbetet1990in- Nov.blandBrottslighet43.
StockholmsCEIFO,medSverigeivandrare

på-och beräknasuniversitet,
1995juliden 1gå till

artikel-ibl.a.Redovisas1991Jan.våldDödligt
. Studiesiform, t.ex. on

Crime Preven-andCrime
1992tion nr

årredovisasSkall senast1991Julibrottsförebyg-Lokalt45.
1994femiarbetegande

kommuner

lagänd-Uppföljning1991Juli enavBesöksförbudslagen46.
höstenredovisasSkallring.

1992

slutredovisasSkall senast1991Juli1990Utvärdering47. av
1994ldentrafik- apr.reformårs av

brottslagen

1992höstenredovisasSkall1991JulianalysKartläggning,48.
bil-åtgärderoch mot

brottslighet

samordnasUndersökningen1991Okt.intemationel-1992 års49.
justitie-holländskadetofferundersökning av

Publicering-departementet.
göraskunnaberäknasen

199394bå.
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50. Elektronisk BRÅsövervak- Jan. 1992 Rapporterat bl.a. i
ning APROPÅtidskrift 2-92nr

och kommer i faktablads-
serien Kort om hösten
1992

51. Kriminella karriärer 1992Jan. Skall bå.avrapporteras-
de karriärkriminellas 1992 93
liv och leverne
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BRÅs bidrag till enskilda forskare

Lisbeth Eklund, Brottsförebyggande rådet

BRÅsInför bidragsgivare tillstart enskilda forskare,som samman-
ställde den dåvarande vetenskapliga VG särskilda riktlinjergruppen
för arbetet PM 1974-09-04. VGs förslag byggde på de synpunkter,

BRÅinför inrättandet hade framförts rådets arbetesom ochav om
önskvärd inriktning forskningen utredningar, remissyttranden,
riksdagsmotioner BRÅvid det kriminalpolitiskasamt symposium som
hållit i januari 1974, under sitt år kommitté. Riktlinjerna antogssom
därefter verkställande utskottet VU och rådets styrelse.av av

I riktlinjerna prioritering forskningsområdenattangavs, en av
skulle vilkengöras, sedan förutsattes bli periodiskt omprövad och
justerad i belysningen praktiska behov, forskningssituation ochav
debattläge. Prioriteringen skulle inte bindande i detalj. Genom-vara
gående måste gälla, projekten också skulle bedömasatt efter sådana
kriterier möjlig effekt på handlingsprogram eller reformettsom av

institution, liksom självklart efter genomförbarhet ochen vetenskap-
ligt värde. Vidare borde ingen snäv avgränsning göras gentemot
grundforskningen. Genom samarbete med berörda forskningsråd
motsvarande skulle det kunna till, grundforskningen inteattses
bleve sämre ställd än tidigare.

Prioriteringsordning

Den första prioriteringen gjordes således hösten 1974 och gällde
följande områdentre

Allmänprevention och laglydnad.

2. Ungdom och kriminalitet.

Ãtgärdsforskning3. och studier institutioner.av

Inför 1979 års fördelning forskningsbidrag omprövades priorite-av
ringen. Någon ändring ämnen och rangordning gjordes inte.av
Däremot lades ytterligare forskningsområde till de tidigare,ett tre
nämligen forskning om
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brottslighet.Ekonomisk4.

BRÅs decemberistyrelsebeslutadesändringnågot störreEn av
forskningsbidrageninformationsbroschyren1982. I angavsom

juniutgångentilld.v.s.treårsperioden,den närmasteUnder av
intresseratsärskiltrådet1986, är av

liksombrottslighet,ekonomiskkringforskning av-
kriminalitet.ochnarkotikakring-forskning

andrainomforskningtillbidragansökningarocksåMen om
exempel-kanDetvälkomna.verksamhetstält ärrådetsområden av

gällavis

laglydnadochallmänprevention-
kriminalitetochungdom-

kriminalitetochalkohol-
brottåtgärder mot-

lagförda.behandlinginstitutionell av-
priorite-följandestyrelsen198687-198889budgetårenFör angav

ring

ekonomisk brotts-såsombrottslighetmodernrörandeForskning-
datorbrottslighet.brottslighetnarkotikarelateradlighet, samt

brottslighet.förrörande ojferForskning-
kriminalitetochalkoholintresseområdenatidigarede togsBland

utvärderingochtilläggetbrottåtgärder avmedanbort, mot gavs
åtgärder.sådana

dåbeslutadeStyrelsen1989.februariigjordesomprövningNästa
medtillsammansskullebrottslighetorganiserad nämnasatt

forskningsärskilt viktenbetonadesVidarebrottslighet.ekonomisk av
studeramöjligheternaochungdomsbrottslighet attutredningoch om

15 år.demhos änkriminalitet är yngresom

prioriteringsordningfastställdes1989decemberiRedan nyen

behandlingsforskninginklusivebrottåtgärderutvärdering motav-
storstadskrirrtinalitet- ekono-brottslighet,drogrelateradsåsombrottslighet,modern- dator-miljöbrottslighetbrottslighet,organiserad samtochmisk
brottslighet
brottslingskarriärer-

ungdomsbrottslighetåtgärder mot-
och brottkvinnor-

BRÅ förforskningsbidraggångenför första ettutlyste enDessutom
förstagällde iBidragetfältet.kriminalpolitiskadetdoktorand inom
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hand år, med möjlighet tillett förlängning i ytterligare år.men tre
Det första doktorandprojektet behandlar ämnet Olaga hot, dess
betydelse och konsekvenser för privatlivet, yrkeslivet och rättsväsen-
det och är anknutet till den kriminologiska institutionen vid
Stockholms universitet.

Prioriteringsordningen har därefter bestått. Dock utlystes en ny
doktorandtjänst för budgetåret 199192, denna gång i ämnet stads-
planeringarkitektur och brottslighet.

Det doktorandämnet lockade ingen sökande. Däremot förläng-nya
des den första doktorandtjänsten med ytterligare år. 1992I årsett
information forskningsbidrag doktorandbidrag för budgetåretom -
199293 inte något specifikt ämnesområde.anges nu

Fördelningen bidragav

BRÅRedan första gången delade forskningsbidrag VUsutsom
sammanträde 1974-12-02 beslutades, dem skulle utgå iatt ett av
form belopp motsvarade tvåårigt doktorandstipendium,ett ettav som
då på sammanlagt 24 800 kronor. Ansökan återkalladesen summa
emellertid, och något rent doktorandbidrag har därefter inte varit
aktuellt förrän budgetåret 199091. En doktorandlön iär dag 12 500
kronor månad, och årskostnaden inklusive lönekostnadspålägg m.m.
uppgår till drygt 200 000 kronor.

BRÅ inteAtt har delat doktorandbidrag under åren innebärut
emellertid inte doktorander skulle ha åsidosatts. deatt Av sammanlagt
142 namngivna huvudsökande och medsökande tillpersoner

beviljatsprojektmedel, sedan år 1974 har ochsom accepterat
forskningsbidrag, tillhörde omkring tredjedel doktorandkategorinen
när de första gången erhöll projektanslag. Eftersom uppgift om
eventuella doktorandstudier inte obligatoriskt behöver lämnas i
ansökningshandlingarna, kan någon exaktare andel inte anges. I
många fall doktoranderna då medsökande till någon erfarenvar mera
forskare professor, docent.

En sammanställning bidragsmottagamas utbildningsnivåer, såav
de framgår deras första ibland enda anslagsansökan, visarsom av

följande

Professorbitr.professor 21 15%. . . . . . . . . . . . . . .
Docentkompetens 10%14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doktorsexamen ñLjunmed. 8%11. . . . . . . . . . .
Licentiatexamen fiLmedpol. 12 8%

. . . . . . . . . .
Doktorandstudier olika ämnen och nivåer 47 33%

. .. .
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ñl.mag.ñl.kand.grundexamenAkademisk
junkandjsamhälls-,beteendevet.ex.

17%24socionomex. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. 1%2Arkitekt . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 1 %2Arkivarie . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 1%2Fil.jur.stud. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 5%7angivet . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .
det antalgäller såledesRedovisningen ensammasompersonerovan -

1974-årengång undernågonmed medsökandetillsammanseller -
ellerforsknings-eller flerabidrag tilltagit1991 har ettemot

databearbetnings-för enbartBidrag tillutvecklingsprojekt. person
bidrag tillliksomundantagits,tryckkostnader har här treeller
1975; 1977,centralnåmndsocialainstitutioner Malmö-

arbetsgrupp1978 ochsociala nämndlandstingsStockholms läns en
Ungdomsför-korsetsSvenska röda korset, Rödaförföreträdaremed

1975LåkemedelsmissbrukareHjälpRiksförbundet förbund och ;
1976.

redovisadeförutom deunder årenantalet projektsammanlagdaDet
fastmindrealla varit eller131. haruppgår till Deundantagen mer

ämnesinstitutioner,olikahögskolornasuniversitetens ochtillknutna
respek-påhar lagtsför medlenadministrativadeteftersom ansvaret

universitetslektorprofessor ellerfall harkansli. de flestaItive
förharsjälv direkthanhon intehandledare, när svaratfungerat som

projektarbetet.medverkat ioch
institutionernaanknytning tillmeddominerar projektoväntatInte

Spridningenuniversitet.Stockholmssociologi vidkriminologi ochför
geografiskt.ämnesmässigtsåvälvarit relativt god,hari övrigt som

bredden.sammanställning visar bästFöljande

Ämne projektAntaluniversitets-högskoleort

BRÅ 2925, 4Kriminologi Stockholm .. . . . . . . . .
UppsalaGöteborgStockholm 14,Sociologi

Köpenhamn USA10, OstersundLund
32Storbritannien 1 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .

8Lund 3Juridik Uppsala . . . . .. . . . . . . .. .
1Rättsvetenskap Umeå 1 . . . . . . . .. . . . . .. . .
1UppsalaStatsvetenskap 1 . . . .. . . . . . . .. . . .
44Socialhögskola Stockholm .. . . . . . . . .. . . .
1Socialantropologi Stockholm 1 . . .. . . . . . .. .
3Statistik Stockholm 3 . . . .. . . . . . . .. . . . . .
73Göteborg USAStockholmNationalekonomi

GöteborgStockholmFöretagsekonomi
3Umeå l .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .



SOU 199280 Bilaga 7 261

Pedagogik Stockholm Uppsala LundMalmö 2 5
Psykologi Stockholm Göteborg Uppsala

ÖrebroLund l 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Historia Stockholm Umeå 3 4. . . . . . . . . . . .Rättspsykiatri Stockholm Lund Umeå 2 6. . .Rättskemi Stockholm 3 3. . . . . . . . . . . . . . . . .Rättsmedicin Linköping Umeå 1 2. . . . . . . . .Rättsodontologi Stockholm 1 l. . . . . . . . . . . . .Medicin Stockholm Umeå l 2. . . . . . . . . . . .Vuxenpsykiatri Lund Linköping 1 2. . . . . . . . .Barnpsykiatri Stockholm Göteborg Umeå
Linköping Bergen 1 6. . . . . . . . . . . . . . . .Teknisk högskola Stockholm Lund l 2. . . . . . .

Särskilt doktorandernaom

cirkaAtt tredjedel bidragsmottagama har varit doktoranderen av
innebär inte, de erhållna medlenatt regelmässigt skulle ha använts till
just avhandlingsarbete. någraI fall har bidrag lämnats för utarbetande

större, vetenskapliga projektplaner. I andra fall kanav bidragen ha
gällt delavsnitt inom för pågående avhandlingsarbete. Vidareramen
har antal projekt visserligenett kunnat relevanta för pågåendevara
doktorandutbildning, saknat direkt anknytning till aktuelltmen
avhandlingsåmne.

BRÅzsVia beslutsprotokoll, ansöknings- och kontraktshandlingar
har det gått fram vissa uppgifteratt ta bidragsmottagama.om
Däremot har det i allmänhet inte gått från arkivet hämta någraatt
uppgifter eventuella akademiska meriter efter avslutad projekt-om
redovisningJ BRÅ.del fall har doktorsavhandlingar sänts in tillen

BRÅDärtill kommer antal disputationer,ett har kunskapsom om
direkt personlig kännedom. Vad kan redovisasgenom är, attsom

åtminstone 22 har slutfört sina doktorsarbeten efter detpersoner att
de BRÅ.fått första ibland enda forskningsbidragett från

Proj ektredovisningama

Av de 131 projekten har hittills endast åtta 6% inte kunnat fullföljas
BRÅ.och de har därför avskrivits Som skäl har då redovisatsav t.ex.

långvarig sjukdom, inbrottsstöld med förkommet grundmaterial eller
arbetsuppgifter inte givit för fortsatt forskning.nya utrymme Isom

den mån forskningsmedlen har varit outnyttjade, har de återförts till
BRÅs utvecklingsanslag reservationsanslag.

Som nämnts har några projektredovisningar lämnats i form av
doktorsavhandlingar. Andra åter utgörs särtryck vetenskapligaav ur
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tidskrifter företrädesvis medicinska. Vanligast dock redogörelserär
stencilform, i synnerhet när projekten har varit mindrei av om-

ingått del i arbeten.fattning eller störresom en
Projekt, bedömts allmänt intresse, har tidigaresom vara av mera

BRÅsi artikelform i rapportseriekunnat Brottsutveck-presenteras
APROPÅtidskriñen har också givits, och förlingen. I utrymmeges,

populariserade projektredogörelser.i
BRÅ har nyttjat för till sig kunskapsätt frånEtt annat att tasom

projekten inbjuda projektarbetare till seminarier.är Projektenatt
då för diskuteras tillsammansoch med rådets personalpresenteras
inbjudnaoch särskilt intressenter.

anslagna medlenDe

reservationsanslaget UtvecklingskostnaderFrån varjeavsätts år ett
BRÅssärskilt belopp för bidragen till enskilda forskare. Under

verksamhetsårförsta fem kunde denna ökas, såväl krontals-summa
mässigt reellt. Sedan år 1980 har utvecklingen emellertid gått isom

riktning. Räknat pånegativ kronans värde har anslaget i realitetennu
halverats. Det belopp i dag skulle 1974drygt årsmotsvarasom

bidragssumma 435 000 kronor uppgår till hela 1,8 miljoner- -
BRÅpraktiken kunde budgetåretkronor. I 199192 810 000avsätta

för ändamålet.kronor

Utvecklingen anslagna för bidrag till enskilda forskaremedelav
åren 1974-1991 årKronans 1974 100värde

Anslaget årsAr belopp Indextal 1974 värde

1974 435 000 100 435 000
1975 515 000 91 468 650
1976 587 000 83 487 210
1977 625 000 74 462 500
1978 700 000 67 469 000
1979 725 000 63 750456

1980 725 000 55 750398
1981 760 000 49 372 400
1982 830 000 45 373 500
1983 756 000 42 317 520
1984 800 000 39 312 000
1985 810 000 36 291 600
1986 790 000 35 276 500
1987 790 000 33 260 700
1988 790 000 31 244 900
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oAr Anslaget belopp årsIndextal 1974 värde

1989 800 000 29 232 000
1990 775 000 26 201 500
1991 810 000 24 194 400

Sammanfattande synpunkter

framgått redogörelsen för forskningsprojektensSom anknytning tillav
de olika institutionerna vid högskolorna, har bidragen till enskilda
forskare kunnat tillföras projekt inom flera olika discipliner. Detta

BRÄshar enligt mening direkt medverkat till breddningen av
Ävenkunskaperna inom det kriminalpolitiska området. naturligtom -

Sociologiska och kriminologiska studier har dominerat inog -
bidragsgivningen, så skulle knappast någon forskningt.ex. om

BRÄsbrottslighetekonomisk ha kommit till stånd tillskyndan.utan
den årliga annonseringenGenom prioriterade forskningsområden,av

BRÅvilken främst riktar sig till universiteten och högskolorna, har
kunnat aktualisera sådana ämnen behövt belysas ytterligare.som

BRÄs erfarenheter bidragsgivningen goda.är Vad i vissav som
mån har saknats tidigare möjligheternaår sprida också deatt
utomståendes forskningsresultat till vidare kretsar forsknings-än

BRÄsvärldens. informationsresurser föruthar varit synnerligen
begränsade. och med dessaI förstärkta, och då arbetetär medatt nu

bygga kriminologiskkriminalpolitisk informationsdatabasatt upp en
har kunnat påbörjas, kan informationsstödet på sikt komma fler till
godo.
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BRÅInformationsverksamheten vid i
teori och praktik

Gunilla Wiklund, Brottsförebyggande rådet

BRÅPå samlas och kontinuerligt framtas kunskap inom det
kriminalpolitiska området, brottslighet, brottslingar ochom om
åtgärder brott. Forskning,mot såväl svensk ochegen som annan
utländsk, bildar grunden BRÅför det utvecklingsarbete bedriver,som

BRÅför de ställningstaganden i olika kriminalpolitiskatar frågor, för
BRÅde åtgärder brott föreslår BRÅmot och för desom texter

producerar i populärvetenskaplig form, i kunskapsöversikter, i den
APROPÅ,tidskriften i broschyrer,egna på utställningsskärmar etc.

Om den kunskap FoU-arbetet BRÄsblir kvar inomsom genererar
BRÅväggar har inte någon samhällelig funktion fylla. Men varjeatt

forskare det är förstvet att när den vetenskapliga gemenskapen
informerats och kritiskt tagit ställning tillom, resultaten, som
verksamheten får karaktär forskning. Det inte utsätts förav som
sådan kvalificerad granskning, förblirutan personlig egendom, räknas
inte.

Även forskningsrapport sprids och läses inomom en den vetenskap-
liga gemenskapen har resultaten endast nått mycket väl avgränsaden

och begränsad BRÅintressegrupp. För sektorsorgan, är- som-
huvudsyftet med forskningen den kommer elleratt kan komma till
praktisk användning. Det är därför nödvändigt nåatt medut
resultaten till olika intressegrupper politikert.ex. och andrasom
beslutsfattare, studerande, lärare, journalister, poliser, socialarbetare,
andra utredare och forskare.

Allmänheten finner sig inte heller i mötas slutenatt ochav en
isolerad forskarvärld. När tidigare vände sig till kyrkan förman att
få på de och svåra frågorna,stora vändersvar sig i dag tillman
vetenskapens folk och institutioner. Forskningsinformationen som
utvecklats kraftigt sedan 1970-talet vetenskapsjoumalister, veten-
skapssidor i dagstidningar, populärvetenskapliga tidskrifter, universi-
tetskurser i forskningsinformation för forskare m.m. har här spelat

viktig roll och forskarengetten status.en ny
Vid europeisk konferens forskningsinformationien Amsterdamom
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in ScienceRoadsNewin Europe1991, communicating Science -
FRNForskningsrådsnämndenskonstateradePopularization,

frontlinje.forskningsinformationensiSverige liggerrepresentant att
Vioch allmänhet mötas.forskarefåVi målinriktat på attattsatsar

inte nöja sigkanVidare, mansatsningar.jippobetonadeundviker
vetenskapsveckor.särskildaunderaktiviteter...habaramed att

vid köpcentrumarbetsplatser,skolor,iForskningen måste synas
finns.människoroch däroch torggator

universitetStockholmsvidinformationi ämnetDen första kursen
År Högskoleförordningeni1977 inskrevs1970-talet.hölls i början av

baraforskning, inteinformeraskyldighethadehögskolan attatt om
ändring SFSallmänhetpraktiker ochockså tilltill forskare utan

ochgigantisk för högskolorochuppgift år1985702. Denna var --
och det,och forskareinstitutionermångfaldmed dessuniversitet av

uppgiftenskötainformatörer ärfåtalproportionellt satta attsett, som
många har löstverkarpå professionellt Detsätt. upp-ett som om

universite-informerarhuvudsakligengiften informatöremaså att om
utbildningsanstalt.i samhälletrolloch desstethögskolan samt som

huvud-informatörernaförmedlasforskningsinformationenSjälva av
Öppna Hus, Veten-satsningarbredarehjälpsakligen med somav

skapens vecka etc.
BRÅ möjligheterandrahar heltdäremotEtt sektorsorganlitet som

varjeBl.a förinformation.med sinnåuniversitet attän utattstortett
servicepersonlig närintillerbjudasforskare kan nästutredareoch
vetenskapligsedvanligEfterredovisa resultat.det dagsblir att

språkgranskning.opposition görsseminarier ochgenomgång med en
för denävenbegriplig förskaMålsättningen är att texten envarvara -

förklaras,ellerbortFackuttrycki ämnet.insattinte är tassom
Därefterbilagor. görssamlas ibakgrundsbeskrivningaromständliga

utgivning.för Mensigmaterialet lämparhuruvidabedömningen av
gårverkligenslutproduktenfördå attinformatörenmåste attansvara

marknaden.sälja på öppna
avsnittvissainnehållaalltmåsteforskningsrapportEn trots om

intressehuvudsakligen årvilkametodproblemformulering, etc, av
och ävenvärlden. Det görinomvetenskapligaför texten tungden -

svårläst.för läsarenden vane -
lättill-resultatenkan göradärför hurviktig fråga ärEn merman

kunskaps-tillhandbok,tillytterligareförenklasdegângliga. Kan
sätt Skapå andraanvändasresultatenbroschyr Kanöversikt eller

vemvilkaetc Ochpressmeddelandeskickasdet konferens,ordnas
ellermyndighetnågondetintresserade Finnsär falli så annan

bliämnesområde detKanmedarbetarorganisation sammasom
antologikringaktuellt samarbetemed ett en

frågortill dessaställningskulle klarasjälvforskarevarje att taAtt
håll kan finnassinadet påjagävenär begärtväl mycket atttrorom-
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sådana föreställningar. Att varje forskare däremot ska kunna, och
beredd på berätta sin forskningatt, på begripligtvara sätt ävenettom

för den utomvetenskapliga världen, är krav. Men han ska inteett
behöva planera och utföra olika inforrnationsåtgärder. Det är informa-
törens uppgift. Forskaren har sig utbildning eller möjlighet tillvare
det.

Fr.o.m. juli 1991 har myndigheter fått möjlighet i vissatt ut-
sträckning ersättning för tjänsterta ut och publikationer. När
materialet inte längre år gratis kräver kunderna prisvärd produkt.en
Det betyder olika krav från olika eller Ottar Broxgrupper, som
uttrycker det i boken Praktisk vetenskapsteori I stedet for den
konvensjonelle multipurpose-rapporten vi dzjferentiertetrenger
rapporteringsfonner, tilpasset de ulike intressegruppene desvaert
ulike formål lesergrupper rapporteringa sikte på.og tarsom

bokenI slås också fast bra forskningsrapportatt bören vara

Etisk acceptabel

Forskningsrapporten bör skrivas på sådant sätt ingen materiell,ett att
fysisk eller psykisk skada inklusive kränkning, förödmjukelse,
olägenhet och obehag uppstår i samband med eller till följd av- -
publiceringen.

Tillgänglig

Forskningsrapporten bör skrivas och publiceras på sådant sättett att
den blir tillgänglig för intresserade och berörda, möjligsamt att
granska och bedöma fackexperter.av

Forskningsrapporter hög kvalitet, för de aktuellaav men som
målgrupperna år otillgängliga, iär normalfallet värdelösa.

3. Relevant

Forskningsrapporten bör behandla frågor på kort eller lång siktsom
rimligen kan förväntas idéer och kunskaper år värdefullage nya som
för samhället och dess medborgare.

Här förutsätts både förtrogenhet med forskningen inom det aktuella
problemområdet och förmåga koppla resultaten tillatt detta område.
För den tillämpade forskningen, dvs för utomvetenskaplig relevans,
krävs dessutom goda kunskaper problemsituationen inom detom
aktuella tillämpningsområdet.
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kvalitethögAv

på explicitkravuppfylla allmänt vedertagnabörForskningsrapporten
material och metodredovisning premisser,problemformulering, av

resultat ochpresentation argument.samt av
talarrelevanskravet, föri viss månochTillgänglighetskravet,

därförrapporteringsformer. Här näraårdifferentierade ett
nödvändigt. Förutomprofessionella informatörermedsamarbete att

de olikamöjligt förtillgängligsåforskningsrapportengöra som
idiskussionernaochsamarbetetbör utmynnaintressegruppema en

omvärldenkommunicera medtilloch förslag sättmålgruppsanalys att
för varjeaktuellakanintressegrupperde olika separatoch varasom

beroende påmycket olikakanIntressegruppema utrapport. se
och Ekonomiskbarn, MiljöbrottSexualbrottämnesområde t.ex. mot

brottslighet.
förfyra olika modellerfinnsGrunig och HuntforskarnaEnligt

figurvidare begrepp,relationpublic årinformation eller ett sesom
nedan

Tvåvägs-Tvåvägs-Informations-Publicitets-Ejnngtggkgn
kommunikationmodellen kommunikationmodellen

symmetrisksymmetrisk

inkêlrllklad. dubbelriktad, dubbelriktadenkelriktad,typ av jämlikicke jamlikkommunikation sanning sanning,
saklighetnödvändig

Sändare sändare sändaresändare
parternas f t1grelation

mott. mott. motmott.
feedback ;imlllkü

obefintlig, tormativa,formativa,analys nastanobefmujgman läsbarhet, evaluativa evaluativauppmärleamhets-
Upplaga studier på studier pámämingar

förståelseattityder

centraliseradoch decentraliserad decentraliseralorganisations- centraliseradoch
hierarkisk icke-och icke- ochstruldur hierarkisk

hierarkiskhierarkisk

19004borian utvecklades frammarsrihistoriskt storhetstid av
vanligast idag sedanefter 1945 196041850-1900ursprung

Iv Lee Edward Bemays Edward Bernazsfigurerledande P.T Bamum

näringsliv, hårt regleradkonkurrerandeförekommer film 6 teater,
lorvaltning, företag konkurrerandföreningarOftast

forslagorganisationer organisationer

1984public relationsmodeller förfyraoch HuntsGrunigFigur
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BRÅzsDen teoretiska modellen för informationsarbete kan sägas vara
kombination modellerna 2 och dvs informationsmodellenen av och

den tvåvägskommunikations-symmetriska modellen. Utmärkande för
informationsmødellen är att

sprida information inte nödvändigtvis för påverka attityderatt och.
beteenden

ärlig och öppenvara.
korrekt och fullständig information.ge.

Informationen i denna modell är enkelriktad dvs talar förman om
andra hur det är.

Utmärkande för den tvåvägssynvnetriska kommunikationsmodellen
är att

upprätta förtroende mellanett myndighet och omvärld.
skapa ömsesidig förståelse mellan myndighet och omvärld.

båda är jämlikaparter

initiativ till meningsutbyte.ta.
Idealet är båda håratt myndighetparter och omvärld i någon
bemärkelse förändras efter informationsåtgärd och kommeren
varandra närmare. Om informationsâtgärd skapar ömsesidigen
förståelse, kan den betraktas lyckad.som

I denna modell analyserar resultatet informationsarbetet,man av
vilket skiljer modellen från andra modeller. Man bl.a. reda på hurtar
omgivningen uppfattar myndigheten och dess policies och man
analyserar informationsåtgärder och andra åtgärder för reda påatt ta

lyckats öka förståelsen mellan myndighetenom man och omgiv-
ningen.

Modellen sammanfaller med systemteoretisktett tänkande där
begreppet jämvikt är mycket centralt. Systemteoretiker att ettanser

alltid befinner sig i någotsystem slags växelspel mellan jämvikt icke-jämvikt återupprättad jämvikt. Systemet anstränger sig med andra-
förord upprätthålla jämviktstillståndatt i högreett eller mindre-

grad beroende på är öppet eller slutet.systemetom
Grunigs och Hunts modell ñr hur ska lösa infonnations-ettman

problem en Public relations uppgift enligt systemteoretisktett
BRÅsynsätt i relevant öppetett som bestårsystem sju olikaav

stadier i beskriver slagsstort tankeprocesssom en
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Detect
.

Construct
.

Define
.

Select
.

Confirm
.

Behave
.

Detect
.

följandeolika stadiernainnehåller deKortfattat

Detect

analys.myndigheten ellertillvia inputupptäcksProblem egen

Construct

lösningaralternativaoch olikaproblemetanalyserarMan

definierasProblemet
.

formulerasMålsättning
.

formuleraslösningarAlternativa
.

Define

arbetsför-dvsi praktikenalternativen omsåttasolikaska deHur
kostnad.delning, tid,

alternativ.varje föreslagetförHandlingsplan görs
.

Select

informationsåtgärderhandlingsplan ochväljerMan

Confirm

verkligensigoch försäkrar attHår ett tag manstannar omman upp
då fråga sigbörinformationsåtgärden. Maneffektivavalt den mest

är.negativa konsekvensernavilka de mest

Behave

praktikeniför omsättasigbeslutatinformationsåtgärd attDen man
kontaktapresskonferens,hållapressmeddelande,skrivautförs

bokkunskapsöversiktseminarium,politiker, utgearrangera
i etc.delta mässabroschyr,

Detect

uppnåttsmåluppställdainformationsåtgärdema. HarUppföljning av
myndigheten-informations-feed-back tillUppföljningutvärdering av
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enheten.
Enligt Grunig och Hunt har den informationsverksamhet som

tillämpar alla stadier i modellen se fig nedan störst möjligheter att
lyckas eftersom den klarar både sigatt efter ochav- anpassa -kontrollera sin omgivning. Den omgivning har förutsatt är- man
dynamisk och föränderlig.

ä ä B B Ä äDETECT CONSTRUCT DEFINE SELECT CONFIRM BEHIVE DETECT

Figur Behavioral molecule-modellen fritt mer Grunig och Hunt,
1984

I dag BRÅföljer informationsverksamheten vid i ovanståendestort
modell även punkt 7 hittills har varit svår fullföljaom bl.a.att

BRÅberoende på säljer kunskapatt och inte produkter och på att
BRÅ hittills inte har sålt denna kunskap gett bort denutan till
höger och vänster i stället för till bestämda intressegrupper. Förut-
sättningarna har dock förändrats i och med statsmaktemas ökade krav
på resultatanalys och ersättningsförordningens tillkomst 1991354.

Forskarna Grunig och Hunt informationsmodellenatt modellanser
2 BRÅovan arbetsmodell är dömd dö. harsom att dock som
myndighet informeranderent och upplysande uppgiften gentemot
såväl allmänhet särskilda intressegrupper och då fyllersom modellen

funktion. En tvåvägskommunikation bör eftersträvas,en där så är
möjligt, flera anledningar, bl.a. för underlättaav att omprövning och
för nyanserad och trovärdig debatt. Den är ocksåen nödvändig för

omvärldsanalys inför olika informationsâtgärder.en
BRÅsFör del jag därförtror fortsatt kombinationatt en av

informationsmodellen och den symmetriska kommunikationsmodellen
är den framkomliga vägen,mest med tonvikt på tvâvägskommunika-
tion. Det vill säga utvidgning intressegruppemas möjligheteren tillav

BRÅdirektkontakt med fler konferenser, deltagande i mässor,genom
skolkontakter Ett sätt åstadkommaetc. annat direktkontaktatt med
olika intressegrupper är inrätta någon formaliseradatt form av
konsumentkontakt dit allmänheten kunde ringa och fråga ochom

synpunkter på brottslighet och brottsförebyggandege åtgärder. En
sådan konsumentkontakt finns i dag i begränsad omfattning.mera

Nödvändigt är självklart också följa ochatt utvärdera olikaupp
informationsâtgärder arbete vi redanett har påbörjat.som-

Inom den närmaste framtiden byggs också kriminalpolitisken
BRÅ. BRÅdatabas vid kan då fungera inte baraupp informa-som

tionscentrum också dokumentationscentrumutan för såväl densom
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BRÅsutomvetenskapliga världen inominomvetenskapliga densom
databas i helanärvarande finns inte sådanverksamhetsområde. För en

Nederländerna är underiundantag för ICPINmedEuropa, som
BRÅ påmöjligheterdock häroch haruppbyggnad. Sverige attstora

BRÅ mycketockså kanservicefunktionbyggasikt avgesomenupp
antagligenkommerVerksamhetenså nödvändig.feedback ârden som

affärsmässiga former.drivas underutsträckning kunnaockså i vissatt
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bå. 199091verksamhetsberättelsenUr

INFORMATION

BRÅzsövergripandestödjainformationsverksamheten ärförMålet att
3bilaga närinformationspolicyutarbetadesDärförstrategi. en

BRÅsverksamhetspolicy färdig.medarbetet var
BRÅ arbete inomandrasochresultatetspridaskall egetav

åtgärderochbrottslighetInformation motverksamhetsområdet. om
därförområdetbrottsförebyggande ärinom detvägledningbrott samt

ochpolitikerMålgrupperna ärverksamhet.i rådetsviktigt ledett
allmänhet. Personeropinionsbildare ochbeslutsfattareandra samt

journalisterpoliser,lärare,eller t sommexpersoneravgrupper
information,vidareförmedlareyrkesutövning fungerarsini avsom

målgrupper.också viktigaär

Informationsdelegationen

BRÅBRÅsinstruktion statligaförverkaskaföreskrivs attattI
informationsinsatserutrednings- ochforsknings-,myndigheters

medinformationsdelegationdärför finnsBlandsamordnas. annat en
kriminal-justitiedepartementet,domstolsverket,brottsskadenämnden,

socialstyrelsenochriksåldagarenrikspolisstyrelsen,vårdsstyrelsen,
myndigheter.medverkandesom

frågor ärberedaskaInformationsdelegationen gemensammasom
medsamarbetainformationsprojekt,utvärderamyndigheter,för flera

Delegatio-den.tillhänskjutsutföraochfolkrörelser annat somm
året.undersammanträdenhöll fyranen

rädslan förkonferensdelegationenTidigare har arrangerat omen
tillleddeunder året. Dettadokumenterades ettocksåvilkenbrott.

framställaBrevskolan förutbildningsförlaget ettattmedsamarbete
för brott.rädslanstudiematerial om

Sexuellapåkonferensocksåarrangerade tematDelegationen en
medArbetet300 deltagare.drygtsamladebarn,övergrepp mot som

och iinitiativPâpåbörjades.konferensendokumentera avatt
planeringenpåbörjadesfolkhälsaförSamverkansamarbete med av en

1991.under höstenuppläggning i Malmömedkonferens sammany
samverkansdelegationenuppdrag attockså iñckDelegationen av

frammedArbetetbrottsoffer.kunskapsskrift att taframställa omen
påbörjades.underlagsmaterial
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Publikationer

Den ska fatta beslut ska få sitt kunskapsunderlag påsom sättett som
går lätt förstå och snabbtatt sätta sig in Materialetatt måste med
andra 0rd med hänsyn till användning.anpassas

BRÅzsforsknings-Resultatet och utvecklingsarbete publicerasav
antingen bok eller PM. För varje bok trycks framställssom ettsom
sammanfattningsbladsäljblad på svenska och engelska. Samman-
fattningsbladen distribueras till fast stock prenumeranteren samtav
därutöver till de målgrupper är relevanta för respektive publika-som
tion.

Böckerna trycks Allmänna Förlagets försorg och distribuerasgenom
BRÅ enligt fastställd frilista. En mindre del upplagan säljsav en av

förlaget. intäkternaAv från försäljningen behåller Allmännagenom
Förlaget halva går till statsverket.restensumman,

I broschyrer och andra enklare skrifter publiceras populärveten-
skapliga resultat liksom lättillgängliga förklaringar och råd som
bedöms kunna komma till i det brottsförebyggandenytta arbetet.

BRÅSådana skrifter tillhandahåller gratis.
Allt publiceras språkgranskas. Särskild vikt läggs vid redige-som

ring och språkbehandling material vänder sig till mål-störreav som
Viktigt är också tryckt material får tilltalande grafiskattgrupper. en

utformning.
titlarSexton under verksamhetsåret; elva svenska ochut tvågavs

engelska böcker, två PM och broschyr.en
I samarbete med justitiedepartementet gjordes dessutom engelsken

översättning och tryckning narkotikastrafflagen och brottsbalken.av
Inför utgivningen skrift statistikens fallgropar togav en om en

BRÅreferensgrupp med från och statistiska central-representanter
BRÅ.byrån fram underlag ska bearbetas vidaresom av
BRÅsFör få uppfattning i vilken omfattningatt publikatio-en om

används i undervisningen vid universitet och högskolor, gjordesner
BRÅsförfrågan till 122 institutioner bedömdes ligga inomen som
BRÅ-intresseområde. de 66Av kom in 25användesvar som

publikationer i undervisningen eller bredvidläsningslitteratur.som
Siffran antagligenär i underkänt eftersom det inte fanns någon fråga

bredvidlåsningslitteratur, varför endast del denom en uppgav
uppgiften.

För få uppfattning hur olika målgrupper fåratt i BRA-tagen om
publikationer och vad de tycker dem, bifogades enkel enkätom en
med böckerna Ambitioner och flaskhalsar miljöbrott och Sexuella
övergrepp bam. Svarsfrekvensen blev dock så låg det svårtärmot att

dra några djupgående slutsatser dem. kan dockatt Manmer av
konstatera i överensstämmer med varandra,att stort trots attsvaren
målgruppema torde helt olika. Huvudsakligen används böckernavara
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fåttköpt demhar ocksåochmyndigheterstatligaarbeteti man
uppfattastabellernaochförsorg. Texternaarbetets somgenom

tvåläsasvarje bok kommeruppskattarlättillgängliga. Man attatt av
till tre personer.

BRÅ-litteraturBRÅtill ochriksdagsledamöterhänvisarvad månI
motionsti-allmännaunder den162 motionertotaltdeAv avgavssom

BRÅ ekonomiskbehandladeflestadei 26,nämndesden varav
brottslighet.

Tidskrift
APROPÅBkÅzstidskrift cirkaår imedkommer ut nummer persex

APROPÅ prenumerationeftergratisdistribuerasexemplar.13 000
skolor,socialtjänsten,rättsväsendet,inommyndigheterpolitiker,till

intresseradkriminalpolitiskttilloch bibliotekuniversitet samt en
allmänhet.

BRÅsegenAPROPÅ förredogörartiklarinnehåller, förutom som
kriminalpolitiska området.inom detnyheterverksamhet, bl a

ochkriminalpolitisk debatt ävenTidskriften ska föra rapporteraen
totalt 16verksamhetsområdet. deAvinomerfarenheterutländskaom

BRÅ nioåret skrevspå underanställdaskrevsartiklar avavsom
BRÅ-medarbetare. 15 artiklarCirkasju andraochredaktören av

utomstående.skrevs av
APROPÅ desktop-teknikmed hjälpredaktörenproduceras avav

på diskett.till tryckerietlämnasoch
informationsenheten,Prenumerationsregistret sköts somav

adressering.förtill tryckerietetiketterlevererar
vid Stockholmsstuderandetidskriften gjordesutvärderingEn avav

kommunikation.ochjournalistik, medierinstitutionen föruniversitet,
APROPÅ 20bortfalletifårdeFör egetprenumeranter namn varsom

organisationermyndigheter,direkt tillgårför dem etcprocent, som
i denbortfallettill det55 Med hänsynbortfallet storaprocent.var

delen registretdenstartades översyn som,av avengruppensenare
APROPÅ, allaanvänds förför utskick ävenanvändasförutom att av

BRÅ i övrigt gör.utskickolikade

och studiebesökFöreläsningar

BRÅ-personalens medverkanomfattande verksamhet utgörEn som
Ämnenseminarier, studiebesökkonferenser,vidföreläsare etc. som

ungdomsbrottslighet,blsammanhangi sådanapresenterades var a
Stockholms-brottsutvecklingen ocharbete,brottsförebyggandelokalt

projektet.
BRÅ studiebesök. Deverksamhetsåret flertalunderarrangerade ett

gymnasieskolorvidhuvudsakligen studerandebesökarnasvenska var
studie-utländskafem officiellahögskolor. Deuniversitet ochsamt
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besöken forskare och administratörer från Canada,var grupper av
Egypten, Rumänien, Spanien och USA.

Presskontakter

BRÅ BRÅnämndes eller från medverkade under verksam-personer
hetsåret i radio och drygtTV två gånger varje månad. De flesta
inslagen i lokalradions nyhetsprogram och handlade miljö-var om
brott, ungdomsbrott, straffpåföljder och ekonomisk brottslighet.

BRÅsPressen skrev cirka 12 artiklar i veckan verksamhet.om
Cirka hälften artiklarna skrevs i samband med publiceringenav av
någon ellerPM skrift. I cirka 180 artiklarrapport, intervjuadesannan

BRÅöverdirektören, andra anställda på eller styrelseledamöter. 15
artiklar skrevs med anledning seminarium eller konferensettav en

BRÅ ej presskonferens. övriga artiklar referera-arrangeratssom av
BRÅ APROPÅde till i allmänhet 98 eller till tidskriften 22.

Två presskonferenser arrangerades för presentation av nya
rapporter.

Femton pressmeddelanden sändes och resulterade i följandeut antal
artiklar i pressen
BRÅs forskningsbidrag 14

Nordiska kriminologer 90-talets kriminalpolitik 48om

brottsligeDen företagaren. Myt eller sanning 11

blirVem drogmissbrukare 3

Unikt projekt utreder brott i storstadsmiljö Stockholmsprojektet 16

Fängelsestraffets längd påverkar brottsligheten Inkapacitering 70

sexualbrott barn 6mot

Social anpassning och samhållssyn 7

Brottsutvecklingen 89

När misstänker sexulabrott barn 3motman

Ambitioner och Flaskhalsar Miljöbrott 85

BRÅ Ännusamhällstjänst. för tidigt för slutsatser 4om

APROPÅBrottsstatistik mellan länder kan inte jämföras artikel i 8

Sexualbrott bam. De misstänkta förövarna 5mot

Fel, oegentligheter och ekonomisk brottslighet vid import och export
i Norden 10.



199280SOU278 Bilaga 8

utställningarKonferenser, m m

arrangerades under året.seminarierkonferenserTre
Nynäshamn.joumalistseminarium iarrangeradeshöstenUnder ett

journalister.samlade 16Seminariet
BRÅsi in-under vårenbarn höllssexualbrottKonferensen mot

från socialtjänsten,300 deltagareregi. Närmareformationsdelegations
positivtfick mycketKonferensenskolan deltog.rättsväsendet och ett

uppföljningen tycktesvarade på238de deltagareAv somgensvar.
varit bra.helhetkonferensen220 att som

kontaktkonferens med före-ocksåhöllsstyrelsens uppdragPå en
bana ñrhögskolor. Avsikten vägochuniversitetförträdare attvar

BRÅ.ochhögskolansamarbete mellanutökatett
BRÅ de bådautställningsmonter undermeddeltogDessutom en

ioch Polis 91 Sollentuna.Bibliotek i GöteborgBokmassorna
huvudsakligen000 från50besöktes drygtBokmässan personerav

drygtPolismåssan besöktesutbildningsområdet.ochbialioteks- av
poliser.huvudsakligen0017 personer,

Bibliotek

BRÅ upplysning ochinformationscentrum ochfungeraska ett gesom
BRÅ fr.o.m.området. harbrottsförebyggandeinom detvägledning

förstärkning informa-förerhållit medel199091budgetåret aven
kriminologiskuppbyggnadenförliksomtionsverksamheten av en

september 1990 tillsattes1informationsdatabas. Denkriminalpolitisk
bibliotekarie.tjänstnyinrättad somer

kunskapsbas byggtsbredainformation från denSamlad uppsom
lättillgänglig. Föråterfinna ochmåste gå lättåren attunder att vara

genomfördesfunktionfylla dennabiblioteket ska kunna om-en
beståndet. Bok-överblickbättre överblbyggnad gav ensom a

cirka 2005 000 titlar,uppgick till cirkabeståndet under året varav
tilltidskrifter uppgickoch utländskaAntalet svenskanyförvärv.var

90.cirka
förbli viktigframtiden kunnaBiblioteket bör i extern resursen

förbättra och utökamyndigheter. Förföretag ochirstitutioner, att
med olikatecknades fem abonnemanglånemöjligheternask- och

längredatoriserade fjärrlånesystem. Iochliteraturdatabaser ett
BRÅ litteraturdatabas medperspektiv ska bygga upp en egen

kriminologiskakriminalpolitiskainomreferenser till litteratur det
ochändamålet studerades olika databassystemämnesområdet. För det

påbörjades kravspecifikation inför valutarbetandet system.av en av
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BRÅs organisationnya

Håkansson,Marianne Brottsförebyggande rådet

Utgångspunkter

BRÅs funktion

BRÅ fungerade de åren efternärmaste sin tillkomst år 1974 närmast
kriminalpolitiskt utrednings- och aktionsorgan. Verksamhetenettsom

ändrade emellertid successivt karaktär och har under många år haft
sin tyngdpunkt i grundläggande kriminologisk forskning. Undermer

BRÅår har utvecklats till FoU-organ denett attsenare genom
tillämpade forskningen och utvecklingsarbetet efter hand givits allt

BRÅstörre Inom bedrivs viss kontinuerlig basforskningutrymme.
inom angelägna områden inte skulle tillgodoses. Somsom annars

BRÅsektorsforskningsorgan ska tillgodose sin sektors behov av
tillämpad forskning och utvecklingsarbete.

BRÅsinI egenskap myndighet har därutöver särskiltettav ansvar
kunskapsbank och informatör på det kriminologiskakriminalpoli-som

BRÅtiska området under år. skaett accentueratsansvar som senare-
snabbt kunna tillhandahålla kunskapsöversikter och informationannan
till såväl politiker och andra beslutsfattare till journalister ochsom
allmänhet i aktuella samhällsfrågor inom sitt verksamhetsområde.

Brottsligheten fortsätter ökaatt

Brottsligheten tilltagandeär samhällsproblem i hela västvärlden.ett
år 1950Sedan har antalet anmälda brott i Sverige Ökat från cirka

200 000 till f.n. cirka 1,2 miljoner. Den gjorts inomprognos som
BRÅ pekar på fortsatt konstant ökning brottsligheten med cirkaen av
200 000 ytterligare brott i anmälningsstatistiken vid sekelskiftet, om
inte kraftfulla åtgärder vidtas eller samhällsförändringarstora som
påverkar brottsligheten ändå sker. En fortsatt ökning brottslighetenav
innebär allt fler människor drabbas. flertal opinionsundersök-Ettatt
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ningar visar också människors för brottsligheten äratt stor.oro
uppleverMånga brottsligheten de största samhällsproble-ettsom av

på politiker och andraKraven beslutsfattare vidta åtgärderattmen.
kommer öka. Rättsväsendet kommer få påtagliga svårigheteratt att

klara det ökande trycket.att

Orealistiska förväntningar på rättsväsendet

Rättsväsendet spelar kriminalpolitiskt viktig roll. Förväntningarnaen
det gäller brottspreventionnär är emellertid ofta orealistiska.

Möjligheterna inom för rättsväsendet över huvudatt tagetramen
bryta brottsutvecklingen mycketär begränsade. Så kan såt.ex. en

omfattande reform den kommande återgången till Villkorligpass som
frigivning efter avtjänande två tredjedelar flertalet fängelsestraffav av
förväntas endast kunna påverka den anmälda brottsligheten med några

procent.
Möjligheterna påverka brottsutvecklingen förstärkningatt genom en

poliskåren torde också små beroende på bl.a. polisen iattav vara
huvudsak har reaktivt förhållningssätt till brottsligheten.ett

reaktion på bl.a. ökande fängelsepopulationSom diskuterasen en
internationellt flerasedan år tillbaka alternativa påföljder till
fängelsestraff. Sverige har denI diskussionen framför allt gällt
lrontraktsvård, samhällstjänst och under tid elektroniskävensenare
övervakning. påföljdersDessa brottsförebyggande effekt vet man

mycket litet detännu När gäller andra påföljder och behandlings-om.
insatser inom kriminalvårdens finns fortfarande behovettram av

Återfallsbenägenhetenytterligare kunskap effekterna. tycks dockom
hittills, generellt inte ha påverkats i nämnvärd utsträckningsett,

påföljdsval.genom

Mobilisering lokalsamhället i det brottsförebyggandeav
arbetet internationell trenden-

i SverigeExperter och flera andra länder där det bedrivs målmed-en
verksamhet för utveckla och effektivisera det brottsföre-veten att

byggande arbetet enigaär alla kan påverka orsaker ochattom som
tillfällen till brott måste medverka i arbetet.. brottsförebyggandeDet

måstearbetet allas angelägenhet och kräver väl utvecklatettvara
samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda.
Man är också enig det brottsförebyggande arbetet framför alltattom
bör bedrivas på lokalt plan, i kommun eller stadsdel, förett atten

ska kunna uppnå konkreta resultat kort sikt. En del destorman av
faktorer kan verka brottsförebyggande lokalär karaktär, t.ex.som av
förändringar tillñllesstrukturen, normbildning och social kontroll.av
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Myndigheternas brottsförebyggande huvudsakligen ärresurser, som
lokalt organiserade, måste i anspråk i störretas utsträckning än
hittills liksom motsvarande hos företag, organisationer ochresurser
enskilda.

Ökad satsning på samverkan i det brottsförebyggande arbetet

Cirka 10,5 miljarder kr används för åtgärder brott inommot
Justitiedepartementets verksamhetsområde. Endast knappt procenten

dessa medel används för förebyggande åtgärder.av
Med rättsväsendets mycket begränsade möjligheter andraatt utan

aktörers medverkan bromsa brottsutvecklingen, står det klart att
samhället i väsentligt högre grad hittillsän måste påsatsa
brottsförebyggande åtgärder utanför rättsväsendet. Det behövs ett
brottsförebyggande arbete i bred samverkan mellan alla kansom
påverka orsaker och tillfällen till brott brottsutvecklingen skaom
kunna brytas. Detta innebär det bör ske viss omfördelningatt en av

från traditionell, reaktiv, brottsbekämpning till utvecklingresurser av
proaktivt förhållningssättett och brottsförebyggande arbeteett med

sin tyngdpunkt utanför rättsväsendets ram.

BRÄs roll

Ett FoU-organs funktion inom det
kriminologiskakriminalpolitiska området

BRÅ kan betecknas kunskaps- och informationsmyndighet ochsom en
forsknings- och utvecklings-ett FoU- inom det kriminologis-organ

BRÅkakriminalpolitiska området. Som sådant har två huvud-
funktioner.

Den är förse den kriminalpolitiskaatt debatten, enskilda ochena
beslutsfattare med baskunskap. Denna funktion är viktig för att
tillgodose förutsättningarna för saklig kriminalpolitisk debatt ochen
för bevara förtroendet för detatt kriminalpolitiska systemet.

Den andra funktionen är bedriva forskning,att utvecklingsarbete
och utredningar kontinuerligt kan tillgodose behov kunskaps-som av
Översikter och beslutsunderlag när detannat gäller aktuella frågor
inom sektorn.

Myndighetsformen år särskilt lämpad för organisation med dessaen
huvudfunktioner med hänsyn till de krav denna ställer, påt.ex.som
objektivitet och behandlingen integritetskänsligt material.av
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BRÅs verksamhet

BRÅs utredningsverksamhet kan,ochutvecklings-forsknings-, som
in underhuvudsakår, iunderutvecklats tresorterasden har senare

analysBrottsstatistiknämligen 1ämnesområden, samtstörre av
utveckling, 2orsaker ochkaraktär,omfattning,brottslighetens

området.kriminalpolitiskadetStudier inomoch 3Brottsprevention
ochdetresultatetspridamöjligteffektivtsåFör att av egnasom

BRÅ fjärdehosverksamhetsområdet finnsinom ettarbeteandras
förlagsverksamheten.informations- ochområde,

analysBrottsstatistik och

BRÅs ochforsknings-underlag förviktigtBrottsstatistiken utgör ett
officielladenhuvudanvändamautvecklingsarbete. Som avaven

BRÅ såväl vilkenpåverkakannödvändigtdetbrottsstatistiken är att
påkvaliteteningå i statistikenböruppgifter upp-typ somsomav

undersökaochbrottsutvecklingenanalyserafölja ochgifterna. Att
BRÅs huvuduppgiñerår varitmångaunderorsaker hardess aven

övrigtföroundgänglig basframdelesävenoch kommer envara
utvecklingsarbete.ochforsknings-

metoder förolikautvecklingocksåhörbrottsstatistikområdetTill av
och dessbrottslighetenfaktiskadenanalys ut-ochmätning av

eftersom dennödvändig,metodutveckling ärveckling. Denna
brottsligheten.delvissbelyserstatistiken endastofficiella aven

internationellaförmetoder görautvecklingocksåHit hör attav
brottsstati-olika ländersSå byggerbrottslighet.jämförelser t.ex.av

förunderlagdärför inte utgörakanocholika grunderheltstik
självdeklarations-ellerofferundersökningarhellerjämförelser. Inte

föranvändasanalyseringåendekanolika länderfrånstudier utan
jämförelser.

BRÅ analyseratfortlöpandehittills främstlandet deti ärHår som
BRÅ byggtharorsaker.dess storochbrottsutvecklingen upp en

området.påkompetens

Brottsprevention

områdetbrottspreventivainom detutvecklingsarbeteochForsknings-
BRÅs verksamhet.ityngdpunktenutgör

gjorts1990-talet,underbrottsutvecklingenDen avsomomprognos
BRÅ, fortsättakommerbrottsligheten attattnämntsvisar attsom

utvecklingen. Detför brytagörskraftfulla insatser attinteöka om
måste detbrytas,ska kunnabrottsutvecklingenklartheltstår att om

BRÅ harintensifieras.ochutvecklasbrottsförebyggande arbetet en
vidmedverkansinbl.a.härvidlag,fyllaviktig roll att genom
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utveckling modeller för lokalt brottsförebyggande arbete och förav
BRÅutvärdering brottsförebyggande åtgärder. medverkar ocksåav

till kunskapsuppbyggnaden på området utvärderingar olikagenom av
insatser har brottsförebyggande syfte. Det tordeett ställtsom vara

alla tvivel samhälleliga ochutom enskildaatt läggsstora nedresurser
på projekt ha brottsförebyggande effekt intesom avses en men som
har några sådana effekter. En utvidgad utvärderingsverksamhet torde
kunna bidra till avsevärt effektivare resursanvändning änen som nu

fallet påär detta område.

Studier inom det kriminalpolitiska området

BRÅTill det kriminalpolitiska området räknar här främst utvärde-
ringar kriminalpolitiska reformer, studier rörande påföljdssystemetav
och andra områden inom rättsväsendet och kunskapsöversikter som
rör aktuella kriminalpolitiska frågor.

Såsom nämns i framtidsanalysen kan det förutses behovetatt av
undersökningar olika, framför allt påföljders effekterom nya,
kommer öka liksom behovet utvärderingatt behandlingsinsatserav av
på grund brott ocheller drogmissbruk.av

Härutöver finns behov återkommande undersökningar hurav om
moral och rättsmedvetande förändras över tid liksom hur attityderna
till rättsväsendet och dess verksamhet förändras.

Andra angelägna områden är undersökningar brottslighetensom
kostnader och konsekvenserna den pågående privatiseringen inomav
rättsväsendet.

Informations- förlagsverksamhetoch

BRÅ ska fungera informationscentrum och framför alltsom ge
upplysning och vägledning inom det brottsförebyggande området.

Till informations- och förlagsverksamheten är knutna bibliotekett
med kriminologiskkriminalpolitisk databas under uppbyggnad.en

detNär gäller målsättningen öka den kriminologiskakriminal-att
BRÅspolitiska kunskapen fyller informations- och förlagsverksamhet

BRÅsviktig funktion spridningen och andraen genom av organs
nationella och internationella FoU-resultat.

BRÅs framtida organisation och behov

BRÅs roll FoU-organ innebär verksamheten ska tillgodoseattsom
sektorns behov forskning, utvecklingsarbete och utredningar,av
vilket i sin innebär höga krav måste ställas på framförhållning,tur att
aktualitet och kvalitet i verksamheten. En sådan verksamhet kräver
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organisation, kan efter aktuell verksamhetflexibel som anpassasen
Organisationen måste till pågåendepersonaluppsättning.och anpassas

för tillñllet. växlandehur personalen disponeras Deprojekt och till
möjligheter för begränsad tid ochkräver ocksåarbetsuppgifterna att

sådan expertis inte finnsarbetsuppgifter kunna knytaavgränsade som
organisationen.i

och främja god FoU-miljö börunderstödja kreativitetFör att en
BRÅs flexibel och mindre hierarkisk.organisation göras mer

BRÅ matrisorganisationharexpendominans ärMed den som en
matrisorganisation innebär bl.a.nuvarande.naturlig den Enänmer

i projekt medmöjligt verksamheten organiserasdelsåatt stor avsom
avsaknad cheferexpertis inom olika områdenmedverkan samt avav

för personal ochProjektledarna får ökatmellannivå. ansvar
påbörjats.sådan utveckling har redanprojektmedel. En

BRÅsinomkunskapsuppbyggnaden och utvecklingensäkraFör att
Brottsstatistik och analys,huvudsakliga arbetsområden Brotts-fyra

Informa-kriminalpolitiska områdetprevention, Studier inom det samt
huvudansvarigaförlagsverksamhet kommertions- och att utses.

främstde förstnämnda områdena,ska, såvittDessa tre ansvaraavser
sakområdetoch internationellt inomutvecklingen nationelltför att

inom sitt ansvarsområdeockså ochföljs. skaDe varaenvar
bistå övriga anställda.handledare eller på sättannat

visatbör alltså slopas. Den harenhetsindelningennuvarandeDen
allt det gäller uppdelningändamålsenlig, framför närmindresig av

och utvecklings- tidigarei forsknings-FoU-verksamheten enen
enhet.utrednings-

administrativa arbetsuppgifter kommitockså visat sigharDet attatt
enhetscheferna.för de nuvarande Det äralltför betungandebli

utsträckning f.n. fallet kunnai högre än årsjälvfallet angeläget att
områden där deför arbete inom de ärutnyttja dessa experter.

möjligheter tillFoU-verksamhet det nödvändigt medall ärFör
professionella kompeten-kompetensutveckling för denkontinuerlig att

behov kommer bliupprätthållas. Dettaska kunna att accentuerat,sen
utvecklingen inom verksamhets-internationellapå grund denbl.a. av

utveckling inom det brottspreventivaökade kraven påområdet och de
området.

förändringarna kunna innebäraorganisatoriska tordeskisseradeDe
fasta kostnaderna.och viss minskning deeffektivitetsvinstervissa av

Slutsatser

BRÅ produktivlitenframgår resultatanalysen ärSåsom en menav
håller högrelevant för sektorn ochVerksamheten årorganisaton. en

BRÅs tillgänglighetresultatmått analyserats.enligt dekvalitet som
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och synlighet måste betraktas god.som
Kraven på organisationen kommer dock öka. För denatt att

pågående brottsutvecklingen ska kunna brytas krävs intensifieratett
brottsförebyggande arbete, vilket i sin kräver intensifieringtur en av
forsknings- och utvecklingsarbetet på det brottsförebyggande området.
Här kan BRP fylla viktig funktion.en

En framgångsrik kriminalpolitik måste bygga på kunskap. Här är
analyser brottsligheten och dess utveckling och orsakerav av

Ökadegrundläggande betydelse. kunskaper effekter kriminal-om av
politiska reformer och konsekvenser utvecklingen inom rättsväsen-av

BRÅdet är också betydelse. Också här kanstor fylla viktigav en
funktion.

BRÅs huvudsakliga är personalens kompetens. Samtidigtresurs
BRÅskraven på samtliga funktioner inom verksamhetsom kommer

BRÅ,öka kommer såvittatt kan bedömas, förlora två sinaattnu av
BRÅkvalificerade forskare.mest måste ha möjlighet ersätta dennaatt

kompetens.
BRÅsamhällsutvecklingen kräver kan bredda sinatt kompetens

bedriva fler projekt medatt tvärvetenskaplig karaktär.genom Ett sätt
BRÅtillföra ytterligare kompetensatt och tvärvetenskaplig inriktning

skulle kunna den nuvarande vetenskapliatt delegationenvara ge ga en
uttalad funktion vetenskaplig rådgivare med möjlighetermer försom

de enskilda ledamöterna åtminstone i någonatt, utsträckning,
medverka i rådets projekt.

BRÅsDet är oundgânglig förutsättning för verksamhet meden en
inriktning kunna hög kvalitet,att hög produktivitetgarantera och stor

BRÅflexibilitet. Om ska kunna sektorns ökade kravmotsvara med
bibehållen ambitionsnivå på verksamheten måste den nuvarande
budgetramen räknas i storleksordningen 3 miljoner kronor totaltupp
för de kommande budgetåren.tre
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Bilaga 10

Prognos för brottsutvecklingen till 2000år

AhlbergJan

År 1975 anmäldes 750 000 brott till polisen. Sexton år årsenare,
1991, detta antal 1,2 miljoner polisanmälda brott. Den frågavar som
ställs här hurär många brott kommer anmälas under årenattsom
fram till och med år 2000. För besvara frågan görsatt förprognoser
samtliga anmälda brott, för anmälda brottsbalksbrott, församt
anmälda stöldbrott 8 kap. BrB exkl. butikstöld och misshandelsbrott
3 kap. BrB.

Prognoser bygger på den variabel vill göra framtidsförut-att man
sägelser i detta fall de anmälda brotten, uppvisar någon formom, av
lagbundenhet. Inledningsvis studerar därför data för förfluten tidman
för på så finnasätt lagbundenheter,att utvecklingen följert attex en
rät linje. Sedan den närmaste framtidenantar uppvisarattman samma

lagbundenhet. Man kantyp aldrig med säkerhet påstå så blirav att
fallet, eftersom det kan inträffa förändringar inte kunnatsom
förutses. Man kan därför framför allt beskriv-se prognoser som en
ning hur framtiden kommer ingenting inträffaratt utav se om som
bryter det hittillsvarande mönstret.

Sökandet eñer lagbundenheter kan beskrivas sökerattsom man
beskriva utvecklingen den beroende variabeln i detta fall deav
anmälda brotten matematisk funktion tiden åren gårsom en av som
ocheller matematisk funktion antal oberoende variablerettsom en av

påverkar har kausalt samband med den beroendeett variabeln.som

Utvecklingen de anmälda brottenav

Prognoser bygger alltså på data från förfluten tid. Nedanstående figur
visar utvecklingen för antalet anmälda brott sedan år 1950.
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1950-1991Anmälda brottFigur
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anmälda brott

fluktua-kan beskrivasutvecklingframgår kurvansfiguren attAv som
utvecklingenuppåtriktad trend. Studerarlineänkringtioner manen

kom-handlardock detkaningående att ensnarare omsemanmer
till mittenlutning.med olika Framtrendlinjerflerabination avav

19751968 ochmellan årenlutning,har linjen viss1960-talet enen
förändringarlutning.1975 tredje Dessaåroch till sist från enannan

statistikrutinema.iförändringarfrämst påsannolikhetmedberor stor
År informations-råttsväsendetssk1968 infördes det RI-systemet

Årñrändrades.inrapporteringsrutinernamedfördevilketsystem att
medförde vissablsystemomläggning1975 infördes asomen

brott.antalsräkningenförändringar avav

variablerOberoende

präglats1950alltså sedan årharBrottsutvecklingen i landet av en
vilkaKunskapenbrottsligheten.anmäldaökning denkonstant omav

begränsad.idagärutvecklingsmönsterbidragit till dettafaktorer som
alkoholkonsumtion,arbetslöshet,många;Förklaringsansatsema är

rimlig gissningkontroll Enminskad socialpå objekt,tillgången osv.
faktorer,antalpåökningen berorkonstantaden ett stortär avatt

utvecklingen.tillsammansdignitet,olika genereratsom
ellerde variablervariablernapå de oberoendekrav styrEtt som

förutom devariabelnberoendeför denutvecklingen attpåverkar
hållfastarelativtdet finnsprognosvariabelnpåverka ärkausalt bör att
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framtidsprognoser föräven dessa. Prognosers osäkerhet ökar
betydligt baserar dem på oberoende variabler framtids-om man vars

är osäkra.prognoser
Den vanligaste prognosmetoden är beskriva utvecklingenatt denav

beroende variabeln de anmälda brotten funktion tiden.som en av
Det innebär söker den matematiskaatt funktion bästman som
beskriver utvecklingen för förfluten tid och sedan utveck-antar att
lingen kommer fortsätta på sätt ytterligare tid.att Församma atten
återgå till figur kan1 vidare konstatera åtminstoneutan sedanattman
statistikomläggningen år 1968, alltså cirka 25 år tillbaka i tiden, kan
utvecklingen sammanfattas antalet anmälda brott fluktuerarattsom
kring linjerät även det egentligen handlar två linjeren medom om
något olika lutning. Det innebär landet fått årligt tillskottatt ett av
brott varje år ungefärär lika cirka 25 000 brott årstortsom per- -.
Fluktuationerna beror sedan på slumpmässiga faktorer väder ochsom
vind, tillfälliga ökningar typiska seriebrottav osv.

Utvecklingen med konstant årligt tillskott innebär tillskottetett att
procentuellt blir mindre och mindre.sett I SCBs publikation
Rättsstatistisk årsbok ibland brottsutvecklingen ipresenteras sken
logaritmisk skala, vilket beskrivning utvecklingen denger en av av
procentuella ökningstakten. För prognossyfte är det emellertid viktigt

den successiva minskningenatt detveta att procentuella tillskottetav
inte är tecken på någon avmattning utvecklingen de anmäldaav av
brotten. Det karakteristiska för utvecklingen dessa är Sverigeattav
generellt fått lika tillskottsett anmälda brott varjeett år.stort Attav
sedan den procentuella ökningen därigenom successivt beror påavtar

bastalet hela tiden ökar. Man divideraratt det konstanta tillskottet
med större och större tal.ett

Ett rimligt krav vid där den beroende variabeln enbartprognoser
uttrycks matematisk funktion tiden är bör försökaattsom en av man
förklara varför utvecklingen följer just det matematiska mönster den

dettagör. I fall med konstant årligt tillkott, detär svårtett hittaatt
förklaringar till varför just detta mönster uppstått.

Med hjälp den sk rutinaktivitetsteorin Cohense Felson,av
1979 detär möjligt göra vilar på teoretisktatt prognoser som en
underbyggd modell. Rutinaktivitetsteorin kan betecknas detsom
hittills fruktbara försöket analysera ochmest systematiseraatt
förklaringar till brottsutvecklingen. Teorin bygger på det krävsatt att
tvâ saker sammanfaller för brott skall komma till stånd,att ett
nämligen lämpligt, tillräckligt obevakat objekt och motiveradett en
gärningsman.

På grundval denna teori kan alltså säga brottsutveck-attav man
lingen, i detta fall den tilltagande brottsligheten, primärt styrs attav
utbudet lämpliga tillräckligtoch obevakade objekt successivt harav
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egentligengärningsmänmotiveradeantaletochellerökat att
oberoendefaktorer inteårgärningsmannatillñllen ökat. Dessa av

objekt i sigantaletdet ökaderimlig hypotes ärvarandra. En att
begåfler lockasFler ochgärningsmän.fler motiverade attgenererar

brottstillfällena ökar.brott när
axiom.den vilar på Det ârteorimed denna ärFördelen att

skall komma tillbrottförbasala kravetotvetydigt så det att ettatt liinnebäruppfyllda. Detförutsättningarna ärde tvåstånd attär att
ii matematiskmodellerbyggagrund förstabilteorin utgör att somen

användas förvilka sedan kanbrottsutvecklingenbeskriverform

prognoser.
lämpliga objekt iantalettvivel såförhåller sigDet attutan

ökandevåldsbrott. Detgäller ävenökar. Dettahela tidensamhället
personkollisioner kanmöjligaalltflermedförnöjeslivsutbudet som

till bråk.leda
skall kommaför brottförutsättningenandrabeträffar denVad att

fler och flerpå det blirockså detså tydertill stånd mesta att
samhället.gärningsmannatillfällen igärningsmänmotiverade

misstänkta1975 antaletUtvecklingen sedan svagpersoner ger enav
fast ochåkariskeni ljusetökning skallökning. Denna att attavses ,iperiod.under dennahar minskatbegånget brottförbli misstänkt ett

brottskategorin, stöldbrotten, hardominerandeexempelvis denFör
succesiv1975.sedan år Enhalveratsåka fastrisken att svag

alltså alltdessa utgörsamtidigtmisstänktaantaletökning ensomav
gärningsmäninnebär antaletbegår brottandel demmindre attav som

säkerhet har ökat.med
tänkbara,finns flertalobjektlämpligamått på antalet t.exSom ett

faktorn iden andrakonsumtion. Föroffentlig och privatBNP,
befolk-gärningsmän, ärmotiveradeantaletrutinaktivitetsteorin,

ungdomar i åldernantalet10-50 åri åldrarnastorlekningens samt
till hands.mått ligger närmast15-24 år de som

föranmälda brott ochsamtligaförutvecklingenStuderar man
befolk-utvecklingen förmedtillsammansbrottsbalksbrottanmälda

visar det sigoch15-24 år BNPungdomar10-50 år, antaletningen
ökningkonstantmönster,följersamtliga dessa kurvoratt samma en

ikorrelationskoefñcienternaframgårlinje. Somutefter rät aven
mycket höga.sambandenlineäranedan så detabellen är
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Tabell. Korrelationskoefficienter mellan å sidan samtliga anmäldaena
brott och anmälda brottsbalksbrott å andra sidan innevånareantalsamt
10-50 år, antalet ungdomar 15-24 år och BNP

Samtliga anmälda Anmälda brotts-
brott balksbrott

Antal invånare 0,96 0,96
Antal ungdomar 0,87 0,86
BNP 0,95 0,97

Dessa siffror, dvs de mycket höga lineära sambanden, ingentingsäger
styrkan i kausaliteten mellan de anmälda brotten och de olikaom

oberoende variablema. Siffrorna i princip bara samtligaattanger
kurvor har utvecklats efter ungefär mönster.samma

Sambandet mellan befolkningsvariablema och BNP är också mycket
högt. Det starka inbördes sambandet mellan de oberoende variablema
innebär det inte tillför något medatt deän oberoendeatt ta mer en av
variablema för i matematisk form beskriva utvecklingenatt av
anmälda brott. Precisionen i resultatet ökar alltså inte flerattgenom

dessa variabler med.tasav

Modell

Ett krav för kunna använda de oberoende variablema iatt prognos-
syfte är nämnts det finns tillförlitliga framtidsprognoser förattsom
dessa. Det innebär de variabler indikerar antalet lämpligaatt som
objekt, dvs BNP direktär olämpliga använda iattosv, prognoser.
Framtidsprognoser för nationalekonomiska variabler behäftadeär med

osäkerhet. Det därför åventyrligtstor basera framtids-en attvore
för brottsutvecklingen på dessa. Samma förhållande gällerprognoser

andra tänkbara oberoende variabler arbetslöshet, alkoholkonsum-som
tion Däremot finns relativt säkra för den framtidaosv. prognoser
befolkningsutvecklingen.

Beträffande befolkningsvariablema kan konstateras landetsatt
befolkning hela tiden ökat successivt under 1900-talet.hela Befolk-
ningsstorleken måste påverka brottsutvecklingen, inte andelenom
individer någon gång begår brott minskar. så inte falletAtt är årsom
tämligen klarlagt se Hofer fl, 1979. Det ocksåärt ex von m
otvetydigt antingen ökar andelen motiverade gärningsmän iatt
befolkningen successivt eller så ökar dessa hela tiden sin aktivitet.
Enbart befolkningsökningen interäcker på långt tillnär för att
förklara den utveckling varit. För syfteprognosmodellens krävssom
inte någon utredning det faktiska förhållandet, dvs huruvida detom
handlar successiv ökning andelen begår brott ellerom en av som om
de begår brott blivit aktivare. Det troliga dock sanningenär attsom
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faktorer.blandning båda dessaär aven
blirbrottsutvecklingenprognostiseranaturlig modell förEn att

följandedärmed

ellerbef t+d+f ung+k+ecay

bef bef+c ung+d+et+bay

där

anmälda brotty

10-50 årbef befolkning

tident

siffervärdenkonstantera,b,c,d

15-24 årandelen ungdomarung

väder och vindgenereradslumpvariation t avexe

storlekbefolkningenstillPrognosmodellen kan översättas att
påverkaförutsättsungdomar10-50 andelenår ochåldrarna

andelökandetillhänsynModellen dessutombrottsligheten. atttar en
aktiviteten blandochellerbegå brottmotiveradeär attattpersoner

modellen.d första Denbef c i denökar termenaktiva t+de a
orsakbidragandestarktobjekt kantillgången påökande antas vara en

tillväxteni andelenökningar. Antagandet härärdessatill att personer
aktiviteten skerökandeocheller denmotiverade begå brottär attsom

får också dettaanalysernedanståendeframgårlineårt. Som av
tid observeras.förflutnakraftigt stöd i data för denantagande som

förflutenmodellen påprognosbyggandeti ärFörsta att testasteget
den sk minstaändamålför detta ärmetod användstid. Den som

datamed hjälpoch d skattaskvadratmetoden. Konstanterna ava, c
1976-1991 ochobservationsperiodenanmälda brotten underdeför

verkligheten mäts. Attobserveradeanpassning till denmodellens
olikadata för depå1976 berorperioden från år använtsenbart att

infekteradeintejämförbara. Data ärtidsperioden heltunder äråren
sedanutvecklingen ändastatistikrutiner. Eftersomförändradeav

med fluktua-följt exakt mönster1960-talet nästanbörjan sammaav
informationsförlusilitenligger mycketlineär trend såkringtioner en

försökai för sig kunnaskulle ochperioden. Manibegränsningen av
understatistikrutinemaförändradeför dekorrigera effekternaatt av

effekterförändringarsår 1975 del analyser dessaföreperioden en av
säkerhetenökadock knappastförfarande skulleEtt sådantgjorts.har

i prognosen.
anmäldaregression med samtligamultivariatstegvisResultat av

8 exklkap.enbart stöldbrott BrBbrottsbalksbrotten,enbartbrott,
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butikstöld enbart misshandelsbrottsamt BrB kap. 3 i följandeges
tabell

BROTTSKATEGORI

Samtliga brott Brotts- Stöldbrott Våldsbrott
balksbrott

Steg variabel R2 variabel R2 variabel R2 variabel R2
1 BEF-T 96% BEFT 96% BEF-T 88% BEFT 97%
o atttmkartttur BEF 95% UNG 91% tattttxørtttttt
3 Illklk**### ##$***** ****##t*

tabellenAv framgår för samtliga beroendeatt variabler anmälda
brott inom olika brottskategorier är det faktorn den oberoende
variabeln befolkning tid förklarar den variationmestsom av som
observerats under perioden 1976-1991. Förklaringsvârdena med
enbart denna faktor oberoende variabel såår höga 96, 96,som som
88 97 vilket innebär modellenprocent, i det närmasteattresp perfekt

till data för observationsperioden. För utvecklingenanpassar av
brottsbalksbrotten tillkommer faktorn befolkning dockutan att ge
något tillskott i förklaringshånseende. För stöldbrottens del bådeger
faktorn andel ungdomar och befolkning signifikant tillskottett
dock liten storleksordning. Andel ungdomar i detta fallav ettger
negativt tillskott.

Resultaten innebär enbart bör baserasatt påprognoserna
prognosvariabeln befolkningtid. Det marginella tillskottet i
förklaringsvärde erhålls de två andra faktorerna motiverarsom genom
inte dessa med. Det finnsatt alltidtas risk att prognosmodellen en

faktorer såmed låga tillskottsvärdenurartar får ingå, någotom som
exempelvis ungdomsvariabelns negativa tillskott antyder.
Följande modell för de anmälda brottens utveckling kommer således

användasatt

bef t+bya

där
anmälda brotty

bef befolkning 10-50 år
tidt

a,b konstanter

Resultat

Modellen används för för perioden 1992-2000, dvs nio årprognoser
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det viktigtdessa årtolkningVid atti tiden.framåt prognoserav
förutsättningen äråtankeha itidigare ut-attnämnts attsåsom

följaframtiden kommerdenbrott närmasteanmälda attvecklingen av
med säker-kan integjort tidigare. Mandenlagbundenhet somsamma

antaganderimligtdockfallet. Det ärså blir attpåståhet ettatt
år.i ytterligare niofortsättakommerutvecklingsmönster attsamma

omgivenpunktskattningformiPrognoserna presenteras avenav
sannolika värdet,detPunktskattningen ärosäkerhetsintervall. mestett

slumpmässiganormalår avseendevidvärdetförväntadedetdvs ett
tillfälligavind ochochväderfaktorer annat genererarsomsom

variationer ihänsyn till deIntervalletfluktuationer.årsvisa tar
slumpfaktorer kandessabrottsligheten generera.som

anmälda brottSamtliga

1975-1991periodenunderanmälda brottsamtligaUtvecklingen av
nedanstående2000 framgårfram till årför tidensamt avprognosen

ÅrÅr siffra1991 denna000 brott. aalltså 8001975 anmäldesfigur.
år 2000 kommersägeranmälda brott. Prognosen200 000i 1 attuppe

anmälas.530 00 brott350 000 och 11mellan att

brottanmäldaSamtligaFigur
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Ar

gränsl övreundre gränspunktskattningm

Brottsbalksbrotten

anmäldaprognosticerade utvecklingen för detidigare och denDen
1975 680 000framgår ñgur anmäldesbrottsbalksbrotten Arav
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Årbrottsbalksbrott. 1991 år antalet i drygt miljon1 anmäldauppe,
brott. Prognosen för år 2000 ligger mellan 1,2 miljoner och drygt 1,3
miljoner brott.

Figur Anmälda brottsbalksbrott
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År

lpunklskanningr undre gräns övre gräns

Stöldbrott exkl. butikstöld

ÅrPrognosen för stöldbrotten framgår ñgur 4. 1976 anmäldesav
År477 000 stöldbrott i landet. 1991 är antalet i 663 000.uppe

Prognosen för år 2000 punktskattningen pekar på 772 000 anmälda
stöldbrott intervallet 677 000år 869 000 anmälda brott.-
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Figur Anmälda stöldbrott
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Ar

punktskanning undre gräns v övre gräns

Att osäkerhetsintervallet för stöldbrotten blir så brett relativt settpass
beror på stöldbrottens utveckling karakteriseras slump-att mer av
mässiga årsvisa svängningar vad fallet förän är brottsbalks-t ex
brotten totalt sett.

i denna bygger på det inte inomPrognoserna rapport att prognos-
perioden inträffar några samhällsförändringar effekterstorasom ger
på brottsligheten. idag känd framtida förändringEn är vidatt
halvårsskiftet 1993 skall den obligatoriska haltidsfrigivningen ersättas

fakultativ frigivning efter två tredjedelarmed den utdömdaen av
strafftiden enligt huvudregeln. beräkningarDe denna reformsav
effekter på stöldbrottsligheten kan göras tyder dock attsom
effekterna på brottsligheten blir relativt små Ahlberg, 1991. Det
handlar storleksordningen 1-2 färre anmälda stöldbrott änprocentom
den förväntade utvecklingen. effekterDessa inte medtagnaärannars
i förväntade effekternaOm de reformen, för-prognoserna. av som
slaget tagits med skulle prognoskurvan hamnat på 1-2ut,ser en

lägre nivå den redovisasänprocent som ovan.

Våldsbrott 3 kap. BrB

Prognos och observationsperiod för våldsbrotten framgår 5figurav
Årnedan. 1976 anmäldes 23 000 våldsbrott till polisen. En siffra som

år 1991 i 43är 000. Enligt kommer det år 2000 attuppe prognosen
anmälas 51 000 till 57 000 våldsbrott.
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våldsbrottAnmäldaFigur5
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Ar

punklskaltning undre gräns 1 övre gräns

Även ifråga våldsbrott kan göra vissa beräkningarom man av
effekterna Övergången från obligatorisk halvtidsfrigivningav till
fakultativ frigivning. Om reformen genomförs enligt gällandenu
förslag kommer antalet våldsbrott den ökade inkapaciteringenatt pga

minska med cirkaatt 1 jämfört medprocent nuvarande reglerom
bibehålls. Prognoskurvoma i figur 5 skulle alltså dessa effekterom
tagits med ligga på 1 lägre nivå iän figur S.procenten

Faktisk brottslighet

Det faktiska antalet brott i samhället är delvis okänt. deAv brott som
begås kommer viss del anmälas till polisenatt och därmeden ingå i
statistiken över anmälda brott. Diskrepansen mellan det faktiska
antalet brott och antalet anmälda brott utgör det sk mörktalet.
Brottskategorier där anmälningsbenägenheten högär har litetett
mörktal medan det gäller för brottskategoriermotsatta med låg
anmälningsbenägenhet.

De anmälda brotten är indikator på den faktiska brottsnivån. Huren
relevant denna berorär framför allt på mörktalet. För vissa typer av
brott brott med litet mörktal år således de anmälda brotten god- en-
indikator, biltillgrepp ochtex bostadsinbrott. För andra brott brott-med större mörktal deär anmälda brotten sämre indikator, ten- ex
för misshandel. För brott narkotikabrott ocht rattfylleri, därsom ex
mörktalet är mycket blir de anmälda brottenstort, dålig indikatoren
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brottsligheten.verkligaden
mörktalsproble-blir dockutveckling tidöveranalys brottensVid av

roll mörktaletdet då ingenjämförbarhet spelarmindre. Förmet om
förändras. dedet inte Förförutsätts endastlitet; deteller attär stort

förändrasmörktalet intekanbrottskategorier där attanta german
utvecklingen dengod bildändåanmälda brottenalltså de avaven

självfallet det översagda förutsätterbrottsligheten. Detfaktiska att
verklig brottslighet.anmäld ochsamband mellanfinnshuvud taget ett

anmäldanarkotikabrott. Antaletfalletså inte ärexempel på ärnärEtt
beroendedelentidsperiod till störstaunder viss ärnarkotikabrott en

narkotika-beträffandeanmälningspraxisochinsatserpolisensav
brottsnivån.verkligadenoch alltså inteinnehav av

resultatenbrottsnivån utgörverkligaindikator på denEn avannan
hittills endast SCB görSverige detärofferundersökningar. Isk som

levnadsnivå-för sinainomåterkommanderegelbundetsådana ramen
enbartinnefattar dockofferundersökningarundersökningar. Dessa

vissabostadsinbrott ochdrabbar individer,direktbrottstyper t exsom
offerundersökningar ärFelkälloma iskadegörelsebrott. artav annan

bortfall vilketfinns skanmälda brotten. Detgäller dedetnär ettän
finns risk20 Detuppgår tillofferundersökningar attprocent.i SCBs

dedeloproportionerligtdvsstyrt,kan stordetta att avenvara
får ibortfallet. Manåterfinns iolika brottdrabbas avsompersoner

dvs denvill mäta,underskattning detsystematiskfallså av manen
skfelkällorandratillkommerbrottsligheten. Dessutomfaktiska som

och statistiskmissförstår, har glömt osvöverdriver,mätfel folk
befolkningen.liten delbarafrågarosäkerhet man aven

Sammanfattning

2000brotten åranmäldanivån för dekommersannolikhetMed stor
1,35mellanförutsäger, dvsintervalldeligga iatt prognosernasom

anmäldamiljoner1,2 till 1,3totalt,anmälda brott1,53 miljoneroch
51 000stöldbrott ochanmälda870 000670 000 tillbrcttsbalksbrott,

detärkan jäva dessaVad000 våldsbrott.57till omprognosersom
brottsnivån. Detpåverkarförändringnågonsamhället skeri som

nivåvilkendärför i de visarliggerivärdet attstörsta prognoserna
2000 brotts-årligga påbrottsligheten kommeranmäldaden att om

kanhittills gjort. Mandenenligt det mönsterfortsätterutvecklingen
föringreppkraftfulladet krävssig tillslutaockså attprognosernaav

itrendbrottkontaterakunnautvecklingen. Förbryta ettattatt
underbrottslighetenanmäldaden1975sedan år krävsmönstret att en

intervall.utanför angivnaår hamnarföljd av
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2000.åroch medbrott tillanmäldaförPrognoser

anmälda brottSamtliga
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Anmälda stöldbrott BrB kap.8 exkl. butikstöld

oAr Punktskattning Intervall

1992 669 000 590000-749000
1993 682 000 601000-763000
1994 694 0O 611000-777000
1995 706 000 622000-791000
1996 719 000 632000-806000
1997 731 000 642000-821000
1998 744 000 653000-836000
1999 758 000 664000-852000
2000 772 000 676000-869000

Anmälda våldsbrott BrB kap.3

År Punktskattning Intervall

1992 43 500 40500-46400
1993 44 800 41800-47800
1994 46 000 43000-49100
1995 47 300 44100-50400
1996 48 600 45400-51800
1997 49 900 46600-53200
1998 51 200 47800-54600
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Inledning

Kriminologisk forskning har räknat bedrivits i 100 år.grovt
Kriminologi kan beskrivas tvärvetenskapligt ämneettsom som
fokuserar kring centrala problemområden i samhällsvetenskaperna
den sociala ordningens problem och beteendevetenskapema
avvikande beteende. De flesta kriminologiska teorierna har sina
rötter i sociologisk och psykologisk teoribildning. flestaDe
kriminologiska forskare inte har direkt utbildning i krimino-som en
logi har sin bakgrund i sociologi, psykologi eller juridik.

Kriminologi har kommit bli väletablerat vidatt ämne mångaett
europeiska och nordamerikanska universitet. I Europa och Kanada
tycks institutioner respektive centruminstitut den vanligastevara
organisationsformen, medan kriminologin vid universiteten i USA
oftare programform.är organiserad i Det finns livaktigt inter-ett
nationellt kriminologiskt samfund. Detta illustreras bl detatta av
varje år anordnas antal internationella kriminologiskaett stort
konferenser och arbetsgruppsmöten. Det har också utvecklats riktett
internationellt samarbete mellan kriminologiska forskare och
forskargrupper i olika länder.

Kriminologin har inte bara etablerat sig akademiskt ämne utansom
under årtionden också tillämpad vetenskap. mångaIsenare som
länder har inrättats kriminologiska FoU-organ med syfte genomatt
tillämpad forskning omvandla den kriminologiska kunskapen teori
och grundforskning till praktiskt användbara åtgärder och att
utvärdera samhällets åtgärder brott. Konstruktionen dessamot av
FoU-organ liteär olika beroende på land. Det förekommer allt ifrån
fristående myndigheter till avdelningar inom justiedepartementen
motsvarande. Det finns också, framförallt i nordamerika, exempel
på privata FoU-organ på kriminologins område finansierar sinsom
verksamhet sälja tjänster till myndigheter, kommuneratt ochgenom
företag, även söka forskningsanslag från olikaattmen genom
forskningsråd.

kanMan konstatera kriminologin, även den vetenskapatt om som
betraktad är i många europeiska länder och nordamerika USA,ung,
Kanada är väletablerad både akademiskt ämne och tillämpatsom som
FoU-område.

Man kan vidare konstatera i takt med brottsproblemetatt att

l Jag återkommer längre ned till särskilt diskutera programformen.att
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samhållsproblemz förhar intressetalltuppfattas större attettsom
FoU-verksamhetengrundforskningen ochden kriminologiskastärka

i uttalandenavspeglas inte baraintresseländer ökat.många Dettai
intresseorganisationer ikommuner ochmyndigheter,görs avsom

internationellaolikauttalanden frånockså ienskilda länder utan
ochinom EG FN.t.ex.organ

krimino-diskutera den svenskajagkommerden härI attrapporten
bakgrundutifrån minutvecklingsmöjligheterproblem ochlogins som

universitetet ochStockholmsforskare i kriminologi vidochlärare
Brottsförebyggande rådet. Jagforskningschef vidforskare ochsom

kriminologissvenskdiskussionensärskilt förakommer att om
bakgrund mina kunskaperutvecklingsmöjligheterproblem och mot av

krimino-Kanada, Storbritannienangle-amerikanska USA,denom
login för hur krimino-någon redogörelseblir inte frågaDet om

försöktjag harorganiserad i dessa länderlogin är utan sesnarare
i vad månfungerar bra ochför kriminologivilka former mansom

anglo-amerikanska ländernafrån deerfarenhetertillvara godakan ta
anglo-amerikanskakriminologin. Deden svenskautvecklandeti av

TysklandHolland ochmed ländertillhör tillsammansländerna som
vad beträffarledandeSkandinavien ärländer utanförde som

utvecklingsarbete.ochkriminologisk forskning

Utgångspunkter

huvudområden;indelas i fyraverksamheten kankriminologiskaDen

grundforskning0

FoU-verksamhetutvecklingsarbeteforskning ochtillämpad0

information0

utbildning0

huvudmål;ha olikakanolika verksamheter sägasDessa

brottslighetenförklara och förståbeskriva,grundforskningsmålet;0
orsaker.och dess

3 nordamerikanskaEuropeiskabrottsligheten i ochregel hamnarSom
vilkatillfrågade får rangordnaopinionsundersökningar där de sam-- fem problemen.bland de till störstahällsproblem de upplever störst tresom -

5 vid olikaerfarenheter gästforskarepå minaDessa kunskaper bygger som
forsknings-internationellterfarenheteruniversitet, minabrittiska genom

särskildaforskare,nordamerikanskamed brittiska ochsamarbete samt
FoU-for universitetsforskning ochföreträdarejag gjort medintervjuer

anglo-amerikanska länderna.verksamhet i de
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FoU-målen; a bedriva kriminologisk0 forskning direkt syftarsom
till praktisk tillämpning, b omvandla kriminologisk grund-
forskning till praktisk användbar kunskap t.ex. formulera
åtgärdspropgram, c utvärdera åtgärder brott.mot

informationsmålet; sprida kunskaper0 i kriminologi till besluts-
fattare, praktiker och andra intresserade dvs höja den krimino-
logiska kunskapsnivån i samhället

.
utbildningsmålen; a kriminologiska0 grundkunskaperge till
praktiker, de verksammat.ex. inom rättsväsendet, och andra

i sitt yrke kommer i kontakt med kriminalitetsom t.ex. journa-
lister skriver brottslighet, b utbildasom kvalificeradeom
utredare och forskare.

I Sverige finns institutionertre primärt är kriminologisktsom
inriktade

Kriminologiska institutionen0 vid Stockholms universitet,

Brottsförebyggande rådet, f.n.0 med forsknings-, utveck-en en
lings-, och informationsenhet.en

Rikspolisstyrelsens forskningsenhet0 vid polishögskolan.

Brottsförebyggande rådet är den dominerande institutionen vad gäller
grundforskning, tillämpad forskning, utvecklingsarbete och in-
formation. Det är också den institution har de största personellasom
och ekonomiska resurserna.

Rikspolisstyrelsens forskningsenhet är nystartad och befinner sig
ännu i uppbyggnadsskedeett har redan den krimino-men passerat
logiska institutionen vad beträffar personella och ekonomiska resurser
för forskning. Huvudinriktningen på den hitillsvarande forskning
tycks tillämpad.vara

deAv institutionernatre har den kriminologiska institutionen de
minsta personella och ekonomiska och år huvudsakligenresurserna
inriktad på grundutbildningsverksamhet och viss forskarutbildning
medan forskningsverksamheten är svag.

Det finns f.n. två professurer inom det kriminologiska ämnesom-
rådet;

4 Det finns antal ytterligare institutionerett t rättspyskiatri sysslarex sommed kriminologisk relevant forskning, jag har valt koncentreramen att mig
på de nämnda institutionerna eñersomtre det enligt min uppfattning är kring
dessa diskussion den svenska kriminologinsen problemom och utvecklings-
möjligheter naturligt kommer fokuseras.att
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universitetStockholmsvidkriminologii allmänprofessur0 en
tillsättningunder

forskningsenhet, L G Wvid RPSpolisforskningiprofessur0 en
Persson

disputeradetiotaltotaltdetfinns ettprofessurematvådeFörutom
stfBRÅ och RPS1inst.Kriminologiska7 st,vidforskare
tio till femtonräknatockså grovtfinns3 Detforskningsenhet st.

vidämnesområden ochandrainomverksammaforskaredisputerade
gradvarierandeiochtilltidfråninstitutionerandra annan -som -

särskiltkanHärforskning.orienteradkriminologisktsigägnar
kriminologiskhögforskningsprojekttvå störrefinnsdet avnämnas att

institutionen, ochsociologiskavidMetropolitprojelaelskdetrelevans;
båda vidinstitutionen,Örebroprojekzet psykologiskavids.k.det

universitet.Stockholms
6 miljoner,påbudgetforskningsenhetRPSharräknatGrovt en

budgetKriminologiska inst.BRÅ ochmiljoner,på 18budget enen
admini-inklusivetotalbudgetdetta är[Observeramiljoner3 attpå

förkostnadernadessutomkriminologiska inst.fördyl,stration o
BRÅ förkostnadernadessutomförforskarutbildning,ochgrund-

informationsverksamheten . tvåuniversitetsinstitution ochalltsådetfinnsSammanfattningsvis en
BRÅ, tvådessa ärVidforskningsenhet.RPSFoU-institutioner

Till-verksamma.disputeradeforskaretiotalochprofessurer ett
forskareochdoktoranderochforskningsassistentermedsammans

dessahuvudsakidetinstitutioner ärandra personervidverksamma
utbildnings-ochFoU-,grundforsknings-,fyllaklaraskall avsom

BRÅ, kriminolo-ochforskningsenhetRPSharTillsammansmålen.
administration,i vilkenmiljoner27påbudgetinstitutionengiska en

detta kommerTillinkluderas.informationsverksamhetutbildning och
förändrarmarginelltändock intemedel vilka annatdeldet externaen

situationen. b

småmedforskningsmiljölitenEn resurser

kriminologinsledandeärnationermed dejämförelseI som
liten och harforskningsmiljönkriminologiskasvenskadenområde är

dennämnasexempel kan attSomekonomiskasmåmycket resurser.
1500samlarkriminologikonferensen runtamerikanskaårliga

hållskriminologikonferensen som vart-brittiskaoch dendeltagare,
också nämnaskansammanhanget attI800 deltagare.år runtannat

5 tillsättning.underforskartjänstDessutom en
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nordamerikanskt kriminologisktett forskningsprojekt kan ha en
årsbudget är större än den den kriminologiskasom institutionensom
har. Som särskild illustration ska jag närmareen redogöra ñr
förhållandena i Kanada.

I Kanada finns fyra universitet med kriminologiska institutioner
Montreal, Toronto, Ottawa, Vancover och vidare fyra universitet

har kriminologiska forskningsprogramsom Winnipeg, Regina,
Edmonton, Halifax Enligt uppgift är det sammanlagt 100-talett.forskare verksamma inom kriminologins tält vid dessa åtta olika
universitet.

Förutom den kriminologiska forskningen vid universiten har man
i Kanada också antal FoU-organett med kriminologisk inriktning,
dels vid den federala regeringen I Ottawa, dels vid lokalregeringen
i den fransktalande delen Kanada Quebec. Enligt uppgiftav rör det
sig lågt räknat 100-tal forskareett är verksammaom inomsom
FOU-sidan.

Det kan intressant närmare påatt resursförhållandenavara ise
Quebec eftersom Quebec i befolkning räknat är ungefär lika stort som
Sverige. Universitetsforskningen i Quebec har enligt uppgift 23
disputerade forskare vid universitetet i Montreal man har dessutom

internationellt institutett för kriminologi Dessutom har ettman.20-tal deltidsanställda forskare. Till detta kommer antal forskareett
verksamma vid andra universitetsinstitutioner än den kriminologiska

sysslar med kriminologisk forskning. Påsom FoU-sidan har iman
Quebec 40-tal forskareett verksamma inom lokalregeringens
FoU-organ.

Den svenska kriminologiska forskningsmiljön litenär och har små
ekonomiska I det perspektivet kan med fogresurser. hävdaman nog

svensk kriminologi, åtminstoneatt på vissa forskningsområden, håller
sig väl framme internationellt. Svenska kriminologer har, framförallt
under år, i ökande utsträckning publicerat sig internationelltsenare
både i bokform och i artiklar i ledande internationella kriminologiska
tidskrifter. Av än större betydelse är dock det finns aktivtatt ett
pågående forskningssamarbete mellan framstående utländska krimino-
logiska forskare och svenska kriminologer. Som jag det, ochser som
jag ska återkomma till nedan, finns det god grund för ytterli-etten

stärkande det internationella samarbetetgare samtidigtav enligtsom
min uppfattning sådan utveckling är vital betydelse fören denav
svenska kriminologins framtid.

En nationell strategi för litet landett

detI här avsnittet ska jag skissa på nationell strategi för svensken
kriminologi. Jag kommer särskilt fördjupaatt mig i några deav mer
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översiktligt.beröraskommermedan andraaspekternacentrala att
Sverige påidekan konstatera satsasMan att resurser som

utbildning kringochinformationutvecklingsarbete,forskning,
Även förhållandensvenskaförmedsmå.mycketkriminaliteten är en

kriminologinnödvändigvilkenresursförstärkning ärkraftig somom
eftersomutvecklas kanskaFoU- områdegrundforsknings- och man,

med vi kanändå inte räknarealistisktland,litetSverige attär ett
kriminologins allakvalitet påhögforskninghållaklara att avenav

konsekvenser.strategiskavissadet får dettajagområden. Som ser
till områden vibör vi koncentrerauppfattningminEnligt somoss

förkonkurrenskraftiga och dessutom,internationelltpå dvsbraår
år bra på,på områden vi redanforskningsfronten demed ihängaatt

ordentligt påområden,på andrakunskapsbehovettillgodoseoch satsa
internationalisering.en

vilitet land behöveralltsåSammanfattningsvis jag atttror ensom
på bästa ochvåra sätttillvaratastrategi förnationell att resurser

strateginden ärcentralt för

ekonomiskapersonella ochkoncentreraatt resurser0

internationalisering.påkraftfulltsatsaatt en0

projektlångsiktigaSatsning stora

mängdkännetecknas denkriminologi i dagpå svenskSer av enman
ellerendastprojekten överprojekt. Oftast löperkortsiktiga ettsmå ett

också forsknings-i bästa fallforskare,bestårdeår och enav enpar
min fastakringkostnader. äroch Detlite data-ochassistent,
dominerafortsätterprojektdenövertygelse atttypenatt avom

särskilt mycket.inte utvecklaskriminologinsvenskadenkommer att
långsiktigaantalpå mindre störresatsningarrejälaVi behöver ett

kortsiktiga projekt.småpå mångaprojekt än
värde i signaturligtvis interesurssatsningar har storaStora ett men

skapa långsiktigadet möjligtgöri resurserprojekt atttermer av
systematik i kunskapsupp-kontinuitet ochmedforskningsprogram en

många, och detprogramforskning ärmedFördelarnabyggnaden.
grundforskningen.framföralltgäller

Programforskning

förbeskrivas OrganisationsformkanProgramforskning som en
förUtgångspunkten identiñerandet ämnetforskning. är av en

forskningen organiseras.frågeställning kring vilkengrundläggande
vilket mängd olikaparaply inomfungerarProgramet ett ensom
metodutvecklings- ochteoriutvecklings-,delforskningsprojekt t.ex.
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empiriska projekt kan Poängen är dock de olika del-rymmas. att
projekten är integrerade i helheten och syftar till belysaytterst att

centrala frågeställning.programmets Kärnan i paraplyet är ofta, men
behöver inte insamlandet större empiriskt datamaterial.ettvara, av

För svensk kriminologis utveckling det förmodligenvore stortav
värde skulle kunna samla forskareom man och pengarresurserna
kring mindre antal breda forskningsprogram.ett Som två de mestav
angelägna framstår grundforskningsprogram,ettprogrammen och ett
brottsförebyggande FoU-program. Det förra lämpligen lokaliserat till

BRÅ.universitetet och det till Det år också största viktsenare attav
de två integreras jag återkommer till detta längreprogrammen fram
i texten.

Grundforskningsprogrammet kunde förslagsvis organiseras kring en
kriminologins centrala grundforskningsfrågorav d.v.s. vilka är de

individuella faktorer och vilka år de miljöfaktorer påverkarsom
människors brottsbenägenhet och brottshåndelsers uppkomst. Det
brottsförebyggande FoU-programmet organiseras naturligen kring
frågan hur kan förebygga brottsliga handlingar.man

Man kan kanske tycka det år naturligtatt den kriminologiskaatt
forskningen är organiserad kring dessa två grundfrågor, i dag ärmen

delar forskningenstora splittrad och inriktad enbartav på besvaraatt
begränsade frågeställningar där dessa ofta inte relateras till de mer
grundläggande frågeställningarna. Jag den kriminologiskatror att om
forskningen i större utsträckning organiserad i programform,var
skulle kunskapstillväxten blir kumulativ än vad den för närvaran-mer
de är.

Exempel på programforskning MacArthur-programmet-
Ett de genomarbetademest forskningsprogrammenav på krimino-
logins område år det s.k. MacArthur eller detprogrammet, som
egentligen heter; Program Human Development and Criminalon
Behavior. Programmet förlagtär till Harvard-universitetet men
omfattar också forskare från många andra universitet i USA samt en
Europeisk forskare. Jag ska översiktligt redogöra för detta programs
uppläggning. Min uppfattning är det åratt dettaett slagprogram av

skulle kunna stå modell för det föreslagnasom svenska grund-
forskningsprogramet.

MacArthur-programmet sin utgångspunkt itar analys denen av
kriminologiska forskning hittills bedrivits och kommer framsom man
till den brister påatt viktiga punktertre hävdar är väsent-som man
liga den kriminologiska kunskapen skall kunnaom Dessaavancera.

punktertre år; brist på tvärvetenskaplighet integrering mellan
biologiska, psykologiska, sociologiska och juridisk aspekter på brott,
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utvärderingarbristochutvecklingsperspektivavsaknad avettav
brott.förhindraellerförebyggavidtas förinterventioner attde som

forskningsprogramutgångspunkten bygger ettMed den somman
kännetecknas av;

tvärvetenskaplighet0

utvecklingsperspektiv0

utvärderingar.följdainterventioner av0

följande sätt,påformuleratsmål harProgrammets

kvinnor,ochför mänbådeutvecklingsvågama,kartlägga soml att
ochungdomsbrottbeteendeproblem,aggression,tidigtillleder

vuxenkriminalitet.

egenskaper,individuellamellansambandenundersöka2 Att
debeträffar hurvadgrannskapsmiljö,ochskolmiljö,ochfamilje-

beteende.kriminelltutvecklingentillbidrarochsamverkar av

fördesignlongitudinellaccelererad attsiganvända3 Att enav
ochungdomsbrottslighetbeteendeproblem,undersöka vuxen-

överlappandenioålderårs31tillfödselnfrånkriminalitet
kohorter.

ungdoms-ochi barn-åtgärderförebyggandevilkaidentifiera4 Att
ha störstkansannoliktinterventionervilkaunderperioden

experi-förstrategierutvecklaocheffektiva,ärpåverkan som
interventioner.mentella

finansieras1988 och gemensamtstartade avMacArthur-programmet
ofInstituteNationalfond ochMacArthursCatherine T.andJohn D.

period15 årssigsträcka överplaneratär attJustice. Programmet en
faser;i fyrauppdelatoch är

kun-sammanfattningochgenomgångKunskapsöversila. En av1
vadsamhällsvetenskapernaochbeteende-inomskapsläget
frånbeteendeantisocialtochutvecklingindividuellbeträffar

årlålder.25 årstillfödseln

heltäckande, integrerat,Utarbetande ettForskningsprogram.2 av
tillorsakernastudietförforskningsprogramtvärvetenskapligt av

årbeteende. lantisocialtochbrottslighet annan

utvecklings-Metodisktarbete.förberedandeochPilotstudier3
administ-planeringmätinstrument,utvecklingarbete, avav

ochundersökning,förområdevaldatainsamling,ochration av
3 årforskargrupp.val av
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Åtta4 Fältarbete. års datainsamling följt två års analys dataav av
10 år.

I arbetet med fas l till 2 har samlat imponerandeman en grupp av
ledande forskare där arbetet är organiserat i centralen program-
ledningsgrupp, vetenskapligt rådett och fem olika arbetsgrupper.
Dessa olika och deras olika medlemmar redovisas igrupper tablån
nedan;

Forskare ÄmneUniversitet motsv.

Programledning

David P Farrington Psykologi,
Forskningsledare Cambridge Kriminologi
Lloyd E, Ohlin Harvard Law SchoolSociologi
bitr programledare
Michael Tonry Castine Research Juridik
bitr programledare corp.
Kenneth Adams
bitr programledare Castine Research Kriminologi

corp.

Vetenskapligt råd

Alfred Blumstein Cameige-Mellon Statistik
Felton Earls Harvard school of

public health Psykiatri
David P Farrington Cambridge Psykologi,

Kriminologi
Malcolm W Klein Southern Carlifomia Sociologi
Norval Morris Chicago Juridik
Lloyd E. Ohlin Harvard Law School Sociologi
Albert J Reiss jr.
ordförande Yale Sociologi
Lee N Robins Washington Psykiatri
Michael Tomy Castine Research Juridik

corp.
James Q Wilson UCLA Statskunskap
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Pathways1Arbetsgrupp

PediatrikWashingtonBennetForrest
School ofHarvardEarlsFelton

PsykiatriHealthpublicordförande
BampsykoloHarvardKaganJerome
Utvärderingsforsk.ClaremontLipseyMark
NeuropsykologiWisconsinMofñtTerrie E
PsykiatriWashingtonRobinsNLee
StatskunskapUCLAWilsonQJames

Onset2Arbetsgrupp

SociologiColoradoElliotDelbert S
Psykologi,FarringtonDavid P
KriminologiCambridgeOrdförande
PedagogikWashingtonHawkinsDavid
SociologiColumbiaKandelDenise
SociologiCarliforniaSouthernKleinMalcolm W
PsykologiPittsburghRolf Loeber
SociologiTempleMcCordJoan
GenetikArizonaDavid Rowe
PsykologiMontrealTremblyRichard

Desistence3Arbetsgrupp

KriminologiResearchCastineAdamsKenneth
corp.

PsykologiUCLAAnglinDouglasM
StatistikM.I.T.Arnold Bamett
StatistikCameige-MellonBlumsteinAlfred
Utvärderingsforsk.RANDGreenwoodPeter corp.

OhlinLloyd E.
SociologiSchoolHarvard Lawordförande
SociologiYaleReissJAlbert
KriminologiMarylandShermanLawrence

organization4 ResearchArbetsgrupp

StatistikNorthwestemBoruchRobert
StatistikCameige-MellonBlumsteinAlfred
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Albert J Reiss
Ordförande Yale Sociologi
Lee N Robins Washington Psykiatri
Michael Tonry Castine Research Juridik

corp.

Arbetsgrupp 5 Research design

Kenneth Adams Castine Research Kriminologi
corp.

Felton Earls Harvard School of
bitr ordf Public Health Psykiatri
David P Farrington Psykologi,
bitr ordf Cambridge Kriminologi
Lloyd OhlinE
bitr ordf Harvard Law School Sociologi
David C Rowe Arizona Genetik
Robert Sampson Chicago Sociologi
Richard Tremblay Montreal Psykologi

MacArthur-programmet befinner sig för närvarande i fas setre
ovan. Forskningsprogrammet har publicerats bok Humansom ;
Development and Criminal Behavior. New Ways of Advancing
Knowledge Tonry, Ohlin Farrington, 1991. Det ligger naturligt-
vis utanför för detta arbete i detalj redovisaramen att programmets
uppläggning, det kan ändå nämnasmen strävat efteratt skapaattman

forskningsdesign integreraren den empiriska kriminologinssom två
huvudinriktningar; den ekologiska respektive den individuella
traditionen. Dessa två traditioner har länge utvecklas ochseparat
många framträdande kriminologer t.ex. Reiss, 1986 har påpekat att

integrering dessa två forskningstraditioneren av är den utveckling
har störst potential förasom den kriminologiskaatt kunskapen

framåt.
Enligt uppgift har MacArthur-programmet hittills haft budget ien

storleksordningen 6 miljoner årö.kronor Man har ännu inteper
inträtt i fältarbetsfasen. Men eftersom föreslagit s.k.man en
accelerad kohort design med nio olika kohorter alla följs undersom

6 Det bör i sammanhanget nämnas detta inte omfattaratt lönekostnader för
medlemmar i arbetsgrupper är avlönadeetc på håll vanligtvissom annat

universitetspositioner.genom
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fältarbetsfaseniårskostnademamedräkna attkanåråtta man
hitillsvarande7.överstiga deväsentligtkommer att

ii USAforskningsprojektantalmindre somdockfinns ettDet
ambitiösalikainteänMacArthur-modellenefterarbetarprincip om

Pitts-projekt ärdessaEttdatainsamling.omfattningeni avav
antalfärremedkohortdesign ettaccelereradårburgh-studien ensom

anslagimiljoner18fickPittsburgh-projektetstycken.fyrakohorter
kronormiljoner3.61986-1991 dvsfemårsperiodenförstaför den

18ytterligareerhållit1992-1997sexårsperiodenföroch harårper
inteomfattarAnslagenår.kronormiljoner3dvsmiljoner per

avlönadealla århuvudforskareprojektetsförlönekostnader som
1986-1991periodenförAnslagsgivareuniversitetspositioner.genom

FörPrevention.DelinquencyandJusticeJuvenileofOfficevar
huvudan-HealthMentalofInstituteNational1992-1997 årperioden

ofOfficefrånerhållitsocksåharanslagstörreslagsgivare men
Charitableoch PewPreventionDelinquencyandJusticeJuvenile

Trusts.

Forskarmiljöer

braskapasdetutvecklingkriminologins attförviktigtärDet
ocksåforskarmiljö är storlivaktigoch enbraEnforskarmiljöer.

Programforskninggrundutbildning.ochforskar-för ämnesettresurs
forskaredvsforskarmiljö,naturlig gruppskapa ensättär attett en
ledandeutländskainkluderandeochdisciplinerolikafrånfördelmed

Enforskningsuppgift.långsiktigstörrekringsamlasforskare en
forskarut-förbetydelseocksåsannolikt storharkonstruktionsådan

avhandlings-sinautföraerbjudaskan attDoktoranderbildningen.
därigenomfårdeoch enför programmetinomarbeten ramen

andraochforskareetablerademedsamarbeteochkontaktnaturliga
innebärSamtidigtuppgift. pro-kringdoktorander gemensamen
kvalificeradetilltillgångfårlättaredoktorandernagramformen att

ochgrund-tillframlängreåterkommerjaghandledningsresurser
kriminologi.iforskarutbildningen

FoU-verksamhetochGrundforskning

svensköversynenpågåendedenförutgångspunkt avcentralEn
grund-kriminologiskadenutredning år attNyquistskriminologi

BRÅ denårdagslägetIhögskolan.vidbedrivasbörforskningen
grundforskningen.kriminologiskadendominerarinstitution som

år.krmiljoner2007 överstegtagit del perjagberäkningDen avsenaste
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Genom flytta grundforskningsverksamhetenatt till kriminologiska
institutionen renodlas grundforsknings- och FoU-verksamheten se
tabell nedan. Det är dock viktigt den tillämpade forskningenatt inte

kontakttappar med grundforskningen. Vidare bör uppmärk-man
konsekvenserna det kansamma att svårt för den tillämpadeav vara

forskningen behålla ochatt rekrytera kvalificerade forskare i en
situation med resursförstärkt grundforskning ochen särskilt i en
situation där det råder brist på kriminologiska forskare.en

Varför kan då inte bara slå ihop grund- ochman tillämpad
forskning Varför kan inte lägga all forskning på högskolanman

BRÅeller all forskning påt.ex.

Institution Dagsläge Framtid

BRÅ Grundforskning Tillämpad forskning
Tillämpad forskning Utvecklingsarbete
Utvecklingsarbete Information
Information

RPS forsk Tillämpad forskning Tillämpad forskning
Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete

Kriminologiska Grundutbildning Grundforskning
inst. forskarutbildning Grundutbildning

Forskarutbildning

Kriminologiprofessom vid Cambridge universitetet i England
Anthony E. Bottoms 1987 minst viktiga skältre varföranger
behöver stark kriminologi på högskolan;en

1 Vi behöver institution kan bedriva långsiktigen ochsom
systematisk kriminologisk kunskapsuppbyggnad orelaterad till
dagsaktuella kriminalpolitiska behov hos statsmakterna.

2 Vi behöver institution har forska kringen viktigaattsom resurser
kriminalpolitiska frågor även statsmakterna inte vill ha dessaom
frågor belysta.

3 Eftersom kriminalpolitiken oundvikligen innehåller raden
vårderingsval är det vitalt intresse dessa kan diskuterasattav och
ifrågasättas i från politiker, intresseorganisationerett heltetc
fristående akademiskt forum.
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också haviktigtdetgrundforskning är attresursstark enFörutom en
grund-Eftersomområde.kriminologinspåFoU-verksamhetstark

finnsolikaväldigtärkaraktärentillFoU-verksamhetforskning och
tvådessaförorganisationerhavärde isärskilt separatadet attett

såskaochsintillFoU-verksamheten är natur, merområden. vara,
behovlegitimtocksåfinnsgrundforskningen. Det ettpraktikemära än

forskningbedrivandeönskemål påställakunnapraktikerför avatt
detta.utvecklingenocharbetedagligaför derasrelevant avärsom

denorganiseradsåFoU-organisation är attviktigtdärförärDet att en
såpraktikerochbeslutsfattare atttillkanalerutveckladevälhar

behoventillgodoseförutformaskan attFoU-verksamheten av
forskning.tillämpad

dvsforskninganvändarnäraiblandkallasforskningsådanEn
Enanvändare. extremrelevantupplevsforskning av ensomsom

andResearchOfficeHomehosåterfinnsdettabeträffandeposition
såväl internallkravhar attEngland ettUnitPlanning som
beställarehaskafinansierar externtforskning den enmansom

inomverksamhetför någonrelevantdvsOffice,inom Home vara
principen.kund-kontraktdettakallarområde. ManOfficeHome
självständig.vetenskapligtFoU-verksamheten årviktigtärDet att

själv-utförsFoU-verksamheten ettbäst avattDetta garanteras av
BRÅ departementsinominte inryms ettoch t.ex.ständigt somorgan

kontakt ochnärahamöjlighethar attochorganisation att enman
tilltillgångsjälv harsamtidigtgrundforskningenmedutbyte mansom

forskare.kvalificeradeegna
områdekriminalpolitikenspåFoU-organförområdecentralt ettEtt

Ävenåtgärder.ochreformerkriminalpolitiska omutvärderingarär av
ibland görochhögskolan,påläggaskanvällikautvärderingarsådana

särskildharivärdesärskilt attfinnsdetjag enett mandet, atttror
råderDetutvärderingsforskning.påkompetensmedorganisation stor

social-utvärderingarvetenskapligapåbristskriande avSverigei en
självfalletDet är attåtgärder.ochreformerkriminalpolitiskaoch

harFoU-organenviktigtdetperspektiv är att eni dettaockså
uppdragsgivare.sinasjälvständighet gentemotvetenskaplig

detinomFoU-organförområdecentralt ettYtterligare ett
förgrundtill ettliggaskulle kunnafältetkriminalpolitiska som

brottsförebyggandeutvecklingärprogramforskningsområde av
åtgärder,brottsförebyggandeföreslagnaotalfinnsDet ettprogram.

någotintedessaoch därokända,mindreellereffekter är mervars
Visammanhang.teoretisktiorganiseradeär ettsystematiskt sätt

olikaimplementeringen typerkunskaptillräckligockså avsaknar om
inomFoU-organförområdenaturligt ettfinnsHäråtgärder. ettav

direktockså harpå,områdekriminalpolitikens ensatsaatt som
möjlighetskulleDettautvärderingsforskningen.till enkoppling ge

grundläggandebyggakoncepttillämpatförinom merett enatt ramen
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kunskap olika slags interventionersom betydelse för det brottsliga
beteendet. Det här är också områdeett lämpar sig väl försom ett
samarbete med högskolans BRÅgrundforskning. skulle kunnat.ex.
delta i grundforskningsprogramett MacArthur-typen och fokuseraav
på interventionsaspekterna har direktett tillämpningsvärdesom mer
än övriga aspekter jfrprogrammet punktav 4 i MacArthur-ovan

mål.programmets
BRÅ är i dagsläget mycket välett fungerande FoU-organ med

starka inslag grundforskning medav internationelltett gott anseende.
Det finns all BRÅanledning slå vakt BRÅatt och inomom att
utveckla den tillämpade forskningen och utvecklingsarbetet. Det är
inte realistisk högskolanatt anta skulleatt kunna ersätta det jobb somBRÅ gör vad beträffar den tillämpade forskningen och utvecklings-
arbetet inom det kriminalpolitiska området. Vad jag förstår är det inte
heller önskvärt. Man måste dock BRÅsbeakta de risker förnoga
forskningsverksamhet kan bli följdensom grundforskningenav om
koncentreras till universitetet. Ett sätt försöka lösa dettaatt problemet
är skapa forumatt förett samarbete och kontakter mellan olika
kriminologiska institutioner.

Skapa förett kriminologiskcentrum forskning
Kriminologin är Stockholmscentrerad. Kriminologiska institutionen,
BRÅ och RPS forskningsenhet Ävenligger alla i Stockholm. om
koncentration generellt kan mindresett önskvärd kan den i detanses
här sammanhanget ha vissa fördelar.

Jag har tidigare konstaterat den kriminologiskaatt miljön är liten
och har Ävensmå ekonomiska med ordentligresurser. resursför-en
stärkning kommer det tid innanatt miljönta har tillväxt så pass
mycket det kanatt vettigt ha denatt utspriddvara över landet d.v.s.

den är tillräckligtatt för möjliggörastor att större antal forsk-ett
ningsmiljöer med kritisk massa kvalificeradeen forskare. Detav
är vidare administrativt lättare skapaatt samarbeteett mellan forskare
vid olika institutioner de har geografisk närhet.om en

Syftet med skullecentret utgöra forumatt för kontaktervara ett och
samarbete mellan Kriminologiska BRÅinstitutionen, och RPS
forskningsenhet. Centret skulle också kunna bas för skapan-vara en
det nätverk mellan deett institutionernasav tre forskare och andra
enskilda kriminologiskt inriktade forskare med inriktning moten
kriminalpolitiska och kriminologiska problemställningar verksamma
vid andra institutioner.

Ett redan nämnt exempel på möjligt forskningssamarbete mellan
grundforskning och FoU-verksamhet, kunde organiseras inomsom

för denna BRÅett centerramen är programforskningtyp,av dären



199280sou11Bilaga322

störreinominterventionsforskningsdelen ettförochingår svarar
fördelendenha attskulleDettajfr ovan.grundforskningsprogram

tillämpadochgrund-mellanvidmakthöllskontaktnaturligen
åtskilda.institutionelltdessasamtidigtforskning varsom BRÅBRÅ eftersomtilllokaliseratförslagsvisskulleCentret vara

informations-utveckladharinstitutionernadeden enär tre somav
ochbästaSverigesärbibliotek somkriminologisktorganisation, ett

BRÅ erfarenhet attocksåhar stor avdatabas.kriminologisken
förlagsverksamhet.ocksåoch harkonferenser,anordna egenen

kundehar,institutionernaandradeingenDessa avsomresurser,
kriminologiskasvenskahela denkommaförsorgcentretsgenom BRÅ medeltillföranödvändigtantagligen attblirtillgodo. Detmiljön

arbetsuppgifternasärskildadeförtjänstforskningsadministrativför en
bestålämpligenskullestyrelse avCentretstillknutna centret.

RikspolisstyrelsensochinstitutionenKriminologiskavidprofessorerna
BRÅ. förStyrelsen centretvidöverdirektörenforskningsenhet samt

BRÅs vetenskapligadelöverocksålämpligen ta avkunde en
avskaffas.kundedåarbetsuppgifterdelegations som

preventioninriktningkriminologi med motiProfessur
evalueringoch

pågrundforskningenmellankopplingenstärkasättytterligare attEtt
inrättandetBRÅs forskningsverksamhet av enoch vorehögskolan

ochpreventioninriktningmed motkriminologiiprofessur
kriminologiskatillprofessurenförläggaevaluering. Genom att

BRÅ särskiltochpå ettarbetsuppgifter ansvarmedinstitutionen men
härigenomBRÅs fårforskningsverksamhet manvaka överför att

BRÅ ochgrundforskningentillförkopplingnaturligytterligare en BRÄs vetenskapligaföransvarsärskiltmedprofessurockså en
verksamhet.

kriminalpolitikinriktningmedkriminologi motiProfessur

iochjuridikibådesina rötterharämneKriminologi är ett som
hittillsjagKriminologin,beteendevetenskap. somochsamhälls-

grundforskningsprogram,föreslagnadenoch typenbeskrivit den, av
beteendeveten-ochsamhälls-kriminologinspåinriktninghafthar en

aspekternajuridiskadock deviktiga ärlikaMinstaspekter.skapliga
studietfilosofiskaochsocialasärskilt det avsammanhangeti detoch

Jagövrigt.ibrottåtgärdersamhällets motochpåföljderochlagar
kriminologiskaviddetvärdedet stortdärför omatt avtror vore

medkriminologiiprofessurinrättadesocksåinstitutionen en
skulleprofessuren ettdenKringkriminalpolitik.inriktning mot
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kriminalpolitiskt forskningsprogram kunna byggas. I komplement till
grundforskningsprogramett med inriktning på brottslighetens

fenomenologi och orsaker behövs också inriktat påett attprogram
analysera samhällets kriminalpolitik. Kriminologiska institutionen vid
Stockholms universitet har i detta sammanhang den fördelen att
tillhöra både samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet.

Ett utländskt exempel på det kan fruktbartatt medvara en
institution kombinerar kriminologisk och kriminalpolitisksom
forskning är med det något omständliga namnet; Centre for
Criminology and the Social and Philosophical Study of Law vid
juridiska fakulteten vid Edinburghs universitet. Centret i Edinburgh,

har högt internationellt renommé, harsom professurer både med
rättsñlosoñsk och kriminologisk inriktning. Till harcentret man
förutom de forskare är verksamma där också knutit forskaresom
tillhöriga andra institutioner arbetar med kriminologiska ochsom
kriminalpolitiska frågor. Dessa forskare är placerade vid centret
under bestämd tidsperiod t.ex. år. Det har varit forskareen tre t.ex.
från Straffrätt, psykiatri, socialt arbete, sociologi, rättsmedicin och
statskunskap. Centret har regel också utländska gästforskare.som

Grund- och forskarutbildningen i kriminologi

För kriminologins framtida utveckling är det alldeles nödvändigt att
slår vakt och stärker grund- och forskarutbildningenman i allmänom

kriminologi.
Grundutbildningen i kriminologi har, enligt mitt det,sett att trese

viktiga huvudmål;

erbjuda kunskaper iatt kriminologi0 till intresserade verksamma
inom rättsväsendet jurister, poliser, skyddskonsulenter, kriminal-
vårdare etc och andra sektorer ofta kommer i kontakt medsom
brottslighet t.ex. socialtjänsten,

utbilda kvalificeradeatt utredare på kriminologins0 och kriminal-
politikens område,

intressera och rekryteraatt lämpliga0 till forskamt-personer
bildningen i kriminologi.

I sin förlängning kan säga den kriminologiska utbildningenattman
syftar till komma kriminalpolitikenatt till godo, dels attgenom
tillhandahålla kvalificerade utredare och forskare,personer, som
arbetar med frågor relevans för samhällets kriminalpolitik, delsav

höja den kriminologiskaatt kunskapsnivån bland allmänhetgenom
och de verksamma inom rättsväsende och närstående sektorer. Jag
har illustrerat i figuren nedan.systemet
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Forskar-
rekrytering

ForskarutbildningGrundutbildning -b

Umeå
iorskarbehov

Jurister. forskningTillämpadGrundiorskningpolisen
Kriminologiskainst BRÅ.Sociah pHsmsk

tjänstemanetc
Kvalificerade Ålgárdsiorsknrng..mmdue utvärderingar

etc
Kriminalpolitiska
åtgärder

kriminologi.högskoleutbildningen iförintressefinnsDet ett stor
intedetärstudenter. DäremotmångaharinstitutionenKriminologiska

färreoch ännuforskarutbildningentillfortsättermånga somsom
påbristdel förklarastilltroligenkandenna. Dettagenomför av

det berorinstitutionen. Menvidekonomiskochpersonella resurser
behöverinnehållutbildningenssjälvapåocksåsäkerligen att

förbättras.
grundutbildningenförsmåinstitutionen harKriminologiska resurser

grundutbild-påkvalitetenhöjaoch förlektorstjänstendast atten
varderaenlektorsçiänsteråtminstonemedönskvärtdetningen är tre

intef.n.Grundutbildningen är60-poängsnivåema.20-, 40 ochför
Kriminologi äri allmänefter 60 poängstudenternaförtillräcklig att

erfarenheter,enligt minakrävs,forskarutbildning. Detförrustade en
imetodinslagetochuppsatsskrivandetframföralltförstärkning aven

införabättre, kantroligenochAlternativt,grundutbildningen. enman
förutformasÖO-poängskursenmedtillsammans80-poängskurs som

forskarutbildningsförberedande.att vara
övervägalämpligtdet attutgångspunkten kan attMed den vara

40blockgrundläggandekriminologiutbildningenidifferentiera ett om
blockforskarförberedandeoch40-poängskursema20- ettpoäng +

blocketsistnämndadet80- poängskursema,60-40 poäng +om
ochmetodkriminologiskinriktning på uppsats-starkaremed en

deutformas sådockkansistnämnda 40 poängen attskrivande. De
forskar-tilltänker fortsättainteför devärdefulla ävenkan somvara

utbildningen.
kriminologi påutbildade ibehovhelt klartfinnsDet ett personerav

doktorsnivå. Jagpåbehöverdock intenivåkvalificerad varasomen
kriminologins ochslag inomolikapå utredaretänker t.ex. av

detfaller i tankarna ärexempelfält. Ettkriminalpolitikens annat som
utbildade ipoliseninomfinnsbehovlatenta t.ex. av personersom

läserdesåutformaskanUtbildningenplanering. attochanalys som
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80 poäng kriminologi har tillräckliga kvalifikationer bli kvalifi-att
cerade utredare och samtidigt, de så önskar, har tillräckligom en
grund för kunna tillgodogöraatt sig forskarutbildning i ämnet.en

Det är största vikt med förstärkningav forskarutbildningenen av
i kriminologi särskilt eftersom det finns brist påstor disputeradeen
forskare jfr avsnittet utgångspunkter.ovan För närvarande är
handledningsresurserna vid institutionen mycket små. En professur
och tjänst s.k. forskardocent, bådaen undersom tillsättning. En
välkommen förstärkning forskarutbildningenav naturligtvisvore
inrättandet ytterligare professurer enligt förslagetav Omovan. man
därtill kunde knyta professuren i polisforskning till institutionen så
skulle handledarsituationengenast helt annorlunda Institutionense ut.
skulle också till skillnad i dag ha möjlighetmot brettatt utbudettge

forskarkurser.av
Allmän kriminologi är ämne i vilketett kan doktorera både vidman

juridisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet. Eftersom reglerna
är olika vid de två fakulteterna vad beträffar kurser i forskarut-
bildningen är det viktigt tvâ forskarutbildningsvägaratt formuleras;

leder fram till filosofie doktoren som och till juris doktor. Underen
förutsättning professur i kriminalpolitikatt kan inrättasen förefaller

lämplig arbetsfördelningen professorn iatt allmän kriminologivara
har huvudansvaret för forskarutbildningen leder fram till ñl. dr.,som
medan professorn i kriminalpolitik har huvudansvaret för forskarut-
bildningen leder fram till jur. dr. Idealt,som och under förutsättning

föratt respektive kan skapas,resurser kan då ocksåprogram de
doktorander så önskar naturligt knytas tillsom det kriminologiska
grundforskningspro respektive det kriminalpolitiskagrammet program-

En sådan knytningmet. enligt mitt förmenandeger uppenbara
pedagogiska fördelar jfr tidigare diskussion underovan rubriken
forskarmiljöer.

Ett ytterligare sätt stärka den kriminologiskaatt forskarutbildningen
är vid institutionenatt inrätta doktorandqänster.permanenta Medel
till detta kan BRÅstas avskaffaratt forskningsbidraggenom man
och omvandlar dessa medel 800 000 kr till doktorandtjänstertre

förläggs till kriminologiska institutionen.som Det har konstaterats
BRÅinom det framföralltatt är utbildning doktorandersom av som

forskningsmedlen gjort BRÅNågotnytta. lett till påattsom senare
år övergått till använda delaratt forskningsmedlen till doktorand-av
tjänster.

Satsa internationaliseringpå

Svensk kriminologi har möjligheterstora utvecklasatt till ett
internationellt starkt forskningsområde. Redan i dag håller i ett
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områden högpå flerakriminologisvenskperspektivinternationellt
demöjlighetergodadet,bedömerjagfinns, omkvalitet. Det som -

görsochorganisation attbeträffarvadsatsningama resurserråtta -
sigetableratioårsperiod kantillfem-inomkriminologisvensk en

område.kriminologinspånationernaledandedebland
koncentrationcentrala ärdetdärstrategi,nationell enFörutom en

forsknings-bredaantalmindrekringochpersonal ettresurserav
deninternationaliseringökadförstrategiocksåår avenprogram,

enligtstrategi börsådanEnbetydelse.vitalkriminologinsvenska av
punkter;följandekringåsikt koncentrerasmin

internationellaochforskningssamarbeteinternationelltpåSatsning0
projektkomparativa

Sverige.ikriminologikonferenserinternationellaAnordnandet av0

gâstprofessurer.Utländska0

tidskrift.kriminologiskinternationellSvensk0
internationellakriminologi isvenskpubliceringpåSatsa av0

böcker.ochtidskrifter

inrättaövervägabör dessutom attMan

institut.kriminologisktinternationelltett0
kriminologiskainternationellamed detinrättaskundeDet t.ex.
Montrealiinstitutionenkriminologiskatillförlagtinstitutet som

förebild.
uppfyllts.tid redanunderharpunkternämndaVissa senareovanav

BRÅs sidafrånstrategi attmedvetentackmycketDetta vare en
kriminologin.svenskadeninternationaliseringförverka aven

BRÅ tidskrift; Studieskriminologiskinternationellhar onstartat en
majförstamed sittutkomPrevention,and CrimeCrime nummersom

antalredaktionsråd ett stortsammansattTidskriften har1992. ett av
förteckning ivärlden sefrån helakriminologisk forskareledande

frånockså bidraginnehöllTidskriftens förstatablå nedan. nummer
kriminologer.utländskaledandemånga

BRÅ och arbets-konferenskombineraddessutomanordnar en
ekologiskaindividuella ochIntegrationenpågruppsmöte temat av

de viktigastedettadet ärjag bedömerpå brott. Somaspekter aven
vid dennaeftersommånga årkriminologi påsvenskförhändelserna

forskareanglo-amerikanskaledandeantalsamlaskonferens stortett
forskningsfront.absolutakriminologinsiliggerfrågakring somen

s.k.roll inom detledandeforskarna hardeltagandedeFlera enav
MacArthur-program-presentationenjfrMacArthur-programmet av

efterföljandeoch detkonferensensyfte medsärskiltEttovan.met
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Studies Crime and Crime Prevention.on
Redaktionsråd.

Amir M Hebrew University of Jerusalem. Israel
Bottoms EA Cambridge University England
Chappell D Australian Institute of Criminology Australien
Ekblom P Home Office RPU England
Farrington D P Cambridge University England
Felson M University of Southern Carlifornia USA
Harries K University of Maryland USA
Janson C-G Stockholms universitet Sverige
Kaiser G Max Planck Institute Tyskland
Killias M University of Lausanne Schewiz
Lahti R Helsingfors universitet Finland
LeBlanc M Universite de Montreal Kanada
Loeber R University of Pittsburgh USA
McClintock F H Edinburgh university Skottland
Reiss A J Yale University USA
Sampson R University of Chicago USA
Schneider H J University of Westfalia Tyskland
Stouthamer
-Loeber H University of Pittsburgh USA
Wikström P-O BRA Sverige
Yokoyama M Kokugakun university Japan

arbetsgruppsmötet år dokumentationenatt och diskussionerna ska
bilda utgångspunkt för formulerandet svenskt kriminologisktettav
grundforskningsprogram i den absoluta forskningsfronten. Ett
ytterligare syfte är vidmakthålla ochatt stärka kontakterna med
internationellt ledande forskare inom programområdet. Konferensen -
arbetsgruppsmötets deltagare i tablån nedan;presenteras
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EnglandUniversityCambridgeE BottomsA
USAOklahomaofUniversityBursikJR
EnglandUniversityCambridgeFarringtonD P
SverigeuniversitetStockholmsC-G Janson
KanadaMontrealUniversite deLeblancM

Pittsburgh USAofUniversityLoeberR
BRÅ SverigeMartensP L

EnglandManchesterofUniversityPeaseK
of PublicSchoolHarvardRaudenbushWS

USAHealth
USAUniversityYaleReissJA

Stouthamer-M
Pittsburgh USAofUniversityLoeber

USAof ChicagoUniversityJ SampsonR
BRÅ SverigeWikströmP-O

tillförslagutformamed ettarbetetFörhoppningsvis kan ettatt
klartMacArthur-typengrundforskningsprogramsvenskt varaav

framträdandefrånintressefinns1993. Detunder ettgångnågon
MacArthur-pro-projekt.sådantideltakriminologerutländska ettatt

FarringtonDavid Pprofessor2fas lforskningsledaregrammets
för detforskargruppplaneradiingåsamtycktredanhar att en

grundforskningsprogrammet.svenska

påochbrabehåll det är attAvslutning satsasom-
brasåfungerarintedet detförbättra som

BRÅ anledningfinns alldetFoU-institutionfungerandevälär somen
BRÅ starkareutvecklinginletthar motvaktslå enatt enom.

samhälletsutvärderingarforskning ochtillämpadpåinriktning av
personalrekryteringar på dessarådetOmbrott.åtgärder mot genom

ytterligareochutvärderingsforskningsärskiltkompetensområden
sigförväntakanriktningeni den attorganisationen mananpassar

BRÅ främstadepositionsinoch hållautvecklaska avensom
kriminalpolitikens områdeochkriminologinpåFoU-institutionerna

i Europa.
endauniversitet denStockholmsinstitutionen vidKriminologiska

grundutbildning krimino-godi dagbedriveri Sverigesitt slagi en
institutio-vidforskningenforskarutbildningen ochlogi. ärDäremot

på denfå fartförresurssatsningrejälkrävs attDet ensvag.nen
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kriminologiska grundforskningen vid universitetet. Det blir särskilt
BRÅviktigt bestämmer sig för renodla FoU-organom attman som

eftersom del den svenskastor grundforskningen i kriminologien av
BRÅ.hitills bedrivits på Om sådan resurssatsning inte kommer tillen

stånd riskerar den svenska kriminologiska grundforskningen att
förfalla. Om sådan resurssatsning kommer tillstånd jagen tror att
svensk kriminologi inom fem till tio år kan tillhöra den interna-mer
tionellt framträdande.

Utan ställning till hur sådanatt ta satsning skall finansierasen tror
jag kriminologiska institutionenatt i första minimum behöverett steg

ârsresurstillskott i följandeett storleksordning;

2 lektorer 0,8 miljoner
1 professur 1,0 miljonerny
Kriminalpolitik

3 Doktorandtjänster 0,8 miljoner
Grundforskningspro 3,0 miljonergram

TOTALT 5,6 miljoner

BRÅEtt bibehållet och resursförstårkt kriminologisk institutionen
vid Stockholms universitet skulle tillsammans och med RPS
forskningsenhet kunna bilda den institutionella utgångspunkten för

bra samspel mellanett grundforskning och FoU-verksamhet där det
föreslagna för kriminologiskcentrumet forskning skulle kunna vara

för samarbetemotor ett t.ex. inom för programformenramen
mellan den tillämpade forskningen och grundforskningen.
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Professur i kriminalpolitik

professorKnut Sveri, emeritus i kriminologi

Inledning utredningens syfte.-

Syftet med föreliggande utredning är för inrättandetatt argumentera
professur kriminalpolitik.i Så de vetenskapliga disciplinerav en som

sysslar med brottsproblemet har utvecklats under de årensom senaste
lämnar de den kriminalpolitiske beslutsfattaren i sticket inom mycket
väsentliga områden speciellt vad angår vetenskapliga informationer-

rättssystemets funktioni samhället och effekterna de straff-om om av
och socialrättsliga åtgärderna. professurEn i kriminalpolitik skulle ha
till uppgift syssla med praktisk, tillämpad forskningatt i syfte att ge
de kriminalpolitiska beslutsfattarna informationer direkt betydelseav
för utformningen human, rationell kriminalpolitik.av en

Kriminalvetenskap Översikt.en-

Brott och straff föremålär för många vetenskapers intresse. De flesta
dessa vetenskaper tillhör det traditionella juridiska området. Inomav

stramätten undersöker de normativa rättsreglernas logiskaman
innehåll och söker tolka dem utifrån givna tolkningsprinciper. Inom

studerar regelverkets innebördprocessrätten i syfte rekom-attman
mendera tolkningar effektiv rättsapparat och rättvisasom ger en
beslut. Rättshistorien historiska perspektiv och lärdomarger av
intresse hur rättssystemet tidigare uppbyggt och fungerade.om var
Komparativa rättsstudier ökar förståelsen för alternativa synsätt och
lösningar på de rättsliga problemen och är i expanderande världen-

fundamental betydelse ñr vår kommunikation med utlandet.av-
Rättsjilasojin insikter och granskar de ideologiska prin-ger oss om
ciper utgör grunden för hela vårt rättssystem, och granskar detsom
logiska innehållet i regelvärld.systemets

Dessa traditionella rättsvetenskapliga discipliner producerar en
väldig mängd vetenskapliga arbeten sina kritiskaav som genom
analyser är värde för lagstiftaren och sina systematiskaav genom
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rättsstudiet.rättslivet och förför det praktiskaanalyser intresseav
rättsvetenskaplig verksamhetförnekas deldock intekanDet att en -

petitesser seddkanstimulerande den rörintellektuellt änhur vara -
allsynvinkel. kan förstås undramänsklig Manallmänt omur en

har tyskdetmöda värd besväret närdenna är sagtssom av en-
tilllagstiftaren kan ledapennstreckrättsvetenskapsman attett av-

makulatur.forskarmödor blirbibliotekhela av
undersökningarna vad kallarstraffrättsliga rördedelenStörre av

läggs till grund elleridagdvs den rättgällande rätt, somsom
till grund för rättsliga beslutforskaren bör läggasjuridiskeenligt den

Karakteristiskt för straffrättenmyndigheter. ärochdomstolarav
straffrättsligalagbundenhet vilket leder tillstriktaemellertid dess att
lagparagraferkoncentrerade till undersökelserundersökningar är av

forsk-paragrafer. Straffrättensförekommer i dessaoch begrepp som
abstrakt företeelse, och deuppfattat såsomningsobjekt brottetär en

principielltSverige idag tycks ha valtstraffrättsforskare iflesta att
derassamhälleliga funktion ellerför reglernassigicke intressera

uppfattasskall intepå människorna. Dettapsykologiska effekt som
vetenskapliga tillvägagångssätt,forskareskritik dessanågon utanav

förhållanden tjänarnormalakonstaterande. Underendast ettsom
förrättsvetenskapliga metoddenna renasäkert garantsom

och medverkarinom vetenskapenpolitisk neutralitetobjektivitet och
rättsväsende. kanför och Dethöja förtroendet rättdärmed till att
akademiska lärare ochtidigare generationersdet blanddock sägas, att

betydligt intressefanns störrestraff- och processrättforskare inom ett
beklaglig konsekvenskriminalpolitik.kriminologi och Enför av

får kriminalpolitis-juristema intede blivandesituation ärdagens att
integrerade i undervisningen.synpunkterkriminologiskaochka

emellertidbrottslighet harfenomen vi kallarSjälva det en
handlingardekaraktäriseraskonkret sida,påtagligt att somavsom

medföraeller riskerarmedför skadorbrottsligadefinieras attsom -
disciplinvetenskapligaeller enskilda. Denför samhälletskador som-

socialt och psykologisktkonkretsjälva brottslighetenstuderar ettsom
inför-systematisktsyftetkriminologin. För den ärfenomen är att

i samhälletbrottsligheteninformationerskaffa och analysera om
förklara brottslighetenssökakriminologideskriptiv samt att

orsaksforskning.kriminologi ellerteoretiskuppkomst
inom kriminologinanvänder sigmaterialVilka metoder och avman

frågeställningar. viss före-undersökningarnas Engivetvis påberor
fårangreppsvinklama kan närhur olikaställning manvara manom

orsaks-indelningenkriminologin klassiskainombegrundar den av
kriminalpsykologi och kriminal-i kriminalbiologi,forskningen

hävdar det hosorienterade kriminologerBiologisktsoci0logi. att
förklara derasförutsättningar kangenetiskaindivider finnsvissa som

ochtvillingarmed studieroch söker visa dettabrottslighet tav ex.
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adoptivbarn. Psykologema och vissa psykiater å sin sida har ett
betydligt bredare spektrum teorier från traumatiska bamdoms-av -
upplevelser eller olämpliga uppfostringsmetoder till individuella
abnorrnreaktioner, pubertetsreaktioner eller abnormt känsloliv och-deras utbud metoder varierar därmed från psykoanalytisktav att vara
orienterade till longitudinella studier stickprov individer.stora Ochav
vad beträffar kriminalsociologin söker där efter samband mellanman
å sidan brottsligheten och å andra sidan sådanaena förhållanden som
människornas levnadsförhållanden, sociala anpassning, kulturkon-
flikter, geografisk rörlighet och storstadsslum. Många de kriminal-av
sociologiska frågeställningarna belyses bäst historiska ellergenom
komparativa studier.

Det kan här finnas anledning göra två påpekandenatt rörandeett-
kriminologins metodologi och syfte och rörande svensk akademiskett
kriminologi.

Metodiskt är kriminologinsett bastard, vilket torde framgåen av
påvisade förhållande kan anläggaovan att kriminologiskaman

synpunkter med utgångspunkt i så många vetenskapliga discipliner.
Vad förenar självaär det praktiska problemet,som nämlig brottslig-
heten. Kriminologin är praktisk eller det brukar hetaen som- -tillämpad vetenskap. Syftet med kriminologin är tillämpaatt
vetenskapliga metoder och tankesätt på fundamentalt viktigtett socialt
och mänskligt problem, och därmed söka bidra till detta problematt
blir analyserat och belyst från olika synvinklar.

De olika vetenskapliga discipliner omnämnts är i självasom ovan
verket kriminologins grundvetenskaper. För skall kunnaatt talaman

något specifikt kriminologiskt måste dettaom rimligen någotvara
än ochannat dessa grundvetenskaper. Dettavar specifikten av

kriminologiska bildas söker integreraatt hela perspektivetgenom man
teorier och forskningsresultat frånav samtliga anförda discipliner,

dvs anlägga vadatt brukar kallas tvärvetenskapligtettsom
perspektiv. Det justär detta tvärvetenskapliga synsättgenom som
kriminologin kan bidra till brottsproblemet fåratt mångsidigen
belysning och kriminologin därigenom kan bli maximalt intressant
för de kriminalpolitiska beslutsfattarna.

Tvärvetenskapliga och tillämpade vetenskaper är emellertid sällan
särskilt omtyckta det talas i olika akademiska förbindelser ofta och-
högljutt värdet och dem, i självanyttan verket negligerasom av men
eller motarbetas de. Orsakerna till detta flera,är i allmänhetmen
torde det helt enkelt så den enskilde forskarenatt inte vill gåvara
utanför de cirklar inom vilken han utbildats och verkar. Det skall
sålunda viss intellektuell rörlighet till innan sociologen erkänneren

människors beteendeatt även har bio-psykologisk sida utanför deten
sociala nätverket, eller innan psykofysiskt inriktad medicinareen
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mänskligalära honomnågotFreud kan haerkänner även att omatt
emotionellt ochmedsysslaroftaKriminologinreaktioner. som-

skol-för olikaföremålvaritalltidharproblemladdadepolitiskt -
följtoftastvärldenakademiskadeninomharbildningar. Dessa

vissa tidertilläveninstitutioner,ochmellan ämnengränserna men
60- ochpå underexempelsågvilketbetingadeideologisktvarit man-

kandemmellanstriderochskolbildningarSådana70-talen. vara
personligaeller tilltill kamplederdeskadliga resursernaomenom

riktningarna,olikaför deföreträdarnamellanmotsatsförhållanden
och tillteorierformuleringtillde ledernyttiga nyaav nyaommen

dessaemellertidkriminalpolitikema kanFörforskningen.föruppslag
förvirrande. Mentämligenstridigheterinbördesskolbildningars vara

alltiddet kansyftenpolitiskaförutnyttjasförstås ävenkande -
förstödkanskola ettkriminologisknågonfinnastänkas gesom

därmed kanochärdetta änhurkriminalpolitiskt extremtprogram
tillförslagsinabevis förvetenskapligasigåberopapolitikerna

lösningar.
betydandefinnsdet idagemellertid säga,kan attAllmänt man

ärkriminologernasamtidigtbrottslighetenkunskaper somom
brottsproblemet. Delösauppgifteninförödmjukabetydligt attmer

långtproblemet ärinsiktmedförthar attökade kunskaperna omen
dåår sedan,för 50troddeoptimismi sinmångfacetterat än manmer

eugeniska ingreppmedföreställningendominerande attden manvar
dåligadebärareärftligabefolkningendelendenhos avvarsomav

ellerbrottslighetallvarligare attallfå bortskullearvsfaktorema man
förhindraskulle kunna attvanartig ungdomtvångsfostranmed av

dockärriktning. Detkriminelliutveckladesungdomarochbarn
kandengå innanlång vägharorsaksforskningen attuppenbart, att en
förbetydelseväsentligfåkandessaresultatsådana attpresentera

ikriminalpolitiken stort.
forskningkriminologiskadendärför säga,kan somMan att av

ärundersökningarnadeskriptivadedeti Sverige ärbedrivsidag som
före-beslutfattande. Denkriminalpolitikemasförvärdestörstav

justytterligareaktiveraförstärka ochtillsyftarutredningliggande att
forskningen.påinriktningdenna

Kriminalpolitik.4.

kommerkriminalpolitik attpå begreppetdefinitionDen nusom
tillämpas,vanligtvis tdenvidare änbetydligtär expresenteras, som

statsmaktensbegreppetanvänderstraffrätten. Därinom omman
deanvändasskall motreaktionervilkafrågabeslut i somom

är,kan sägaVadtill brott.skyldigaförklaradeår mansompersoner
beslutaochväljasigdettaenligtkriminalpolitik rörsynsätt attomatt
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vilka repressiva åtgärder skalltyper hota med och användaav staten
sig De principer bör bestämmande för utformningenav. som vara av
påföljdssystemet brukar i Sverige i allmänhet vila på rationella
önskemål vad beträffar syftet med åtgärderna, inslagmen av
metafysiska föreställningar förekommer. Den officiella ståndpunkten
torde dock åtgärderna skall syfta tillatt påverka människorvara, att
till följa strajlagarnas regler.att

Defmierar kriminalpolitik på detta sätt blir den fråganman stora
hur med minimum kostnaderett skall uppnå maximalman av en
effekt. Det säger sig själv, i begreppet kostnaderatt inkluderas här
inte enbart ekonomiska kostnader, även mänskligt lidandeutan och
förstörda humanitära ideal.

Som jag det, omfattar studiet själva det repressiva påföljds-ser av
endast del det jag villsystemet kalla kriminalpolitik. Riktignogen av

mycket väsentlig och viktig del och dessutom delen ären som-
föremål för mycket politiskt bekymmer. Men det finns även andra
delar betydande intresse. En enkel rättssociologisk modellav som
täcker hela fältet, kan ha följande utseende. Modellen innehåller två
huvudkomponenter, nämligen dels beslutskomponent och delsen en
verlcställighetskontponent.

Kriminalpolitik onfattar riksdagens beslut allai frågorstatens som
brottslighet myndigheternasrör tillämpning och verkställighetsamt

dessa beslut. Besluten omfattar följande huvudområdenav

Beslut vilka handlingar och beteenden skalla. om som vara
kriminaliserade,
beslut hur skall förebygga dessa handlingar,om man
beslut repression straff,om -
beslut reparation för skadelidande, ochom
beslut hur skall administreras.systemetom

Jag skall i det följande kortfattad diskussionpresentera ochvarten av
dessa områden.ett av

Kriminalisering.A.

När juristema använder sin begränsade definition på begreppet
kriminalpolitik syftar de i allmänhet uteslutande till straffbelagda
handlingar tillhör de s.k. brottsbalksbrotten dvs handlingarsom -

finns intagna i brottsbalken vår centrala strafflag. Detsom som-
kallas specialstraffrätten dvs handlingar straffbelagda utanför-
brottsbalken berörs mycket sällan och med några få undantaganses-

rattfylleri och narkotikabrott inte riktiga brott.som Och docksom
är det så den omfattande kontrollenatt mest människorna i detav
moderna samhället från sida sker juststatens den snabbtgenom
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specialstraffrätten.finns iregleringdetaljeradeföränderliga och som
inteupptäckerspecialstraffrättenemellertid frånBortser manman

vikriminaliseringarkontroll. Deiförändringarsnabbadessa statens
videmdelen desammatillbrottsbalk störreäri dagensfinner som

huvudsakligaårs lag. Deoch i 17341864strafflagen fråniåterfinner
tidsperiod ärlångaunder hela dennaståndkommit tilländringar som

ochsedlighets-dvsmoraliska brott,s.k.pålagen har rensatsatt
kvantitativtverkligtendast50 åren harreligionsbrott. De senaste en

fyllerietavkriminaliseringennämligenändring skett,betydelsefull av
år.färre lagförda000omkring 70tillledde1977, vilketår per

specialstraffrättensförsigintresseratså få harförhållandetDet att
efterlevs,dessa brotthurmycket litetvimedförtharregler att vet om

påhur medborgarnaochdemtillämparmyndigheternahur reagerar
betydelsefullt forsk-härfinnsingripanden. Detmyndigheternas ett

och ökadedet, detnämligenförhållandet ärningsområde att stora-
medförspecialstraffrätteninomområden attkriminaliseradeantalet

kriminaliseringar komdessainnanbefolkningendelarstora somav -
riskenständigt löperlagöverträdareotänkbaraståndtill nusomvar -

lagöverträda-stämpladebliochbestämmelserolikaöverträda somatt
det,jag ärtrañkområdet. Sominomdettatydligt ärSpeciellt serre.

förbetydelsefullautomordentligträttsväsendetmedkontakterdessa
fairoch hursamhället ärrättvistuppfattning hurenskildesden omom

fårbehandling representanter.statensavman
omkringforskatlitetmycketfinnsdetkan säga,Allmänt attman
politiskagrundlägganderollvilkenkriminaliseringsprocessensjälva -

vilkapartiernapolitiska är,deopportunistiskaspelar, hurideologier
lagstift-effektenochsyftetlagstiftama harföreställningar avom

Ettmassmedia,viafrån ochskerpåverkan etc.hurningen, stor som
tillmöjligheternaförståsdagar ärproblem i dessasärskilt intressant

inför dettaistrafflagstiftningen Europaförenhetligandeett av -
därundersökningarolikabehovgivetvisscenario finns stortett av

tyskadetfungerarhurjämförsolika t.ex.medländer system -
alls ärspecialstraffrätt intekallardet videlendär störresystemet av

avgiftsbelagt.endastkriminaliserad men
förutsättningarhatorde dessutomkriminalvetenskap storaSvensk

i destrafflagarnareformeringenvidtillkunnaför nytta avatt vara
frågaenbart ärdet här interegimema.kommunistiska Attforna en
Delssjälvklart.tordeförordningar,ochlagarkopiera varaattom

vederbörandeifinnsförhållandendetilllagarnamåste somanpassas
kunskapertill dehänsynmåsteoch delsregion,och ta manstat man

ochvårt landifungerarfaktisktbestämmelsernabrahurhar om -
länder.västligai andraeventuellt
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B. Prevention förebyggande brott.av-

I och med brottslighetatt definition alltid har skadligaper och för
individ och samhälle negativa konsekvenser givetvis denvore
idealiska kriminalpolitiska lösningen på brottsproblemet påattvara
något sätt söka åstadkomma brotten aldrigatt inträffade. Lyckades

med detta så skulle inte hellerman den skadliga effekten inträffa,
och skulle även slippa alla deman problem uppkommer medsom att
eftersöka gärningsmännen, lagföra dem och utsätta dem för de plågor

straff medför.ettsom
Själva idén med systematisktett brottsförebyggande arbete är

historiskt heltsett datum dennytt svenskaav utvecklingen är här-
typisk, i det det svenskaatt brottsförebyggande rådet inrättades först
1974 ungefär samtidigt skedde något liknande i Danmark och Norge
och på andra håll i Europa och Nord-Amerika. Det är därför inte

förväntaannat änatt dettaatt synsätt inte har givit någranya
påtagliga resultat när det gäller brott och skador. Strategin har väl
heller inte varit så väl genomtänkt i Sverige har det brottsföre--
byggande rådet lyckats väl med hel del allmänt intressantaen
kriminologiska forskningsuppgiñer, knappast tagit några direktamen
initiativ för få till ståndatt några projekt syftar till påverkaattsom
brottsligheten. I sanningens skall sägas, jag intenamn helleratt
känner till utomlandsatt visat särskilt mycketman initiativ ettmer -undantag detrepresenterar och kostbarastora amerikanska projektet
Mobilization for Youth bl syftade till få slumungdomsom att tilla

utbilda sigatt och arbeta i stället för leva på brott.att Resultatet av
projektet genomgående helt negativtvar lika beklagligtett som-sorgligt faktum. Annars finns det hel del lokala initiativ,en- men
tyvärr saknas oftast den vetenskapliga vilketansatsen gör detatt-är omöjligt säga huruvidaatt kan generalisera utifrån försöketsman
uppläggning och resultat till andra och problemområden.orter

Som jag det, finns det fyra sätt på vilketser kan tänkasstaten
påverka brottsligheten förebyggande åtgärder. Detgenom första och-klassiska sättet är hota med straff.att Detta skall jag återkomma till-
under C nedan. Det andra sättet är använda sigatt alla deav
möjligheter modem teknik kansom uppslag till. Det tredje sättetge
är utnyttja de formellaatt kontrollmöjligheter står till budsstatensom

i första hand effektiv polismakt. Ochgenom det fjärdeen sättet- är
söka påverkaatt och uppfostra människor så det bildasatt psykologis-

ka spärrar föröva brott.mot att
Vad beträffar det jag kallar tekniska förhållandetärspärrar det att

dessa utvecklas inom ständigtnumera expanderande och säkerligenen
lukrativ internationell industri står till förfogande för allasom som
kan betala för tjänsterna. För företag, banker, muséer, lyxvillor,
-båtar, -bilar, konstrueras ochetc installeras avancerade typer av
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televisionskameror,varslingssystem,avstängningsanordningar,
ingaegentligenfinnsTeknisktlarmcentraler. settochljusinfraröda

äromfatta. Detkanskyddsanordningarvad dessaibegränsningar
kontrollunderbrottslingarkändaallahållamöjligtfulltsålunda att

kontrolle-utrustning,elektronisk atthjälpmedi dygnettimmar24 av
skallvårasig pårör gatorfordondeforthuroch bestämma somra
kanaffärer. Manochvaruhusi våravarjeföljaochfå köra att vara

ingasåskyddsanordningar attlägenhet havarjeochhusvarjelåta
polisenlåtakanochröstkoderrättakandörrar manutanpasseras

dettaför haverksamhetekonomisk attbrottsligryktenregistrera om
frånundansmitaförsöker attnågonsigvisardetberedskap atti om

i verket.idagtillshar sattsdessaskatt. Inget systemsinbetala av
förslagframförsdettidsfråga närendast omsäkertdet ärMen en

tanvänderManbrottsspärrar.tekniska exsådanainrättandet av
elektroniskthjälpmedövervakningelektroniskEngland avi

diskuterasochhäktning, systemetförställetifotbojorutrustade
kvinnor.förskyddSverigeiäven som

frågorflerabrottsskyddettekniskadetutveckling reserDenna av
demångaârförstadetFöruppmärksamhet. avkravharsom

tvivelaktiganvändning ärderasså urutrustningarnatänkbara att
diskussionhaftVi harfrihetssynvinkel. omochintegritets- en

upptrappningrisk förpåtagligfinns detandradetbuggning. För en
säkerligengårrånarnaförförsvårarexempelvisvåldet. Om manav

Visserligengisslan.tagandetillöverdemprofessionellade avavmer
tekniskt sättpåamatörerna attbortfåkanskekan genomman

lilladenförstörreriskernablir attsamtidigtvissa brott,försvåra men
döda.förtillbakavikerinte attbrottslingarprofessionella avgruppen

irättviseproblemvissauppstårdetsäga enslutligen kanOch attman
brottslighet,skyddskaffa sig motkanbesuttnaredandestat om

ständigriskerardärföroch attdetråd tillinte harfattigamedan de
dem.riktasskallbrottsligheten motängslan förileva att

därområde,dettainomforskningbehovuppenbartfinnsDet ett av
på hurtankeMedgällande.siggöråsiktermotstridandemångaså

känslajaghar attbrottssektorninomutvecklas avteknikensnabbt en
hardiskussionennationerandradistanseradredan ärSverige av -

varitår harfleraiproblemenmedanbörjat här,knappast ens
och USA.i Västeuropadiskussionförföremål

medborgarnaförpåpolisenutnyttja ettskallhurFrågan manom
och därdiskuterasständigtnågottillfredsställande sätt är sommest

tycksde attfinns troisär. Detstarkttycksmeningarna som
förebyggandebrottsproblemenlösaskall kunnapolisen genom

modernadeninteFrågan ärutopi.givetvisärDettaarbete. omrenen
lyckasintedenarbetsuppgifter attoch disparataså mångaharpolisen

Uppenbart ärtillfredsställande.fulltdemnågragenomföra av
denståndtillkommaskulleintebrottmånga omemellertid, att
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potentiella brottslingen visste det fannsatt påtaglig risk hanhonatten
skulle bli fast brottet påbörjades. Polisensom kanske viktigaste
brottsförebyggande verksamhet består följaktligen i ochatt attsynas,
koncentrera sin verksamhet till sådant den är bra på. Att det härsom
finns behov forskningett ligger utanförav en polisen självsom och

därför kan tillåta sig ävensom kritisk,att torde lättvara attvara
inse.

Jag har länge varit den uppfattningen människorsav att moraliska
övertygeLse den viktigasteär brottsförebyggande faktorn. Vad jag här
åsyftar är den psykologiska spärr göra detmot att samvetetsom
förbjuder och har sitt i uppfostransom ursprung är sådanen attsom

intemaliseras växer in i inormerna individernas personlighet.
Intemaliseringsprocessen sker i första hand inom familjen, dvs i
relationen uppfostrare bam. I det gamla bondesamhället skedde-
denna naturligt i umgänget med familjemedlemmamaprocess och
stördes sällan främmande påverkan. Idag harav bekant familjensom
ändrats och relationen föräldrar barn är mycket sporadisk ochmer-
ytlig än tidigare. Det finns heller inte längre så enhetliga normkrav

tidigare och den samhälleliga frihetsideologinsom medger inte att
barnen utsätts för emotionellt tryck i någon moralisk riktning skolan-skall endast påverkat barnen med intellektuellaex medel.

Inom utvecklingspsykologin har sysslat hel del med normin-man en
läming, jag känner inte till något projektmen har varit upplagtsom
så det kanatt lärdomar hur allmäntge skalloss kunna höjaom man
moralen med hjälpt påverkan inom den allmännaex skolan.av Jag
kan föreställa mig det borde finnasatt intressanta komparativa
forskningsuppgifter inom internationell pedagogik och socialantropo-
logi till belysning dessa fundamentala problem.av

Allmänt kan säga, det dels finnsatt behovman ett stort ettav mer
systematiskt tänkande inom det brottsförebyggande området, dels ett

långsiktigt för forskningen,mer och framföralltprogram forskningen
är mindre beroende hänsynstagandetsom till politiska önskemålav

och ögonblicksopinioner.

C. Repressionen.

Med repression åsyftar jag det brukar kalla påföljdssystemet,
dvs de straff- och socialrättsliga tvångsåtgärder harstatensom
bestämt skall kunna användas dem övertygasmot hasom attom
förövat brott. Om och därmedstatens medborgarnas, väljarnas- -moraliska rätt använda sigatt sådana för individen negativa ochav
ofta plågsamma påföljder har mycket skrivits frågan tillhör de etiskt-

besvärligamest på. Iatt svensk akademisk debatt lyser denge svar
idag med sin frånvaro i till vad falletärmotsats i England ochsom
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medfrågan besvaraslåter siginriktadepragmatisktdenFörUSA.
samhälletskullefrånreaktionnågontillhänvisa statenatt utanatt

Mycketfick florera.frittbrottslighetenanarkiochi kaoshamna om
experimentnaturligapåstående dei dettatycks mansant somvara - tyder påfunktion,rättsväsendet ärdäreller städeri länderhar satt ur

normaltsig och förstörgriperdålaglöshetallmän sam-att omen
hällsliv.

straffteori ellerpraktisktillinställning lederpragmatiskaDenna en
ochstraffenenligt vilkenstraffteorirelativjuristerna säger ensom

brottsligheten. Dettapåverkatillsyftarpåföljdemaandrade att
för deblirbrottslingarrättfärdigarönskemål utsattapraktiska att
migföreställer ärjaginnebär. Dettastraffetplågor somresonemang,

migförefallerkriminalpolitiker,svenskaallmänt accepterat av
andraåtskilligadet finnsinskjutasskallrimligt, detganska attmen

medan andrasyftning,praktiskharNågra dessastraffteorier. enav
teoriamerikanskharmetafysiska. Intressantreligiösa ellerär nog en

åtskilligavunnitmetafysiskgrundeniuppfattarjag somsom
Teorinskriminologer.straffrättareså välblandanhängare som

brottslige hardendärförvi straffarinnebörd århuvudsakliga attatt
givetvis instämmakanjust desert. Jagdetsig förtjäntgjort av

det,förtjäntgjort siginte harstraffas attskalli ingen menatt avsom
tillhänsynstraffaskallenbartstraffets syfte utanhävda attatt vara

mysticism.förefaller migfunktioner,socialastraffets vara
icke-forskningsfältviktigtpekar pådiskussionlillaDenna ett av

filosofiskastraffetsdiskuterautreda ochnämligenempirisk attart,
sidor.och etiska

åtskild från detmåste hållasstraffarvarförFrågan om
kriminalpolitiskttilldragit sig störstharpraktiska problem som

uppnåskallvilketpå sättnämligen fråganSverige,intresse i manom
ellerallmänpreventionstraffpåföljdernaeffektmaximal genomav -
finnsbegreppinnebörden dessaindividualprevention. Om avgenom

viktigaretankegångarna,iglidningarmissförstånd ochåtskilliga men
påverkarstrafenhursystematisk forskningdet saknasär att omen

med-samhälletspådem ochförindividerenskildade utsättssom
Även allmän-specielltkanskeforskningenborgare i omstort. om -

praktiska problem, ärochtekniskamånga svårapreventionen reser-
detstudierempiriskaområde förutomordentligt viktigt attsådetta ett

specialprofessur.inrättandetmotiverasig själv skullei av en
våraidagde problemanföra upptarLåt mig även annatett somav

sådet sigFörhållerföljande.nämligenkriminalpolitiker, som-
sigföreställeruppenbartkriminalpolitikerdessa attmånga manav -

i samhället,brottfå färrebrottslighet, dvsvisspåverkakan typ aven
låtfängelsestraffets längdökaåtgärdså enkel att osssomengenom -

borde dessafallet,dubbla sådet Om typertillsäga avvore-
människorinländer spärrarförsvunnit i mångahabrottslighet som
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dubbelt eller tredubbelt så lång tid vi för rån ellert våldtäktsom ex
eller användert sig dödsstraff föro dessam brott. Såvittav jag vet
finns inte något belägg för brotten minskaratt när börjarman
använda sig sådana rigorösa åtgärder. Men viav saknar systematisk
information sådana naturliga experimentom och är nästan utan
vetenskapliga studier dessa förhållanden.av

Vad beträffar individualpreventionen är förhållandet något bättre,
långt ifrån tillfredsställande.men Vi har emellertid idag, genom

kriminalvårdens forskningsenhet, hel delegen fundamentalaen
informationer ñngelsema och klientelet. Menom vi saknar den typ

fängelsestudier kom till ståndav på 60-talet ochsom hade sinsom
utgångspunkt i socialpsykologiska teorier konsekvensernaom av
avstängning och isolering. På sätt saknas undersökningarsamma av
hur ungdomsvården och dess institutioner verkar blir någotman-förvånad över idagatt staten kontrollutan tycks tillåta användning av
så många egendomliga behandlingsmodeller vid privata och kommu-
nala institutioner.

Vad beträffar kriminalvården är det speciellt viktigt undersökaatt
konsekvenserna den ändrade klientelsammansättningen.av Sedan
Sverige har börjat straffa psykiskt sjukanu människor kriminal-en-politik dels är i strid med elementärasom humanitära principer och
dels kan få till effekt enhetligtatt ett och väl fungerande fängelse-

ändrar karaktärsystem är det givetvis utomordentligt viktigt att- man
systematiskt undersöker vilka effekter denna ändring får på klimatet
i våra ñngelser.

Många länder är idag på jakt efter påföljder kan ersätta frihets-som
straffet. Detta dels dyrt och delsanses medverka tillvara ökade
problem för de straffade med högre återfall följd. Sverige harsom en
lång tids erfarenhet frivård, skyddstillsyn och ävenav olika formerav
för frigång dvs den tängelsedömdeatt tillåts vistas i arbete,ute men
under fängelsets kontroll. Hur detta fungerarsystem utom-vore
ordentligt värdefullt få iatt detalj inteveta endast förmera svenska,-

även för utländska kriminalpolitiker.men
Ett problemannat borde bli föremålnoggrantsom för intensiv-mer

studier, är hur de anhållna och häktade behandlas. Förhållandet är
här, Sverige internationelltatt har jämförelsevissett korta häktnings-
tider dvs huvudförhandlingamaatt för de häktade i fråga denom

majoritetenstora kommer inom några veckor, de häktadeatt ärmen
föremål för betydligt strängare isolering och många fler restriktioner
än i andra jämförbara länder. De psykologiska och sociala kon-
sekvenserna detta borde i anständighetensav bli undersökta.namn

Slutligen bör nämnas undersökningartyp bordeen kunnaav som
utomordentligtvara värde för deav stort kriminalpolitiska besluts-

fattarna, nämligen undersökningar vad allmänt brukar kallasav som
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folk rättssystemetVad tyckerränsmedvetandet.det allmänna om
sådanainteåsyftar härstraff Jagrättvisadevadoch varaanser

idå refererasdå ochundersökningardilettantmässiga pressen,som
desvenskarstickprovfrågasigförfåtthar ettnågon anserdär att om

någonharAllamilda.eller förför strängaSverigestraffen i somvara
straffnivåvilken ettundersökningar oavsettattdessa vet,insikt om

Vadför milda.straffen år23ungefär säga,så villhar, attsamhälle
speciñ-därundersökelserseriösaärrekommenderarjag genomman

rättvisa. Det ärstraff devilkafolkberexempelcerade anserange
dennaundersökelserårsvisa typ.vi inte harbeklagligt,mycket att av

visadefinnsvederhäftiga studiertvå,från deErfarenheterna tre som
blodtörstigasåallsfolk inte70-taletfrånär attdå den varsenaste
Majoritetenfruktade.politikernaochhoppadeskvällspressensom

använde sigdomstolarnastraffdefaktiskttyckte av varatt som
ha dengivetvisdetyckteOch detta attutantillräckligt stränga . eller deföreskrevlagenstrafflatitydervilkaaningblekaste somom

tillämpade.domstolarnastraff som
komplicerade, andramycketnågrafrågorradsålundafinnsDet en -

bordefungerar,påföljdssystemvårthurenklarelativt varasomom-
minstforskning. Intesystematisksatsningordentligvårda voreen

fort-harSverigesynvinkel.internationellvärdefulltdetta ur en -
iledande nationervärldenssigryktefarande att avvara enom-

villgånghar vetaNågonkriminalvård. sagt, atthuman om manen
skallsåhumanitet,ochcivilisationgradlandsnågot manett avom

Även tidensdenbrottslingar.sinabehandlardetpå hur senareomse
människo-från denavvikelserkriminalvårdsreformer representerar

fortfarandeså är50 åren,under deföljtvi harlinje senastevänliga
deforskningobjektivvärlden.i Enländerflestadelångt före om

förvärdeskulle atthar omnämnts storthärproblem geavvarasom
gäller vaddetstå på närgrundpålitligkriminalpolitikema attmeren

straffsystemet.iändrasbörvadochbehållasskall somsom

Reparation.D.

medförÄven intesamhällei vårtbrottde flestasådet är attom
överträdelserbrott,offerlösakskador sdirekta tnågra avex

många brottovedersägligtsidanå andraså det attärtrafikregler,
drabbas.människorför deskadorolikamedför typer somav

misshan-fysiskaekonomiska stöld,falli de flestaSkadorna är rent
Även psykiska skador kanochfysiskapsykiska hot.ochellerdel

brottsoffret.förförlusterekonomiskaleda tillgivetvis
vadintresse änheltföremål föridagBrottsoffren är annatett som

mycketgåttUtvecklingen har härför 10 år sedan.endastfalletvar
appellerkvinnoorganisationernasbero pådels tyckssnabbt något som
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bättre skydd och stöd till överfallna, misshandladeom och sexuellt
utnyttjade kvinnor och dels allmän internationell trend inomen
kriminologin med troligen i USA-Canada. Den harursprung senare
lett till uppkomsten vetenskaplig disciplin kallad viktimo-av en egen
logi Brottsoffrens ställning i den rättsliga och derassvaga processen
krav på hållas ekonomiskt skadefriaatt har även uppmärksammats av
det internationella samhället och lett till rekommendationer såvälav
Europarådet FN.som

Svenska brottsoffer befinner sig i speciellt gynnad situation ien
jämförelse med offren i många andra länder. Vid skador är man
garanterad sjukvård och de allmänna försäkringarna torde täcka
rekonvalescensen skadorna såär allvarliga behöver långattom man
tids vård. Privata hemförsäkringar täcker det den ekonomis-mesta av
ka förlusten. Ingen skulle därför behöva lida några påtagliga
ekonomiska förluster följd de vanliga brott.typernasom av av
I många andra länder ñnns inte dessa möjligheter, varför brottsoffren
själva måste bära alla kostnader. Detta har medfört, interna-att man
tionellt har gått in för rekommendera lagstiftarnaatt införaatt en
allmän regel brottslingen skall beordrasatt betala kompensa-om att
tion för offrets förluster. Detta gäller även vi också har settsom-
förekomma allmänt i svenska domstolar kompensation förmera -
ideella skador.

Samtidigt är förhållandet det vi har statlig brottsskadefondatt en
har till uppgift till alla liditatt skadaattsom följdse som som en av

våldsbrott blir fullständigt kompenserade för alla ekonomiska skador
fonden kan även, i några specialfall, betala för skador följdsom av
egendomsbrott. Fonden fördelar mycket litet någotpengar, som
troligen har samband med dess existens inte är allmäntatt känd och

ingen upplyser offrenatt deras möjlighet anlita fonden.attom
Hur dessa former för reparation fungerar, vi mycket litetvet om.

Och vi saknar analys och diskussion vilka fördelaren ochav
nackdelar Åtskilligtreperationsidén har i vårt straffrättsliga system.
komparativt material existerar, jag kan sålunda nämna näratt
England ñr några år sedan införde compensation order som en
straffrättslig påföljd motiverades detta i första hand med denatt nya
påföljden skulle kunna ersätta vissa fängelsestraff. Man emellertidvar
klar över vilket väl är allmän invändning ersättningspå-moten-
följden det ville svårtatt få de dömda betala.att Man kanvara att-
förstås även invända hela idén inte allsatt är särskilt rättvis varför-
skall endast brottsoffren i de fall där polisen lyckas få i gämings-tag

få kompensation Vad med den majoritetenmannen offerstora därav
ingen gärningsman blir fast

Det kan knappast råda någon tvekan idén olika formerattom om
för kompensation har kommit för Vad beträffaratt vissastanna. typer
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skadorför ideellaskador ochpsykiskaspeciellt förkompensationav -
övervägandengrundliganågraha skettintroduktionentycks utan om-

problem börrättvist. Dessaäruppnå och vadÖnskarvad somman
empiriska undersök-teoretiskasåvälförföremålblisålunda som

mngar.

Administration.E.

måste ävenkriminalpolitikenbeslutade statenverkställa denFör att
medel de skallvilkaskallexekutivadehurbestämma vara,organen

reglerformellavilkaframför alltochförfogandesitttillha som--
enbartinteskallVerksamhetenverksamhet.derasskall styra

därlagligainommöjligteffektivtsåbedrivas utan ramar,som
förgränserrättssäkerhet sättermedborgarnastillspeciellt hänsynet

agerande.myndigheternas
riksdagregering ochpå vilketdet sätthandi förstaärDet genom

sigskall betetjänstemänoch derasmyndigheterdessaföreskriver att
medborgareochmellanrelationenpå hurfå redakan statsom man

Myndig-tänktdethur äråtminstoneellersamhälle attiär vara.ett -
föreskrifterfrån deavvikaolika skälnämligenkanheterna somav

enskildeför denalltid iinteoch dåfölja,ålagdade är att en
studiet degivetvis,betyderriktning. Dettaönskvärd attindividen av

räcker till förintemyndigheternaförgäller attregler ge ensom
dessochmellanförhållandetverklighetsbeskrivning statenav

myndighetsattityder ochundersökningarEmpiriskaundersåtar. avav
för detta.nödvändigamyndighetsbeteende är

Åtminstone förintressetområdet ärkriminalpolitiskainom det
hur dom-Våra kunskaperSverige.lågt istudierdenna omtyp av

sitt yrke elleruppfattarfaktisktpolismännenliv hurinre är,stolarnas
på sinsocialvårdellerkriminal-inomvårdarenenskildedenhur ser
därförumgås med, ärdagligenhanhonde klientertillrelation

erfarenheter frånvåraflera,till detta ärSkälenringa.tämligen men
sigvid handenundersökningsförsökenstaka attnågra vareger

gärnaenskilda tjänstemänneneller dekollektivmyndigheterna som
bliranonymitetfullinformationskällor ävenställer omupp som -

domare,undersökningarnågraerfarenhet frånMingaranterad. egen
delsattityd bottnarnegativaantyda dennatycks närmastpolismän att

iyrkesroll och delsinför sinosäkerhetskänslavederbörandesi egen
blioch försin yrkeskårillojalängslan för att utsattmotatt varaen

trakasserier.för
föreligger i deförekommande problemvanligtochintressantEtt

administrativarättsliga ochtvå olikadär harfall system somman
jag harområde. Vadpå visstformell kompetenshar tillagtsbägge ett

socialvårdenmellanklassiska stridenexempelvis dentankarna äri
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och straffsystemet skall hand tonårsbrottslingartaom vem som om
och missbrukare. Sedan vi i lång tid har lutat socialvården skallatt
ha företräde verkar det pendeln påår väg svänga bortnu som om att
ifrån vårdideologi i riktning strafftänkande.mot Det är självklart att
endast klara kriminalpolitiska ståndpunkter kan lösa dessa kom-
petensstridigheter. Men vi inte önskar sådana politiskaattom
lösningar kan få avsevärda konsekvenser för många barnsom och-
deras familjer skall fattas uteslutande utifrån politisk opportunism-
behövs här åtskillig nykter forskning vilka konsekvenser olikaom
lösningar kan få. Att även söker utröna hur utfallet olikaman av
behandlings- och straffsystem har varit i andra länder säger sig självt.

De olika myndigheterna har otvivelaktigt fått ökade arbetsbördor
under de åren. Detta gäller kanske specielltsenare polisen och
orsakerna är dels Ökad brottslighet dels ökat antal nykriminalise-
ringar. Enligt vad polisens företrädare själva offentligen säger hinner
polisen inte med efterforskaatt än litennu del de brottmer en av

upptäcks. Polisens förslag till lösningsom på problemet år ökade
och speciellt flera poliser. Menresurser Sverige har redan en

internationell tåtposition når det gäller kostnaderna för polisverket
och antalet poliser i samhället. Det bör därför finnas andra alternativ

först och främst klara föreskrifter prioriteringar polisverk-- om av
samheten. Detta kan emellertid enbart ske utifrån kunskap huren om
polisen faktiskt arbetar, vilket vi idag saknar. Vilka konsekvenser
olika prioriteringartyper skulle kunna få kan ocksåav prognostiseras.
Vissa sådana undersökningar har utförts, de verkar inte sigmen vare
påverka våra kriminalpolitiker eller polisledningen.

Slutligen vill jag även understryka myndigheternaatt och deras
personal måste föremål för kontroll. De myndighetervara verkarsom
inom det kriminalpolitiska fältet har utomordentliga maktbefogenheter

det år såt rättatt statens använda fysisktex att våld med-- mot
borgarna är anförtrodd polisen. Systematiska studier hur dessaav
maktbefogenheter utnyttjas i den dagliga verksamheten, borde vara
rutin. Och samtidigt bör även börja inventera hur det liggerman nog
till med och korruptionmutor jag har svårt föreställa migatt att-
svenska tjänstemän skulle så mycket motståndskraftigavara mer mot
dessa företeelser än kollegema i andra, jämförbara länder.

Det finns behov objektiva,ett stort kritiskt granskande studierav
de myndigheter har exekvera kriminalpolitiskaav att beslut.som Det

torde emellertid uppenbart sådana undersökningarattvara knappast
kan bedrivas med någon större framgång den myndigheten.av egna
I varje fall kan säga, tilltron till dessaatt undersökningarman ökar
avsevärt de har utförts inom fristående akademiskom institution.en
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länder.andraforskning iKriminalpolitisk5.

kriminalpolitisktföreslagnahärdensågakanGenerellt attnogman
västvärlden.iframmarchkraftigforskningen ärorienterade

ihartydligganskasålundagrannländer åri våra manTendensen -
iharjustitiedepartementet,tilldirekt knutnaforskare manNorge

forsknings-kriminalpolitiskjustitiedepartementetinomDanmark en
institutionernaakademiskavid deprojektolikautläggersomgrupp

forskaskalljustinstituträttspolitisktFinlandhar ioch ett somman
beslutsfattandet. Ikriminalpolitiskaför detrelevansproblem avom

vid Homeforskningsinstituttillbakatidlångsedan ettfinnsEngland
forskning,åtskilligutförinstitutvid dettaForskarna menOffice.

kriminalpolitiskt relevantatillmedelbetydandefördelar äveninstitutet
högskolor.ochuniversitetvidprojekt

medkontakttraditionellt saknatjuridikkriminologi ochharUSAI
emeller-tordeIdagoch lärosätena.forsknings-de högrevidvarandra

sannoliktvilketändrasradikaltpå vägförhållandena atttid vara -
insergörbrottsproblemet attökandeständigtdet manorsakas somav

karaktär.tvärvetenskapligprojektorienteradepraktisktbehovet avav
universitetamerikanska typradvididagdärför avnyfinns enDet en

disciplinerjuridiskaolikaintegrerauppgifttillhar attinstitut som
gårinstitutdessastudieradministrativaochkriminologimed -

dyl.DepartmentsJusticeCriminalundervanligen avnamn

Konklusion.

huvudsakligenidagbrottsproblemet ärforskningensvenskaDen om
tillellerforskningjuridiskabstrakttillantingenkoncentrerad

kart-huvuduppgiften ärdär attforskningkriminologisktraditionell
Dennaorsaker.bakomliggandedesssökaellerbrottsligheten attlägga

sällandennackdelendenåsikt, attminenligt gerhar,utveckling
sinaförbehöverdeunderlagempiriskadetkriminalpolitikema som

juristermellanavståndetdet,ärbekymmersamt attSpecielltbeslut.
akademiskaimärks ävenökat. Dettaharkriminologer samman-och

tillbaka,generationfalletvadtilli kontraststårochhang ensom var
i denbevandradevälprocessualisterochstraffrättsjuristerdå var

ilärdomarinkorporerade dessaochkunnandekriminologiskatidens
näraintressedettahadeSannoliktundervisning.siniochstudiersina

brottsbal-denhurfördesdiskussionermed desamband nyaomsom
kriminolo-berördegradi högdiskussionerutformas,skulleken som

blivanderoll dedenpåtankeMedfrågor.kriminalpolitiskaochgiska
tillämp-ochutformningenpraktiskadenfå vidkommerjuristerna att

beklämmandegivetvis attdetkriminalpolitik ärframtidensningen av
undervisning.akademiskai derasintegrerasintekunskapersådana
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Med detta vill jag inte gällandegöra vetenskapliga under-att
sökningar brott och straff i sig kan lösa några kriminalpolitiskaav
problem dessa kan endast lösas utifrån någon politisk ideologi. Men-
de vetenskapliga resultaten kan förhindra skadliga beslut attgenom
visa kriminalpolitikema på hur de faktiska förhållanden är, och i
bästa fall alternativa vägar kriminalpolitikema kan be-ange som
grunda konsekvenserna innan fattarde sina beslut.av

jagSom har försökt påvisa i den föregående framställningen finns
det idag i Sverige behov förstärkningett stort forskningav en av
kring handfasta problem direkt relevans för det kriminalpolitiskaav
beslutsfattandet. Jag har också försökt antyda några de centralaav
problemställningar, där jag sådan forskning inte baraatt kananser en

till även är nödvändig för kriminalpolitikensnytta utanvara ut-
formning. Primärt rör det sig följande problemområden.om

Studier självaA. den kriminalpolitiska beslutsprocessen vilkaav -
sociala och politiska krafter verkar när handling krimina-som en
liseras eller avkriminaliseras.

B. Konkreta studier brottsförebyggande initiativ.av

C. Undersökningar hur straffen och andra påföljder faktisktav
verkar såväl allmän individualpreventiv synvinkel,ur som- -

undersökningar allmänhetenssamt rättsmedvetande.av

D. Undersökningar hur bäst hand brottsoffer ochtarav man om
den skada brottet har orsakat.reparerar

E. Undersökningar hur förhållandet är mellan myndig-statensav
heter och medborgarna på det kriminalpolitiska området.

Behovet ytterligare forskning inom dessa centrala problemområdenav
torde bäst kunna tillfredsställas inrättandet särskildgenom av en
professur kriminalpolitik.i ledaAtt och ansvarig för for-vara en
skargrupp där angivna problem står i borde med fördelcentrumovan
kunna anförtros forskare med kriminologiska kvalifikationer. Aven
hänsyn till så många frågeställningar juridiskaatt rör frågor bör även
förutsättas vederbörande har erforderligaatt juridiska kunskaper.

Tjänsten bör placeras vid självständig akademisk institution, ochen
lämpligen förläggas till Kriminologiska institutionen vid Stockholms
universitet därigenom även kan få behövlig förstärkning.som en

Med hänsyn till kriminalpolitikens tvärvetenskapliga karaktär och
behovet utbildning inte enbart samhällsvetare ävenav utanav av
jurister bör överväga professuren bör knuten såväl tillman om vara
den samhällsvetenskapliga den juridiska fakulteten i varje fallsom -
bör föreskrivas professorn i kriminalpolitik skallatt skyldig attvara
undervisa och handleda vid båda fakulteterna.
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Forskningsprogram för individinriktad
kriminologisk forskning

inst.Psykologiska i Stockholm

A. Probleminriktad forskning

Det självklara målet för samhället är naturligtvis förhindraatt
kriminella handlingar. Detta sker på olika vägar t.ex.som genom
lagstiftning och påföljder för redan begångna brott.

För kunna preventivtatt i tidigt skede, kanskeettagera redan innan
individer har påbörjat sin kriminella karriär, fordras gedigen kunskap

mängd förhållanden bådeen deom begår brott ochom personer som
de omständigheter dessa utförs under.som

En effektiv bedömning vilken kriminologisk forskning kanav som
bidra till sådan kunskap måste utgå från följande faktiska och
obestridiga förhållanden,

Brott planeras ooh begås alltid individer.av
2. Att individ begår brott inte tillfällighet.en Det kan förståsen
i ljuset aindividens psykologiska och biologiskaav utrustning,
medfödd ocheller förvärvad, och b de omständigheter råddesom
när brottet planerades och begicks,

3. Hur individ fungerar vid givet tillfälle,en ett närLex. en
brottslig gärning planeras och när det begås, kan förstås i ljuset av
individens tidigare historia, från barndomen och framåt.

Med denna utgångspunkt blir konsekvenserna vad gäller forsknings-
insatser den traditionellaatt sooiologiskt och juridiskt inriktade
kriminologiska forskningen inte tillfyllest för nå den behövligaatt
kunskapen. måsteDen med nödvändighet kompletteras med gygtçen
matisk, långsiktigt planerad psykologisk forskning, inriktad på
kunskap hur individer utvecklas och fungerar.om Utan gedigen,
vetenskapligt grundad kunskap från sådan forskning blir socialpoli-
tiska och kriminalpolitiska åtgärder avsedd verkan.utan

En kraftfull satsning på psykologisk forskning med inriktning på
förståelse och förklaring hur individer utvecklas och fungerarav
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huvudområden.på följandeframföralltbehövs

utvecklings-psykosociala,rörande denforskninglndividinriktad
ålder.iochkriminalitet i tonårentillbakgrundmässiga vuxen

dvs.personlighet,brottslingarskringforskningPsykobiologisk2.
psykopati,i formpersonlighetsfaktorer,mellansamspelkring t.ex. av

begår brott.individerhosbiologiska faktoreroch som

dessaochpåforskningenInternationellt har ettvartKommentar av
särskildainrättandetmotiveraromfattningområden avsomen

framgångsrikförföreliggerförutsättningarTvåprofessorstjänster.
områdenforskning på dessasvensk

svenskabedrivsforskningerkändkänd ochInternationellt väla av
detochvillkorosäkraunderskerområdena. Dettapå bådaforskare

viktiga kompetensupp-på denmed tankeinte minstväsentligt,är
planeradlångsiktigtsystematisk,förförutsättningarbyggnaden, att en

ochpåprofessur ettinrättande vartforskning garanteras enavgenom
områdena.angivnadeav

i vadställningdokumenteradvälledandeintarSverigeb avseren
ärdatabaser,tillhörandeforskning medlongitudinelladen ensom

frågeställ-centraladebelysningeffektivförförutsättning aven
ningarna.

bör benämnasföreslåsprofessurerinnehållsinriktadeDe som
kriminelltpåinriktningsärskildmedutvecklingPsykosocial

särskildmedforskningPsyk0biologiskrespektivebeteende
beteende.kriminelltpåinriktning

forskningmetodiskForskningsstrategisk ochB.

ochavkastarforskningenresultatdeviktsjälvfalletDet är att somav
social-terapeutiskapreventiva ochförgrundtillskall liggasom

medbehäftadeinte äråtgärderkriminalpolitiskaochpolitiska
forskningsområdenFåavseenden.i olikatillförlitligametodfel utan

problem,metodiskaochforskningsstrategiskasvåra somså fullaär av
karaktärenhänvisning tillmedmetodikavanceradmed avmåste lösas

individinriktadejust denbehandlas,skallproblemde somsom
intematio-forskninghar dennaHittillshär.aktuellforskning ärsom

hosfaktorerenskildastudietinriktad påvarithuvudsakinellt av
predikationtillbidrakunnatmiljönieller avindividerna som

harteoriermodernatill dehänvisningMedbeteende.kriminellt som
ochomfattandemeddynamiskaförståelseförutvecklats processerav

i dennabristernaområden harmängdtillämpning inomkraftfulla en
lettharProcessmodellemauppenbara.blivitvariabelinriktade ansats

revolutione-på nästanmetodutvecklingsarbete, ettsnabbttill ett som
medsysslarområdenpå deforskningenpåverkatharrande sätt som
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dynamiska meteorologi, biologi, ekologi,processer, Både teorieretc.
och modeller har direkt relevans för studiet den dynamiskaav process

individs sätt fungera utgör.attsom en
Utvecklingsarbete på detta område, med särskild referens till den

speciella karaktär individs sätt utvecklas och fungeraattav en är en
viktig förutsättning för den innehållsinriktadeatt forskning som
redovisades under A skall bli effektiv och tillfölitligage svar.
Kommentar I vad gäller metodik vid studiet de problemområdenav

rubricerats ligger Sverige långt framme.som Internationellt erkänt
utvecklingsarbete bedrivs under tillfälliga och det ärarrangemang
viktigt långsiktigtatt ordnad verksamhet och kompetensupp-en mera
byggnad inrättandetgranteras professur med dennagenom av en
inriktning. Genom tillskapandet sådan tjänst skulle förut-av en
sättningarna finnas för verkligt genombrottett i den individinriktade
forskning.

Tjänsten bör benämnas Forskningsmedtodik i kriminologisk forsk-
ning, särskilt longitudinell forskningsmetodik.

C. Rättspsykologisk forskning

Vid bedömningen skuld och påföljd i samband med polisutred-av
ningar och domstolsförhandlingar spelar vittnesförhör ofta viktig,en
ibland avgörande roll. Av rättssäkerhetsskäl är det fundamentalav
vikt vittnens redogörelseratt kan så långt möjligt riktigges en
bedömning i vad gäller trovärdighet. Utan tvivel är den trovärdig-
hetsprövning utgörs s.k. vittnespsykologer oftasom nu under-av
målig och stöd i vetenskaputan och beprövad erfarenhet.

I Sveriges finns tillgång till internationellt väl etablerade forskare
med inriktning på sådan forskning kan väsentliga, vetenska-som ge
pligt grundande bidrag på det rättsvetenskapliga området. Den
kompetens finns inom forskningsområdet har vidasom applikationer
och är mycket eftersökt. En kraftfull insats i form professur förav en
rättspsykologisk forskning med praktisk relevans för det kriminal-
polisiära utredningsarbetet för utvärdering vittnesmålsamt skulleav
bidra till sanering verksamheten på för de enskildaav ett med-
borgarna viktigt område.

En professur med denna inriktning bör benämnas professur i
Rättspsykolo

.

Allmänna kommentarer

I relation till tillgängliga kande redovisade behovennu sigresurser te
I relation tillstora. vad gäller andra områden direkt betydelsesom av

för medborgarna och samhället är det blygsamma.ytterst
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vållarfolksjukdomsocialmening ärvidiBrottslighet somen
svåraanhöriga,ochofferbegår brott,både demindivider, som

möjligtkostnader. Det är attmycketsamhälletochlidanden stora
samhälleliga kost-deochlidandetpersonligadetomfattningen av

denågonresultatet storaärvadöverstigernaderna avavsom
folksjukdomama.kroppsliga

krimino-förmedeltilldelningensigbakgrunddennaMot ter av
nöd-alldelesunderdimensionerad. Dengrotesktforskninglogisk

iföregående saknari det stort settredovisatsforskningvändiga som
planeradlångsiktigtuppbyggd,systematisktförförutsättningarde

innebär. Somtillhörandemedprofessurerforskning resursersom
ochsocialpolitiskadet kostsammablirföregåendei detunderstrukits

vidgad,verkningslösavidtaskan utanåtgärderkriminalpolitiska som
forskning.sådanfrånkunskapsolid

i detbeskrivs närmareprofessurernaföreslagnai deInnehållet
följande.

kriminelltpåinriktningsärskildmedutvecklingPsykosocial
A1beteende.

utvecklingsprocesspsykosocialadenstudietinriktad påTjänsten är av
medForskningbeteende.kriminellttilllederindividervissahossom

ungdomarsochbarnskunskapernaockså ökainriktning skadenna om
kriminellförriskindikerarledvandsförhållanden senareensom

förstadetskäl. Förtvånödvändigårkunskaputveckling. Denna av
åtgärderförunderlagstudiersådanafrån somresultatenska ge

leverungdomarochför barnutvecklingpositivbefrämjar somen
ocksåskauppväxtförhållanden. Densociala gebesvärligaunder

uppstått. Avprobleminterventioner närbeslutförunderlag om
kanvilkaåldrartidigaifaktorerkunskapärspeciellt intresse om

utvecklingsförlopp.positivttillbidra ett
utvecklings-denförklaraochkartläggaidentifiera,skaForskningen

fastställadelsgällerDet attbrottsligheten.bakgrunden tillmässiga
hosegenskapergällervadutvecklingsgångenochstabiliteten

problem,motoriskatemperamentsfaktorer,utagerande,individen - socialauppväxtmiljö,närmiljöniförhållandendelsochm.m. ---- kontinuerligadetstuderaviktigt ärSärskilt attrelationer, m.m.
socialaochpsykiskaochindividenhosegenskapermellansamspelet

närmiljö.iförhållanden
tillbakgrundenpsykosocialadenforskningviktärDet att omav

olikaFrånlongitudinellmed ansats.bedrivsbeteendekriminellt en
sysslarteoretikerperspektiv harolikaoch medutgångspunkter som

viktigt det ärhurunderstrukit attbrottsutvecklingenmodeller förmed
utvecklings-långabakgrund denbrottsbeteendeindividens mot avse
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från tidig ålder liv.processen I dennamot socialavuxet utveckling
betraktar vi stadda i ständig förändring i miljöerpersoner en som
också ständigt förändras. Inriktningen i forskningen de psyko-om
sociala faktorer hos vissa individer leder till kriminellt beteendesom
måste avspegla denna samtidiga förändring över tid både hos

självt och i närmiljö. Det har intepersonen endast betonats teoretiskt
också visatsutan empiriskt sådana studieratt måste ha en

longitudinell däransats, undersöker den sociala utvecklingspro-man
för och vidcessen flera tillfällen.en samma grupp personer

Den longitudinella forskningen ska ha fast utvecklingspsyko-en
logisk inriktning. Undersökningar ska fasta på bådeta de generella
utvecklingsvägarna framtida kriminalitetmot liksom specifikamer
utvecklingsförhållanden gäller för speciella Detsom grupper.
longitudinella angreppssättet ska kopplas till utvecklande och
utnyttjande effektiv longitudinell forskningsmetodik.av

En särskild uppgift är studera faktorer iatt utvecklingen vilka kan
motverka negativ social utveckling. Analyser ska fokuserasen mot att
de psykosociala faktorer och socialiseringserfarenheter hängersom

med går inatt i riskutvecklingsamman och de faktorerpersoner en
hänger med de gårsom Förslagatt till åtgärdersamman skaur.

utformas så de kan utnyttjasatt föräldrar, professionelltav av
verksamma inom de psykologiska och sociala sektorerna, och av
andra dagligen kommer i kontakt med barn ochsom ungdomar.

Forskning denna bör hatyp tvärvetenskapligav referensram,en
och från socialt helhetsperspektivett beskriva och förklara de viktiga
individuella utvecklingsvägama framtida brottslighet.mot

Psykobiologisk forskning med särskild inriktning på
kriminell personlighet A2

Tjänsten inriktadär på studiet psykobiologiska hosav processer
individer, med särskild inriktning på kriminellt beteende. Denna
inriktning motiveras de framsteg den tiden forskningav senaste som
i brytpunkten mellan psykologi och neuropsykologi bidragit med för
förståelsen uppkomstmekanismer och persistens i kriminelltav
beteende. Sett utifrån hälsoperspektivett är kriminalitet och särskilt
våldshandlingar uttryckt för psykisk ohälsa. Vilka mekanismer som
ligger bakom denna ohälsa i samspel med omgivningen vet man
mycket lite För förstå sådanaatt måste individensom. processer
utveckling perspektiv, där såvälett psykologiskases biolo-ur som
giska och sociala aspekter hos individer beaktas medsamma
målsättningen analysera de långsiktigaatt konsekvenserna tidigaav
anpassningskritiska beteenden.

På tid har antagit det hos normala friskasenare att individerman
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antisocialtförsårbarhetpåteckenvissaspåramöjligtkan attvara
interaktivprövatharManibeteendeavvikandeoch stort. en

störningpsykosocialformervissai studietsårbarhetsmodell avav
haochpsykopatologi antagesdisinhibitorisk sombenämns somsom

Beteendethandlande.oöverlagttillbenägenhetdraggemensamt en
Höggradigregler.inlärdastimuli änomedelbara avstyrs mer av
individensistabil komponentdärvidingårimpulsivitet som en

påfrestandevidsårbarhetoch utgör typ somtemperament aven
oförmågaEnhandlande. attdestruktivttillledakanlivssituationer

vid dennabildentillocksåhörhandlandesittkonsekvensernainse av
hyper-undersökningarstudier ärpsykologiskaBlandstörning. av

tidigtgällerdetbetydelse närsärskildbeteendeaktivitetsrelaterat av
beteende.

personlig-konstellationspeciellstudieromfattabörForskning avav
oftaochohämmatsocialtimpulsivt,medassocieratshetsdrag som

psykopatiskstudietärsärskilt intressebeteende. Avkriminellt av
personlighetenisårbarhetsindikatorerpersonlighet. De mansom

formertill olikakopplingmed sini ochdetalj utgörstudera ibehöver
Hyperaktivitetsamhället.förproblemsvårabeteendeantisocialtav

åsamkarkomplikationerpsykosocialatilloftapsykopati lederoch som
brottsligkostnadersamhälletochlidande storadrabbade stort -

störningar.med dessasambandofta iuppstårmissbrukochaktivitet
kanåtgärderpsykologiskadåfråga årviktigEn genommanom

förbli ickeindividerkriminella attickedisponeradehjälpa
träning,kognitivstudierolikafrånkunskapökandekriminella. En av

barnimpulsivabehandling,medicinskmedkombinationiäven av
möjligt.detta kanpåtyder att vara

variabler,biologiskakunskapökandeocksåfinnsDet omennu
behöverpåoch visariskindikatorer attfungerakan personersomsom

biologiskafunnitharhjälp. Man attochuppmärksamhet t.ex.extra
beteende.impulsivtaggressivitetsåvältillrelateraskanmarkörer som

sociala faktorerpsykologiska ochvisatstudierharPå sätt attsamma
identifierabörAvsiktenbeteenden. atttill dessarelateradeär vara

tillrelateradekombination äreller isigförfaktorersådana varsom
användasska kunnadessaförbeteende, somkriminellt att senare

åtgärder.förebyggandeförunderlag
iolikheterföreliggerdetstuderaocksåbörAvsikten att omvara

antisocialttillrelateradefaktorerrelevantasambandsmönster av
ierhållitresultatdemedjämförelseikvinnorbeteende hos man

studier män.av
likvälforskning,diagnostikbörövergripande son1I ett program

viktärDetforskning fåappliceradoch utrymme.grundforskning av
fortlöpande.och prövasutvecklasinstrumentdiagnostiskaatt

bakomliggandeoch närhurkunskapvåraska ökaGrundforskning om
beteende. Denkriminelltutvecklingeniaktiveras ettmekanismer av
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ska också bilda grundval för applicerade studier rörandemer
intervention och möjligheten utforma behandlingatt socialaav
anpassningssvårigheter på tidigt stadium. Forskningett bör singenom
tvärvetenskapliga karaktär baserad på intensivt samarbeteettvara
över disciplingrânser.

Metodik i kriminologisk forskning B

Det har blivit allmän normalt baraaccepterat kanatt förståman
individuell utveckling följa individeratt över tid dvs.genom man
måste använda longitudinell forskningsmetodik. Endast då skapasen
möjligheter förstå utvecklingsprocesseratt och dra slutsatseratt om
orsakssamband. Detta gäller givetvis även studiet individualav
utveckling motfrån kriminalitet.

Få områden är så fyllda med metodiska problem det longitudi-som
nella forskningsñltet. Det år förmodligen rättvist säga dessaatt att

medlbristenproblem tillsammans på bra longitudinella forsknings-
material har varit de främsta orsakerna till genombrott inteatt ett
kommit tillstånd beträffande förståelsen individuell utveckling motav
kriminella beteenden. Ibland har detta lett till flyttat verksam-att man
heten till andra områden göra tvärsnittsstudiert.ex. ochattgenom

anlägga sociologisktatt perspektiv.ett Naturligtvis kangenom sådana
studier värde de kan aldrigstort förklara uppkomst-vara av men
mekanismer till varför individer blir eller inte blir kriminella för-
detta är den longitudinella nödvändig.ansatsen

De viktigaste metodiska spörsmålen är

Forskningsstrategiska och undersökningsteknzlska överväganden.
Till exempel hur designar bäst longitudinell studie ochman en
hur ska arbetet organiseras för maximal utdelningatt ge

2. Val statistisk medtod. En mängd sofistikerade metodiskaav
verktyg finns behöver skräddasys och implementeras för detsom
kriminologiska området. Studiet förändringsprocesser kräverav
också mäter variableratt över tid; variabler oftast ärman som
behäftade med mätfel. Många statistiska analysmodeller kan då

systematiska fel och metodarbete behövs.ettge

Mätproblem. Dessa finns naturligtvis på alla områden får lättmen
särskild dignitet i detta sammanhang därfören att

a kriminellt beteende kan mycket svårmätt obs. t.ex.vara
mörkertalsbegreppet

,
b vid studiet utveckling kan behöva ställa särskilt högaav man
krav på mätningarnas kvalitet för kunna klarlägga föränd-att
ringar och har också ekvivalensproblem brottas medattman
mäter undersökningsinstrumentt.ex. sak vid olikasamma samma
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åldrar
.

truismärhelhet. Det attmänniskanStudier man4. ensom enav
förståkunnaförhelhetmänniskan attpåockså måste ensomse

standardforsknings-problemdåär attutveckling. Dethennes ett
dem.mellansambandpåochvariblerpåfocuserasmetoderna

behöveranvändbaraochviktigaförvissometoder ärDessa men
tillhänsynmetoderandramed tarkompletteras merasom

frambörjat växa attutanmetoder harSådanahelheten. somnu -
försökersubjektivitetmetodenskliniskamed denbehäftade -vara

helhet,människan t.ex.fångaobjektivt sättpå somett mer av
tid.individer överinformationproñlerstuderaatt omavgenom

vikt krävsmetodområde ettförhållandevis storPå detta avnya
utvecklingsarbete.betydande

forskning CRättspsykologisk

betydelsefullalltspelakommitkunskap harPsykologisk att meren
ögonvittnes-därrättsprocesserkriminalpolisiärt arbeteroll vid samt

frågangällerbåde vaddomstolsbeslutföravgörandevarituppgifter
viktigtmycketdåär attpåföljd. Detfråganochskuld omom

ochutvärderafördirekt relevansmedtillgänglig attfinnsforskning
våldssitua-och minnsbearbetarupplever,och vittnenofferförstå hur

problem-Speciellarånvåldtäkt,misshandel,tioner t.ex. m.m.som
hurberörstuderasmåstesystematiskt och noggrantställningar som

påverkarförhörssituation ettifrågeteknikerolikaochstress en
psykopatiskmedochvåldsbrottslingarvittnesmål; hur personer

hurkänslomässigmedhandskas stress;ochuppfattarpersonlighet
frånsig årskiljeroch vittnengärningsmänglömska hossimulerad

bakgrundkulturellochkönstillhörighetålder,glömska; hurgenuin
ochupplevelsenpåverkargärningsmänochoffer, vittnenhos

ingenidagfinnsSverigevåldshändelse. Iminnesbilden av en
Polis-påvarkenfrågeställningardessaforskningsystematisk om

forskninginternationellochskolorövrigalandetsvidellerskolan
omfattning.begränsadi mycketbedrivsområdeinom detta

starktkan haforskningsinformation ettpsykologiskGivet att
in-denviktdet attdomstolsbeslut, år ytterstapåinflytande av

grund ochvetenskapligpåvilarför rättenformation presenterassom
Psyko-Sverigesochforskarsamhälletprinciperetiskaföljer de som

låtitdomstolarexempel därflerafinnsefter. Detlogförbund arbetar
subjektivavittnespsykologerss.k.självutnämndapåverkassig av

vetenskapligförrespektalldettaskuldfrågor,ivärderingar atttrots
vittnespsykologernadessaåsidosattsintegritetobjektivitet och av

medRiskenvetenskapssamhället.tillanknytningoftast saknarsom
påinflytandestarktförden harintesakkunskap är ettpsykologisk att
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nämndemån i generell mening, risken ligger i domstolarnautan att
förleds onyanserade förenklingar och subjektiva värderingar ochav
bortser från vetenskapligt och kliniskt underbyggd sakkunskap. Denna
utveckling år mycket oroväckande och varken rättssäkerhetengagnar
eller kunskapsutvecklingen brott och brottbekåmpning. Förom att
tillfredställa kriminalpolitiska ändamål behövs forskning omkring de
speciella frågeställningar situationsbetingelseroch aktuellaär vidsom
polis- och domstolsutredningar våldsbrott där psykologisk sakkun-av
skap är betydelse.storav
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Utgångspunkter för rättspsykiatrisk forskning inom
RMV

Sten Levander Förslag

Allmän bakgrund

RMV har uppdraget för den rättspsykiatriskaatt undersök-svara
ningsverksamheten. Rättspsykiatrin kan gränsområdeettses som
mellan psykiatri och juridik, i huvudsak den straffrättsliga delen av
juridiken.

Den för närvarande viktigaste uppgiften för rättspsykiatrin är att
biträda domstolar i brottmål, särskilt i frågor angående straffrättslig
kategoritillhörighet och lämplig påföljd för gärningsmannen.
Huvuddelen det arbetet består i rättspsykiatriskaattav avge ut-
låtanden, i vilka läkaren för domstolen redovisar psykiatriskt relevant
bakgrundsmaterial, och på basen detta uttalar sig rörandeav
förekomsten allvarlig psykisk störning, vårdbehov, och, iav
förekommande fall, kausalsambandet mellan den psykiska störningen
och brottsligheten. Därmed kan förhindra sköra individerattman
döms till påföljder, fängelse, innebärt.ex. risk för psykisksom
försämring, och lidande inte står iett proportion till brottet ochsom
brottets strafflatitud. För de behandlingsbaraår kan behandlingsom
under nödvändig tid genomföras inom den psykiatriska vårdorganisa-
tionen.

I RMVs uppdrag ingår inte bara lojalt sköta de konkretaatt
arbetsuppgifter är utföra. Uppdragsgivarenstatensatt att harman
också intresse återföring information från verksamheten vadav av

är bra, mindre bra eller dåligt i de reglerrentav ochsom anvisningar
omgärdar verksamheten.som

Statliga myndigheter målstyrs ofta enligt procedurkriterier En viss
mängd arbete har utförts på föreskrivet sätt. framtidenI kommer
målstyrningen med all sannolikhet bli resultatorienterad.att mer
Ytterst handlar det verksamheten skall gåatt med vinst i vidom
mening. I detta perspektiv ingår inte bara nyttosynpunkter, ocksåutan
abstrakta vården, etiska kostnadert.ex. minimerasatt och etiska
vinster maximeras. Exempel sådana kan personligtposter vara
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fängelsemiljö döms tillinte klararlidande att somen persongenom
inte lidernågonintegritetskränlcningfängelse, att avsomgenom

tvångsvård, ochrättspsykiatrisktillstörning dömspsykiskallvarlig
behandlingsbara brottslingarbehandlingseffekteruteblivna attgenom

och lederbehandlingmedgerpåföljder intetilldöms att ges somsom
kriminalitet.fortsatttill

erhållsuppdragsgivarenåterförs tillinformationdenMycket somav
del sådan informa-verksamheten. Enkvalitetsgranskning avgenom

Därför behöverforskningsverksamhet.fåbaration kan genomman
forskningsverksamhet.för sådanRMV avsätta resurser

kvalitetskontroll och forskninggår mellangränsenFrågan om var
fråganliksombehöver diskuterasorganisationinom RMVs varom

utanför RMV. Härinom RMV ochforskninggår mellangränsen
landstingsbundnahandlar dengråzon,finns t.ex. varomsomen

börjar.socialtjänstens Inomkriminalvårdens ochpsykiatrins, ansvar
samarbetsprojekt, stödda ochmedarbetabörgråzonenden man

elleranslagsgivare, RJhuvuddel viatill sinfinansierade t.ex.tunga
BRÅ. mycketför denhuvudansvaretmåsteStaten att typenta av

bl.a. skaparevirgränser,forskning inte kvävsangelägen attgenomav
olika verksam-forskningsaktiva frånmellansamarbetsklimatbraett

heter.
för forskning beröröverordnadealltså detharStaten ansvaret som

forsknings-vid mening. RMVsverksamhetsområde iRMVs egna
verksamhetsområde ochcentralatill detmåste begränsasansvar

rättspsykiatrisk bedömning,föremål förblirongfatta de sompersoner
kortare elleroch det utfall,verksamheten, iregelverkdet styrsom

uppfatt-verksamheten. Minresultatetblirperspektiv,längre avsom
påprojekttillräckligt med angelägnafinnsdetning att satsaär att

området böransvarsområde, och inom detcentralaRMVsinom man
kraftsamla.

mycket antaldet emellertidfinnsperspektivI större ett stortett
verksam-berör RMVspå eller sättprojektangelägna ett annatsom

samarbetsprojekt går överfinnas förmåstehet. Det utrymme som
sig huvudmanbör dock inteRMVmyndighetsgränser. engagera som

projekt.finansiellt för sådanaelleransvarsmässigt

Historik

rättspsykiatrin fannshuvudman förtid SocialstyrelsenUnder den var
BRÅ inrättadesrättspsykiatrisk forskning.intressedet begränsat av

forskning, komkoordinera brottsförebyggandeför stödja ochatt men
medioinsk-kriminologiskochintressera sig för rättspsykiatriskinte att

Även inom Kriminalvårdsstyrelsensforskning. forskningen ansvars-
rättspsykiatriskaointresse förområde kännetecknades länge av
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frågeställningar. Detsamma karaktäriserade även den enda universi-
tetsinstitutionen för Kriminologi i landet, den i Stockholm fram till för
några år sedan. Socialtjänsten hade tills helt nyligen inte någon egen
forskningsverksamhet inom sitt utbildningssystem SocialhÖgskolor-
na. De rättspsykiatriska universitetsinstitutionerna små, ochvar
allmånpsykiatrin föga intresserad samarbetsprojekt kring särskiltav
vårdkrävande patienter.

Resultatet allt detta blev i obefintligtett stort samarbeteav sett
mellan olika aktörer, och allmänt låg forskningsverksamhet inomen

samhällsområdeett omsätter belopp i den löpandesom enorma
verksamheten. Den totala brotts- och brottslingsforskning i Sverige
tilldelas mindre än femtondel byggforskningsrådets årsbudget.en av

Sannolikt är det insikt alla dessa problem gjortom attsom
regeringen har beställt översyn och förslag till effektiviseringen av
den kriminologiska och kriminalpolitiska forskningen i Sverige av
f.d. statssekreteraren Ola Nyquist.

Samarbetspartners i RMVs forskning

RMV behöver definiera sina viktigaste samarbetspartners i sin
kommande forskningsverksamhet, och upparbeta relationer med
dessa. Sedan professuren i rättspsykiatri i Lund drogs in och ersattes
med professur i experimentell psykiatri, finns deten bara en
rättspsykiatrisk universitetsinstitution i Sverige, vid Karolinska
InstitutetHuddingekliniken. Den institutionen har bredare uppdragett
än RMV, vilket också framgår ämnesbeskrivningen förav pro-
fessuren Psykiatri, särskilt rätts- och socialpsykiatri.

Den donationsprofessuren i rättspsykiatri Karsudddenpro-nya
fessuren med placering vid Institutionen för psykiatri vid Huddinge
sjukhus kommer utgöra mycketatt värdefulltett tillskott som
samarbetspartner till forskningsmiljön vid RMVs Huddingeenhet. I
framtiden bör BRÅ,RMV också få till stånd samarbete med
Kriminalvârdsstyrelsens forskningsenhet, Kriminologiska institutionen
vid Stockholms universitet, och de allmänpsykiatriska institutioner

har särskilt intresse förett RMVs patientklientel,som i första hand
institutionen vid Akademiska sjukhuset Lars Knorring och ivon
Malmö undertecknad, Sten Levander.

Förhoppningsvis finner regeringens utredare svensk krimino-av
logisk forskning former för samarbete inom Sverige gör olikaattsom
aktörer hittar tillbaka till varandra efter den period polariseringav

vi tycks ha bakom Kontaktemasom med de nordiskanu oss.
grannländema i forskningssammanhang bör också öka väsentligt.
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kvalitetskontroll och forskningAvgränsningen mellan

produktkontrollforsk-nivå forskning brukar kallaselementärEn av
produktionsdokumentation ochlika kallaskan gärnaning, men

forskning och forsk-sak kan alltsåkvalitetskontroll. Samma vara
eller kvalitetskontroll, ochinom organisationen,ningsñnansieras

vanliga kvalitetssäkringsarbetet inomför detfinansieras inom ramen
organisationen.

på kvalitetssäkringverksamhet kravetärvissaInom typer av
därför verksamhetenfallet för RMVs delärsärskilt Detta attstort.

Antalet reklamationerrättssåkerhetens intresse.tillgodoseskall
mycket låg nivå.hållas påmåste en

kvalitetskontrollfall måste sköta sini allafaktumDet att man
kvalitetskontrollen börinnebärutnyttja forskare. Detkan attsomman

forskningsmöjligheter. Man börsamtidigt fårsåläggas att manupp
vetenskapligt etableradeanvändadet möjligtså långt årt.ex.

validitet, förinterbedömarreliabilitet och godmetoder, med hög att
verksamheten.de klienterbeskriva genomsom passerar

fått hemkokadepatienternaTidigare har accepterat attman
karakteriseraforskareVilli utlåtandena.diagnoser ettsomman

före 1992, måsteråttspsykiatriskt undersöktamaterial manav
etablerade diagnoserbefintliga diagnoserna tilldeöversätta attgenom

retrospektiva bedömningar. Dettautlåtanden, och göralusläsa egna
intediagnostiken eftersomprecision ioch dåligmödosamtär manger

patienter bedömer.förstahandskunskap dehar manom
grad standardise-betydligtalltså eftersträva störrebörMan aven

rättspsykiatriska undersök-redovisas i denbasmaterialring i det som
personlighetsbedömningar,struktureradeforminingen, t.ex. av

social funktionsnivå. Enskattningarpsykologiska ochtester, av
rättspsykiatriskaför denstrukturerade underlagetgranskning detav

viktigbedömningen äri relation till den slutligabedömningen en
arbetet.rättspsykiatriskakvaliteten på detmetod bedömaatt

och olikaolika enheterjämförelser mellankunna göraFör att
förkostnadernaGivetbra databassystem.behövs detbedömare attett

forskningsvänligt kvalitets-mindreforskningsvänligt och ettett
självklartalltför mycket borde detskiljer sigintesäkringssystem vara

på dettaocksåförra. harväljer det RMV attsatsatatt genomman
skall utformas harutlåtanderåttspsykiatrisktför huranvisningarna ett

vid det tidigareverksamhetenforskningsvänliga, ochgjorts att
ioch inlemmats RMVscentralarkivet säkratsKriminologiska

med ellerkvalitetskontrollen,förorganisation. Kostnaderna utan
forskningsbudgeten.gå utanförforskning, bör
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Forskning inom RMVs centrala verksamhetsområde

Så till forskningens innehåll. I det följande skisseras antal områdenett
kan bli föremål för forskning inte alla, samtidigt.som men-

Personalforskning. Psykiatriskt behandlingsarbete med aggres-
siva, utagerande patienter hör till de arbetena inomtyngsta arbets-
livet. En mycket andel personalskadomastor beror på patient-av
aggressivitet. Alltför litet har gjorts forskningsmässigt för titta påatt
faktorer påverkar arbetsstress, arbetstillfredsställelsesom och
sjuklighet. Denna forskning etiskttyp är besvärlig, och det årav en

anledningarna till så litet har gjorts.att Ett nära samarbeteav med de
fackliga organisationerna, och från deras sida äraccept nödvändig.
RMV bör inom för sin ordinarie icke forskningsrelateraderamen
verksamhet till det föratt personalskadorrapportsystem finnsse som
utformas på sätt gör forskningett möjlig på sikt. dettaI ingårsom att

inte bara dokumenterar fysiska skador ocksåman alla de hotutan
i olika former är del vardagen i verksamheten.som en av

ÅrligenDärsnittsundersökningar klientelet. genomförsav
omkring 500 rättspsykiatriska undersökningar, och ungefär 2000 §7-
undersökningar i landet. Resultatet samtliga dessa undersökningarav
samlas sedan 1992 vid RMVs Centrala Arkiv. På års sikt fårett par
vi in ganska andel destor står fören delav storpersoner som en av
den samlade kriminaliteten i Sverige bl.a. de omkring 300 individer

begår 50än brott år. Med den uniformitetsom vi efter-mer per som
strävar i de basdata samlas in kan vi med relativt småsom extra
insatser genomföra riktade undersökningar med speciñka fråge-
ställningar, rörande sexualbrottslingart.ex. olika eldsan-typer,av
läggare, svåra våldsbrottslingar, eller vissa personlighetsstömingar.

Longitudinella uppföljningsundersökningar. Detta deår veten-
skapligt viktigaste undersökningarna,sett dock inte avkastarsom
omedelbara resultat. Vi synnerligen litet hur denvet långsiktigaom

för individ i förhållande till viktigaprognosen ut individ-en ser
karakteristika, och till olika påföljder. Tidigare forskning, i den mån
den alls har förekommit, har med enstaka undantag antingen
analyserat data på aggregerad nivå, eller inte samlat in relevanta
individdata. Ett problem bör angripas omgående fråganärsom om
det är möjligt förutsäga risk för framtidaatt allvarlig kriminalitet.
Detta är huvuduppgifterna för rättspsykiatrin i samband meden av
dom på rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Lagstiftaren tycks inte ha varit klar över den samlade intematio-att
nella litteraturen inom området talar för det är omöjligt,att medens
låga krav på exakthet i prediktionen. Ingen har rimligen något
intresse det bedrivs dyrbaratt skenverksamhet. Antingen kanav en
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dokumenteravioch då börlagstiftaren åläggerdetvi göra oss,som
ocksåmed, ellerhittills lyckatsingentill detfåvi kanatt annansom

ändras.behöverlagstiftaren lagentillbaka tillsignalervi attfår ge

Forskningjämförelser.InternationellabegreppsanalysEtik och
fascinerandeRättspsykiatrin harempirisk.intebehöver envara

vardagliga såvälvårmycketfortfarandehistoria, styr somavsom
dentillförlorat rötternavirättsuppfattning,professionella atttrots

skapades. Begrepprättsuppfattningenföreställningsvärld där som
betraktatsi perioderskuld harochtillrâknelighetvilja,friuppsåt,

därmedharrättspsykiatrer. Manblandspekulationermetafysiskasom
innebärutmaning detintellektuella attdisciplinen denberövat
skrämt bortförmodligenochfrågorna,dereflektera över stora

rekryterings-rättspsykiatrinsförbättratvilket intedisciplaråtskilliga
rättspsykiatrinsanledningfinns detframtiden attatt trolåge. I

kommerjuristemaöka, ochkommer atttingssalamai attnärvaro
frågor.just dessa storahandlartillställa frågor ytterst omoss som
begreppkring dessamedvetenhetochintentionsdjupökaVi behöver

redanfinnsuppgift. Detfylla vårför kunnaorganisationeninom att
särskild kompetensochsärskilt intressemedinom RMVpersoner

inomytterligaresigutvecklabörområdet. Deinom attutrymmeges
hållaforum förhittaförsökavi börnyckelområden, och attettnågra

organisationen,inomlevandefrågornade storadiskussionen om
rekryteringsskäl.minstinte av

aktöreroch andramellan RMVsamarbetsprojekt

årsefter mångaSverigeiforskningkriminologisk är stortBehovet av
den forsk-tillunika bidragRättspsykiatrin kanförsummelser. ge

rättspsykiatriskasamladeindividen. Denpåmed fokusningen,
tålden avsättasådan volyminteverksamheten har attatt resurseren

kraftsamlaalltsåVi måstein.borde kommadär denprojekti alla de
samarbetsprojekten.iockså

perspektivet äri det kortaaktuellaprojekt ärdeflestaDe somav
uppföljningsstudier selongitudinellatvärsnitts- ellerantingen typav

medSverigeifängelseklientelethurinte utViovan. vet serens
På siktbehandlingsbehov.psykiatrisktochpsykisk hälsapåavseende

prioriterasbordeundersökningarytterligaredetñnns typ somaven
interventionsundersökningar.pseudoexperimentellanämligenhögt

styrningslumpmässigförinterättsuppfattningVår utrymme avger
selektionsfaktor näralltid indetdärför kommerochpåföljdsval, en

återfalls-avseende påpåföljder medutfallet olika t.ex.vi jämför av
återfallflerapåföljderovillkorligaalltså inte sägaVi kanrisk. att ger

får dendärför deha gjort,frivård skulle attän enapersoner som
finns vägarden andra. Detfårdeannorlunda änpåföljden är som
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problemet, därav beteckningenrunt pseudoexperimentell.
Kunskap effekterna olika påföljder efterfrågas alltmer,om bl.a.av

därför påföljder konstrueras,att samhällstjänst.t.ex. Rätts-nya
psykiatrin bör sigutrymme i sådan forskning,att för detges engagera
har vi särskild kompetens inom den medicinska traditionen har vi en
omfattande erfarenhet behandlingsutvärdering. Finansieringen börav
dock i allt väsentligt ligga utanför RMVs åtagande.

Kvalitetssäkring forskningsverksamheten inom RMVav

Forskning skall hög kvalitet är den oetisk. Småvara av annars-
projekt i periferin kan haute hög kvalitet, lika väl projektstorasom
vid centralinstitution kan ha låg kvalitet. Kvalitet ären emellertid inte
något kommer nåd forskning är hantverksom måsteettav som-
läras under möda. Forskning förutsätter också minsta kritisken

och väl utbyggda kommunikationer mellanmassa, aktörerna. Därför
kvalitetenär oftast högre där kompetensen finns och ärresurserna

tillräckliga.
När många arbetsuppgifter konkurrerar tid och är detom resurser

forskningen i det korta perspektivet enklast låter sig strykas. Påsom
något längre sikt det konsekvenser kissarger samma som om man
i byxan för inte frysa ihjäl.att De omedelbara konsekvenserna tycks
goda eftersom snabbt blir i nedre delen kroppen. Efterman varm av

stund upptäcker nackdelarna, då är det fören man sent.men
RMV skall alltså avsätta för forskning. Då måste verksam-resurser

heten ha sådan omfattning och långsiktighet den bådeen överleveratt
och orkar producera god forskning. Det måste finnas nätverkett av
forskningsaktiva har uppdraget forska och tidpersoner attsom
avdelad för forskning. Den tiden skall akta sig för röra.attman

Resurserna bör i första hand kraftsamlas till relativt litet antalett
centrala projekt, helst stöds också andra anslagsgivare. Ensom av
fast del bör dock tillavsättas mindre projekt gärna kan bedrivassom
på enheter forskningskompetens,utan del i uppbyggnadenegen som

image för verksamheten, och rekryteringshjälpmedel.av en som
När RMV avsätter för forskning skall det på godaresurser vara

grunder. Den bedömningen måste i sista hand göras inom verket.
Därför måste det finnas referensgrupp kvalificerade forskareen av
inom verksamheten tillsammans med för verks-som representanter
ledningen förbereder ärenden för beslut. RMV ska inte satsa resurser
på omfattande granskning och kvalitetsbedömningen antalett stortav
projekt. Den granskningen skall göras forskningsprojektenattgenom
söker från andra bidragsgivare i konkurrenspengar med andra

BRÅ.sökande t.ex. MFR, RJ, Får någon från dessa tungapengar
bidragsgivare är kvaliteten på projektet säkerställd, och RMV kan ge
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tillämpasprincipdendärmedVi följerkompletterande stöd. som nu
fakulteter.medicinskauniversitetenstillför de s.k. LUA-pengama

utanför RMVliggerbedömningsarbetethuvuddelenGenom att av
påtagligsåpengabeviljandetsvâgerpolitik iocksåslipper nogen-

tänkbaraärantaletringatanke på detmedrisk sompersoner som
RMV.inomforskningsprojektbedömare av

inom RMVforskningsverksamhetförmotivYtterligare

forskningskompetensfinnstill detskälytterligarefinns attDet att se
utbildningsutbudet påhållavill kunnaskälEtt ärinom RMV. att man

inter-snabbt sinaförlorarforskarintenivå. Forskarehög somen
sittmisterochforskningskompetenssinochkontakternationella

måsteDärförundervisningskompetens.avseendeockså medvärde
utnyttjasochinom RMV,forskarfinnas forskaredet somsomsom

utanförfinansierasdefunktion börsindennarådgivare. Ipedagogiska
forskningsbudget.tänkten

galjonsfigurer, ochbehöver attskutorskäl årEtt attannat
månen. Enpåfolkplacerarochkatedralermänniskor bygger

högtrekryterabehovochkvalitetsambitioner attmedverksamhet
kunskap.förberedskapsingestaltabehöverkompetenta nypersoner

vidframmekunskapsinsamlingaktivbästDetta görs egengenom
forskningsfronten.

Sammanfattning

under-så detutformasbörinom RMV attKvalitetssäkringsarbetet
upprätthålls förstrukturkravhögaforskning, delslättar attgenom

driftförRMVdelsproduceras,utlåtanden attde ansvarargenomsom
forsk-såväladministrativt ettformidatabassystem, ett somavav

RCA.ningskvalitetssåkringsinriktat system
ärmedRMVinomfinnasforskningsråd skallEtt sompersoner

frånmedochforskningsaktiva representanterrättspsykiatriskt
år,gångersammanträderrådverksledningen. Detta ett perpar

anslagsgivareför debeslutsdatummedkoordinerat tungalämpligen
BRÅ, forsknings-vilkaföreslårochMFR, RJ,aktuellaärsom

medelstilldel-BeslutRMV.medel frånbeviljasprojekt kan omsom
inom RMVsprojektskallhandförstaverksledningen. Iining fattas
anslagsgivarestödfårverksamhetsområde tungacentrala avsom
projekt,lokalaocheller samtmindreskallandra handstödjas. I
verksamhets-centralautanför RMVsliggersamarbetsprojekt som

skerhuvudñnansieringenförutsätterstödjas.område Det attsenare
förangelägenhetsgradhögprojektet harochutanför RMV, att en

rättspsykiatrin.
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RMV och dess forskningsaktiva personal skall upparbeta goda
relationer med andra forskningsaktiva aktörer inom området. Forsk-
ningseffektiviteten på nationell och nordisk nivå inom detta för-
summade område kan ökas väsentligt samarbete. Rättspsykiat-genom
rin kan och skall bidra med unik och viktig kunskap i forskningsverk-
samheten. Den icke-empiriska forskningsverksamheten, gränsande till
filosofi, juridik och internationella jämförelser bör uppmärksammas

och fasta inom RMV.mera ges resurser
För undervisning och rekrytering år det väsentligt forskning ochatt

forskarkompetens finns inom organisationen.
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Beträffande behovet medicinsk kriminologi ochav

rättspsykiatrisk forskning

LidbergLars och Henrik Belfrage, 1992-08-25

Den medicinska kriminologin denär disciplin utvärderar desom
rättsvårdande insatserna inom rättspsykiatri och kriminalvård, och
sammanställer rönen inom företrädesvis kriminologisk, juridisk,
neurologisk, farmakologisk och rättspsykiatrisk forskning. Medan
den allmänna kriminologin främst söker nå allmängiltig kunskap om
brotten social företeelse, har således den medicinska krimino-som
login riktat uppmärksamheten de psykofysiologiska faktorernasmot
betydelse.

Avhängigt den ökningen antalstora och andel psykiskt stördaav
brottslingar i fängelserna under år, till del beroende påstorsenare
den världsomfattande nedläggningen mentalsjukhusen, har denav
medicinska kriminologin rönt allt intresse.störreett Framför allt i
Nordamerika och Storbritannien.

De förändringarstora genomförts i svensk lagstiftningsom
beträffande psykiskt störda lagöverträdare, och organisationen runt
dessa, gör Ökad satsning på för den medicinskaen resurserna
kriminologin nödvändig också i Sverige. Effekten deav genom-
gripande lagändringama måste utvärderas, och denna utvärdering
måste god vetenskaplig kvalitet.vara av

Viktiga frågor för den medicinska kriminologin är

ÖkarAndelen psykisk störda fängelserna.i andelen psykiskt störda
i fängelsema, och i så fall varför, och hur mycket Vilka effekter har

sådan ökning på exempelvis återfallsbrottslighetenen

Vilken brottspreventiv effekt har olika vårdformer på psykisk störda
brottslingar De delvis vårdformerna kommer användasattnya som
beträffande psykiskt störda brottslingar måste utvärderas.

Vårdens innehåll. Vad detär brottspreventiv effekt vid olikasom ger
påföljder Vilkentyper effekt har olika terapeutiskaav typer av

insatser
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förutskrivningsreglcmainnebär delängd. VadVårdtidernas nya
påverka,längdvårdtidemasbrottslingar Kommer attpsykiskt störda

ochstraffrättsteoretiskt,dettaVad innebärhuri så falloch
medicinskt-etiskt

medförlagstiftningentillförlitlighet. DenBedömningarns nynya
domstolarsåväl vidutvecklas,praxis behöverterminologi där nyen

kriminalvår-och inomundersökningsenheterrättspsykiatriskavidsom
Är exempelvis lättarelandet Eller deti ärpraxis enhetligden. denna

landetdelarvård i vissapsykiatrisktilldömaseller svårare att av

invandrarbakgrund. Denmedstörda brottslingarpsykisktAndelen
beträffandeföreliggerbrottslighet ut-överrepresentation somav

stördapsykisktblanduttaladänmedborgare, ärländska mer
små, vilketemellertidproblem ärdettaKunskapernabrottslingar. om

för fördomar.grogrundutgör en

ökandestarktglädjande röntkriminologin harmedicinska ettDen nog
i medicinskUndervisningår.understudenterintresse bland senare

kriminologieförgrundutbildningenexempelvis ikriminologi ingår en
forskarutbild-däruniversitet, ävenStockholmsvidstuderande en

studeran-kriminologie1992. Fleravårenunderiningskurs ämnet ges
sinafrågeställningar ikriminologiskamedicinskmedde arbetar i dag

examensarbeten.
helti dag nästanemellertidkriminologin är utanmedicinskaDen

Ämnet endabarainstitution, ochhar ingen enegenresurser.
vidverksamvilken ärHenrik Belfrage,docentenämnesföreträdare,

institutet.Karolinskrättspsykiatri vidochför social-institutionen
ochavinstitutionaliseringenpsykiatrininomUtvecklingen ny

medicinskapå densatsningkraftigt ökadsåledeslagstiftning gör en
bättrebarainteviktigt ämnetnödvändig. Detärkriminologin att ges
ocksåmåsteforskningforskning. Dennautföraförutsättningar att

standard.internationellhålla högmöjlighet attgaranteras
forskningkriminologiskmedicinskbedrivamöjlighetunikEn avatt

ArkivCentralaRättsmedicinalverketssamhällsrelevans, utgörhög
landetslagrarArkivetCentralarkivet.Kriminologiskatidigare

Tilldomar.tillhörandemedrättspsykiatriska utlåtandensamtliga
denknuten,forskartjänstemellertid ingen attfinns trotsarkivet nya

kvalitetssäk-ochutvärderingsnabbområdet kräverlagstiftningeen
Rättsmedicinalverketnaturligtvis satsarring. möjlighet ärEn att

bådeförenligtforskartjänst. Dettaför inrättandet voreav enresurser
199091med1991944, ochinstruktioner SFSmed verkets prop.

förfår ökatkrävs FoUdet utrymmebl ett120, där det sägs attatta
medtaktutvecklas iskall kunnaverksamhetenrättspsykiatriskaden

övrigt.samhället i
dessutombedrivesrättspsykiatrisocial- ochförinstitutionenVid
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forskning med bred anknytning till hjärnans serotoninerga system.
svagheter i detta har visat sig ha sambandsystem med starkt
destruktiva självmord och självmordsförsök med aggressivtsamt
beteende. Svaghetema kan studeras mäta serotoninetsattgenom
nedbrytningssubstans, 5-HIAA i liquor, mäta haltenatt ettgenom av

monoamine oxidas i trombocyter blodplättar,enzym, samt genom
relationenmäta mellanatt den grenade aminosyran tryptofan som-

är förstadium till serotoninett och andra aminosyror igrenar av-
blodbanan. Samtliga dessa metoder har studerats vid institutionen. En
ökad satsning på denna forskning kring biologiska markörer och
våldsbenägenhet år synnerligen viktig.

Den nära anknytningen till universitetssjukhuset i Huddinge är en
tillgång för institutionen, Den neuroradiologiska och neuropsykologis-
ka enheten där håller på och brettatt samarbeteupprustas ärett
planerat. Det är mycket sannolikt de blir föremål föratt som
rättspsykiatrisk undersökning drabbats skador ifråga hjärnansav om
funktion dels till följd olycksfall, dels giftmissbruk. Förfmadav p g a
neuroradiologisk och neurofysiologisk undersökning är dâñr
nödvändig.

Stockholm som ovan

Lars Lindberg Henrik Belfrage
professor i social- och rätts- docent i medicinsk
psykiatri forskning
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Särskild utvärderingrapport och mätningom av
Brottsförebyggande rådets verksamhet

BRÅ

Enligt regeringens beslut 1991-06-20 dnr 91-1689 med särskilda
direktiv för BRÅBrottsförebyggande rådets fördjupade anslagsfram-
ställning för budgetåren BRÅ199394 199596 ska den lsenast-

1992 inge särskildmars I den särskildaen rapport. skarapporten
redovisas hur kvalificerad utvärderingen ochmer mätning av
verksamhetens kvalitet, relevans och resultat i förhållande till målen
kan genomföras kostnaderna församt denna.

BRÅ har uppfattat uppgiften så vad i förstaatt hand efterlysessom
är modell för kvalificerad BRÅsen utvärderingen mer extern av
FoU-verksamhet. BRÅsNär det gäller övriga verksamhet- informa-
tion BRÅoch administration det f år tillräckligtattanser attn ett-
antal uppmätta resultat bedöms internt och därefter ipresenteras
resultatanalysen i den fördjupade anslagsframställningen. Indirekt
kommer dock utvärdering FoU-verksamhetenen också innebäraav att

bedömning rådets informationsverksamheten av liksom deav
stödjande funktionerna. Iden mån läsbarhet och tillgänglighet medtas
i bedömningen kan också säga utvärderingman att FoU-en av
verksamheten direkt omfattar informationen. Nedan redogörs för de

BRÅprinciper kommer tillämpa försom att framatt resultatmåttta
och bestämma ambitionsnivån på detta arbete. Vidare presenteras en
tänkbar BRÅsmodell för utvärdering FoU-verksamhet.en av

Verksamhetsidé och mål

BRÅ har med utgångspunkt från instruktionen för Brottsförebyggande
rådet SFS 19881223 och förordningsmotiven 19886 utarbetat en
verksamhetsidé. Hänsyn har också tagits till de särskilda priori-
teringar inom det brottsförebyggande området regering ochsom
riksdag uttryck för igett olika sammanhang.

BRÅAv verksamhetsidén framgår i första handatt är kunskaps-en
och informationsmyndighetinom den kriminologiskakriminalpolitiska
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BRÅ ochpolitikerförsedärföruppgift för ärviktig attsektorn. En
med be-allmänhetochopinionsbildarebeslutsfattareandra samt
området.kriminalpolitiskadetinformation rörslutsunderlag och som

BRÅs brottsligheten,minskaverksamhet ärsyfte med attEtt yttersta
medborgarna.förtrygghetenökaochkonsekvenserdesslindra

förverkligas ärsyfte ska kunna attdettaförFörutsättningarna enatt
uppfylls.delmålrad

bildeneffektkedja. Avmedschematiskt illustreraskanDetta en
BRÅs verksamhetresultatendelmålförsta ärframgår attettatt av

försellerartiklarochbroschyrer utformpubliceras i rapporter,av
undervisning,utställningar,konferenser,på sätt texannat genom
målgruppemadelmål ärrådgivning. Nästa attseminarier och

beslutsunderlag.får bättredärmedochkunskapentillgodogör sig ett
framgångs-de äråtgärdervissabeslutleda tillkanDetta omsomom

Ökad kankunskapriktning.ibrottsnivånpåverkarika kan gynnsam
obefo-skadeverkningarminskade att ttilldirekt ledaockså exgenom

minskar.brottgad ñroro

MÅTTEFFEKTKEDJA

BRÅS VERKSAMHET
Forskning
Utveckling
Information

efterfrå-tillofta,många, hurHur vem,Rapporter
kvalitet,tillgänglighet,spridning,Seminarier gan,

relevansRådgivning m. m.

l
motioner,citat,antalTillgänglighet,Ökad kunskap förfråg-pressbehandling,propositioner,beslutsunderlagBättre relevanskvalitet,ningar,

l tillinsatserandralagförslag,Antal
BRÅs initieradeellerförslagföljdInsatser av

BRÅ-samarbetesamverkansprojekt.Åtgärder av
relevans

I
ochkunskapökadmellansambandbrottslighet EvMinskad

skadeverkningar trygghetökadMinskade
Ökad trygghet
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Effektkedjan bygger på serie antaganden. Om dessa är rimligaen
eller kan verifieras framstår det möjligt de olika delmålenattsom -och eventuellt också slutmålet kan uppnås.-

Denna bild verksamheten är självklart starkt förenkladav och syftar
inte till beskriva verklighetenatt är instrument förutan ett kunnaatt
genomföra resultatmätning. I verkligheten sker kunskapsupp-en ett
byggande sällan linjär i stället kan talasom en process, ettman om
integrerat där de olikasystem påverkar varandra.momenten

BRÅsEn första fråga vid bedömning verksamhet är denen av om
bygger på rimliga verklighetsantaganden. Grundantagandet ökadatt
kunskap verkligheten bättre möjligheter hanteraom den,att ärger
inte särskilt kontroversiellt och borde kunna accepteras ut-som
gångspunkt. Vad däremot kan ifrågasättas och börsom under-som
sökas är kunskapen verkligen kommer till användningom eller kan
komma till användning på sådant sätt det kanett leda till minskadatt
brottslighet.

Även forskningsresultat kommer ligga tillom grund föratt politiska
beslut eller andra ställningstaganden utgör de normalt endastsett en
del beslutsmaterialet. Förväntningarna på vadav kan uppnå medman
forskning måste rimliga. Vad forskningsresultatett oftastvara kan
bidra med är medatt större säkerhet kan uttala sigman ettom
fenomen eller ifrågasätta något tidigare varit Det äraccepterat.som
därför mycket svårt bedöma betydelsenatt forskningsresultatav annat
än i längre perspektiv.ett

När det gäller brottsförebyggande arbete kan konstatera deattman
olika aktörerna interagerar på sätt bara delvis kanett förutsättassom
och forskaren sällan kan påverka. Det är intesom möjligt och inte
heller forskningens syfte göra förutsägelseratt aktörernasom
beteende på individnivå.Vad däremot forskningen kan, vilket är av

betydelse istor det brottsförebyggande arbetet, år beskrivaatt
mönster i beteenden på gruppnivå. Man bör dock inte underskatta
svårigheterna med kriminologiskaomsättaatt forskningsresultat i
praktiken. I utvecklingsarbetet med lokalt brottsförebyggande arbete

BRÅtillämpar därför metod bl bygger på kontinuerligen som a
uppföljningutvärdering och modifiering insatta åtgärder.av

Om studerar effektkedjan måste konstateraman de flestaattman av
de led måste uppfyllas innan slutmålet kan nås liggersom utanför
BRÅs kontroll. Förändringar i brottsnivån utgör därför inte i sig ett

BRÅsmått på effektivitet.
Effektiviteten BRÅkan inte heller imätas den kunskapom som

producerat föranlett någon åtgärd eller kriminalpolitiken för-om
ändrats.

Ett mått på effektivitet år däremot kunskapsläget förbättratsom
BRÅs verksamhet. Vad bl bör bedömasgenom denärsom a om
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kvalitetskravderelevant,produceraskunskap är sommotsvararsom
resultatenspridning. Omtillräckligfårochtillgängligkan ställas, är

BRÅs användningtillkommer tFoU-verksamhet somexav -
kvalitetrelevans,påindikationdetkanbeslutsunderlag tas som en-

tillgänglighet.och
möjligaantaldelmålvarjedet för etthar angettseffektkedjanI ovan
svåraredestokommereffektkedjanned iresultatmått. längreJu man

BRÅs verksamhet.tilldirektresultateventuellakoppladetär att
sig denvisakommer mestslutligenvilka mått attFrågan är gesom

kankostnadsnivåoch vikenverksamhetenrättvisande bilden manav
BRÅ fåmåsteambitionsnivånfram den.fåför attattacceptera anser

ärfråga Detdet ärVerksamhetsgrenvilkenberoende påvariera om.
kravenkanresultatredovisning inte motsvarainternsjälvklart att en
sådantinteDärmed ärutvärdering. ettsagt attvetenskapligpå en

värde.resultatbokslut saknar
undersökasochuppställaskanmåttolikaför deMätmetoderna som

mätaandra.i Attänkostsammakomplicerade ochfalli vissaär mer
och inteenkeltrelativtdocktorderesultatenspridningen varaav

mätningarrad olikaocksåpågårnärvarandeFörsärskilt kostsamt. en
BRÅ kommer närmarebilaga. Dessa attseuppdrageller påvid av

anslagsframställningen.fördjupadei denanalyseras
i FoU-produktivitetocheffektivitetmätninggällerdetNär enav
generelladevid sidanproblemsärskildafinnsverksamhet meraav

fråganochresultatenkvantifierasvårigheternablmätproblemen, atta
kon-Risken ärtill.relateras attresultatmått skavisstvad manett
antalsåsomobjektivt,kan mätasdetsig på mätaattcentrerar som

ekonomiskaochpersonellatilli relationproducerade rapporter
innehållet.tillföri ställethållits,tidsramarna atteller seomresurser

redovisning meddetaljeradkombinerasvårtocksåkanDet att envara
BRÅ därföradministration. attförenkladpåkraven anseren

avgörandeharpå frågorinriktningförresursskäl talar somen
kunskapsproduktionensverksamhetsinriktningenñrbetydelse som

kvalitet.ochanvändninganvändbarhet
mått.lämpligtanvändningfaktiska ettSå kan rapporters varat ex
påmåttkan det attundervisningi ettanvändsOm rapport ses somen

mått påkvalitet. Ettviss annathållertillgänglig ochden är en
tidskrif-verk ochvetenskapligacitat iantalkvalitetoch ärspridning

citeras kanoftavetenskapligbibliometri. rapportAtt ses somter en-
kvalitet.spridningsåvälindikation på somen

kvalitetochRelevans

BRÅ tjänamål ärdesssektorsforskningsorganen atttillräknaskan -
vetenskapligsåvälsektorsforskning kräverGodsamhällssektor.sin
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kvalitet samhällsrelevans.som
Relevansbedömningen bör utgå från uppfattning sektornsen om

behov kunskap och bedömning förutsättningarna förav atten av
resultaten ska kunna komma till användning eller bidrag tillge
kunskapsutvecklingen inom området. Relevansen kan också bedömas
i resultat kommit till användning ellertermer att ett är användbart.av

bör då ocksåMan komma ihåg resultaten kan användas flerapåatt
olika sätt för lösa akuta problem, bidrag tillt att kunskaps-ettex som
uppbyggnaden, i den politiska debatten etc.

BRÅs verksamhetsidé kan också tjäna utgångspunkt försom
innebörden relevansbegreppet. För verksamheten skaattav vara
relevant räcker det inte med håller sig till ämnet. Det ställsatt man
också krav på bl aktualitet, originalitet och på det finns behovatta

verksamheten. Samtidigt kan inte avskärma sig från denav man
politiska och ekonomiska verkligheten. De uppgifter kansom anses

BRÅrelevanta för påverkas också faktorer bl ekonomi,av som a
rättssäkerhet, integritet, beställarens mål och praktisk genomförbar-
het.

det gällerNär kriterier för bedöma relevansen kan skilja påatt man
vetenskaplig relevans och samhållsrelevans. Vid bedömning denav
vetenskapliga relevansen bör hänsyn till forskningta är ettman om
effektivt sätt lösa problemet i fråga, verkligenatt får nyom man
kunskap, problemets aktualitet och frågeställningarnas originalitet.
Samhällsrelevans å andra sidan år fråga sektorns behovmer en om
och tillåmpningsmöjligheter.

Kvalitet är begrepp inte kan frånett relevansbe-som separeras
Snarare det frågaär två sidorgreppet. sak. Man kanom av samma

tala inom- och utomvetenskaplig relevans där inomvetenskapligom
relevans frågor bl metod och teoribildning och denavser om a
utomvetenskapliga relevansen frågor resultatens användbar-avser om
het och användning.

Mätning informationenav

Informationsenheten för den kunskap produceras inomattsvarar som
BRÅ förs i form artiklar, broschyrer, konferenser,ut rapporter,av
utställningar Sedan flera år tillbaka har olika mätningar gjortsm m.
och fortlöpandegörs för undersöka spridningen, tillgänglighetenatt

BRÅsoch läsvärdet när det gäller publikationer.
Mätningarna allt ifrån antalsmåtningar, upplagestorlek,avser

försäljningsiffror och pressbevakning till enkät- och intervjuundersök-
ningar. En hel del arbete läggs också på undersöka i vad månattner
publikationerna når målgrupper.rätt

BRÅsEnligt uppfattning bör resultatet informationsverksam-av
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fortlöpande bedömas undersökningar belyserheten genom som
framförspridning och tillgänglighet då allt med hjälp kvantitativaav-

frågamått. här, liksom i andra sammanhang, vilkenDet är en om
rimlig i förhållande till ekonomi, arbetsinsatsnivå är och densom

eventuella det förväntade resultatet. utesluter inteDettanyttan attav
genomföra effektmätningarmed viss regelbundenhet låter i formman

läsvärdesundersökningar till kostnad cirka 75 000-blav a en av
100 000 krår.

BRÅstidigare påpekats bör kvalificerad utvärderingSom en av
FoU-verksamhet också, eller mindre indirekt, kunna tjänamer som

läsvärdesbedömning rapporterna.en av

Utvärdering forskning och utvecklingav

Någon kvalificerad utvärdering verksamheten hittillshar inteav
BRÅgjorts varit föremål för vid två tillfällen.översyn Dettrots att

därför värde sådan utvärdering kunde komma tillstortvore av om en
stånd. Syftet med utvärdering skulle underlättaatt externen vara en
bedömning verksamheten och underlag för ställningstagandenav ge
beträffande framtida Verksamhetsinriktning och lämplig organisation.

FoU-resultat kan bedömas utifrån olika utgångspunkter och såvälav
användare, forskare andra Bland kan samhälls-experter. annatsom

vetenskaplig kvalitet bedömas.relevans Vilka kriterier börsamt som
gälla för bedömningen i princip, och i avsaknad objektivaär av
mätinstrument, de utsedda bedömamas sak. Fråganegen om
vetenskapliga arbetens relevans och kvalitet får därför normalt sett

utifrånavgöras vad kan kalla forskarsubjektiv måttstock,man en
dvs utifrån vad utsedda bedömare forskare eller andra experter- -

Forskningen jämförasbör kunna med den internationellaanser.
forskningen på området och utvecklingsarbetet med det arbete som

BRÅ-liknandeutförts vid institutioner.
BRÅsutvärderingEn FoU-verksamhet bör på detta kunnasättav

ske k kollegiebedömning review. viktigtDet är attgenom en s peer-
de har likvärdig eller högre kompetens denänexperter utsessom

BRÅfinns hos de är oberoende de utvärderade. Detsamt attsom av
är allmänt vedertaget forskning bör bedömas internationellatt mot en
bakgrund vilket förutsätter sakkunniga bland internationelltatt utses
välrenommerade forskare. Det viktigt de, förär kunna göraatt att
adekvata jämförelser, har insyn i och kunskap den kriminalpoli-om
tiskakriminologiska forskning och utvecklingsverksamhet som
bedrivs under likartade former internationellt.

.Sådan expertis finns förutom i de övriga nordiska länderna bl ia
Nederländerna, USA, Australien, Kanada och Storbritannien. Med
hänsyn till översättningskostnader är det lämpligt begränsa sig tillatt
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engelskspråkig sakkunnigkrets. Till sakkunniga bör utsesen samman-
3-5 professorer från några de ledande universitetentaget ellerav

instituten i dessa länder.tre av
BRÅsutvärderingenFör ska kunna göras krävsatt antalatt ett av

Översättningöversätts till engelska.rapporter kanrapporternaav
beräknas till 100 000 krrapport. Vissa ñnns redanrapporterca

kanöversatta. Det dock bli aktuellt Översätta ytterligare 5-10att
rapporter.

Vidare bör de sakkunniga på eller fåsätt presentationett annat en
rådet och det arbete bedrivs här, hearing itav som ex genom en

BRÅ.samband med besök på Detta kan beräknas tillett en genom-
snittlig kostnad 25 000 kr sakkunnig.av per

Vad gäller organisation och närmare former för arbetet talar, enligt
BRÅs uppfattning, principiella skäl för utvärdering.externen

Kostnader

Erfarenheter från andra liknande utvärderingar visar sådanaatt
normalt relativt lång tid i anspråk uppskattningsvissett tar mellan-

månader och år.ettsex
bortserOm från översättningskostnadema torde de sammanlag-man

da kostnaderna för utvärdering uppgå till ungefär 500 000 kr.en
Därtill kommer tidigare nämnda kostnader för informationsenhetens
resultatmätningar, sammanlagt 100 000 kr.

BRÅsKostnaderna för översättning lämpligt urvalettav av
kan framgått beräknas uppgå till mellanrapporter halv ochsom en en

miljon kr. En utvärdering blir därför relativt kostsam och interyms
BRÅs BRÅinom nuvarande budget. har emellertid i flera samman-

hang understrukit vikten de publiceras ocksåatt rapporterav som
finns tillgängliga for internationell publik och för det intematio-en

BRÅsnella forskningssamarbetet. För översättning rapporteren av
talar således inte bara utvärderingsbehovet också andra skäl.utan
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BRÃsPågåendeåterkommande mätning av
verksamhet

BRÅ-rapporters tillgänglighet enkät medföljer rapport.

BRÅ-rapporterAnvändningen i undervisningen universitet,vidav
folkhögskolor.högskolor och

i riksdags-Antal omnämnanden och regeringsmaterial.

Projektet samhällstjänst följs i liksom dess eventuellaupp pressen
påverkan på politiker.

Antalet konferensdeltagare omdöme enkät i direkt anslutningsamt
till konferens.resp

Antal omnämnanden i eller etermedier uppdelade på dagar, typpress
medier, politisk profil etc.av

såldaAntal i förhållande till antal utsända sâljbrev.rapporter

BRÅ-forskareofta citeras internationelltHur sökning i databasen
Social Science Citation Index.

APROPÅIásvârdesundersökning tidskriften enkätundersökning.av

BRÅsPlanerade mätningar verksamhetav

BRÅ-publikationerlånAntal på olika bibliotek.av

Iásvârdesundersökning Brottsofferskrift enkät- och intervju-av
undersökning

.
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BVN-modellen

Allmänna riktlinjer för utvärdering av
sektorsforskning

AnderssonHans och Ola Nyquist

l Generella kommentarer

I allt arbete vetenskaplig eftersträvarnatur såvälav högman en
kvalitet hög relevans. Kvalitetsbegreppet harsom en med pålitlig-
heten och generaliserbarheten göra. I bedömningenatt veten-av
skaplig kvalitet har tillgång till tradition och mångaman en personers
erfarenhet. Relevansbegreppet har med användbarhet göra. Detatt
måste knutet till någons utnyttjande resultatvara och kompetens.av
Dessa bedömningar har fått allt större aktualitet, har ännuen men
inte funnit sin form.

Valet riktlinjer bör utgå från sektorsforskningensav uppgift att
bygga kunskap och kompetens i avsikt lösaupp problem föratt att
tillgodose sektorns behov. I det perspektivet bör relevansbedöm-
ningen utgå från uppfattning sektorns behov och bedömningen om en

förutsättningarna för resultaten skallav att kunna komma till
användning.

Om sektorsforskningen utförs vid högskola behov tvåen ser man av
relevansbedömningartyper bedömningav inomvetenskapligav

relevans och bedömning utomvetenskaplig relevans, sektors-av
relevans.

Forskaren har utifrån behovsanalysatt programorganetsen
ocheller forskarens formuleraegen forskningsbartett problem. Det
är också forskarens forskningsresultatetatt blir relevant föransvar att
lösa det uppställda problemet och det också uppfylleratt inom-en
vetenskaplig relevans d det är betydelseatt för den inom-v s av
vetenskapliga kunskapsutvecklingen.

Resultatens användbarhet bör ställas i relation till behoven, så som
de framstod när projektet började.

Resultatens användning har samband med förekomsten av en
användare. Att resultat inte blirett använt kan bero på fel-en
bedömning från programorganetforskaren det fanns från början
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händelsereller det kan orsakasanvändaremöjligingen externa avav
kontroll. vilketdirekt berördas Iutanför depolitisk eller naturannan

förforskaren ansvarigintei allmänhet görafall kan man nog
användning.resultatens

forsk-grundläggandetidsperspektiv.också JufinnsDet ett enmer
tillämp-tiden ligger vanligenfram idesto längreningsuppgift är

leder ofta tillproblempâ lösa akutaensidigt satsandeningen. Ett att
blir löst grundade ochslutsatsernakunskapsgrunden urholkas,att

grundlighet börviss gradineffektiv. EnblirFoU-processen av
FoU-projekt.karaktäriseradärför ett

minnes-hand betraktasriktlinjer skall i förstaNedanstående som en
relevantbli aktuellt görafallet kan detenskildalista. det ettI att

detvärderas efter det äralltsåprojekt börurval. Ett avsett attsom
olika för skilda FoU-blir därmedi värderingenTyngdpunktenvara.

vidtillämpad forskninghögskolearbete,vetenskapligtexvis förslag,
utvecklingsarbete och utred-forskningsinstitut, teknisktsektorielltett

konsultfirmor.gjordaningar tav ex

projektUtvärdering2 av

teorinivåmetod- ochProblemets relevans2.1 samt

använd-uppfattningtillskall relateratFoU-problemet omenvara
de kommandeförutsättningarna förochbehovningsområdets

förväntasskall kunnatillämpning. lösandeDess ettresultatens ge
behovsområdet.kunskapsutvecklingen inomtillbidrag

det kansubstantiellt innehållha sådantskallProblemet attett
FoU-miljön.hoskompetensuppbyggnadentillbidraga

generellvisshelst hadefinierat ochskall klartProblemet envara
avsikt,Bakgrund,teoribildning.befordradet kangiltighet, så att en

formulerade.klartmål skallochavgränsningar vara
Arbetet skallsystematiskt.metodiskt ochangripasskallProblemet

utnyttjaochvetenskapliga kunskapertillräckliga veten-baseras på
metod-Inslagerfarenhet.ocheller beprövadmetodikskaplig av

börskall förekomma.teoribildningochellerutveckling

ochgenomförandePlanläggning,2.2 resurser

effektivtgenomföras på sättplanlagt ochskall välProjektet ettvara
ökargenomföras så detskallProjektetresurshushållning.god attmed

forskningsmiljön.styrkan hosochkompetensen
för projektetsbetydelsepositivskall haForskningsmiljön en

förkompetentaskalloch forskareProjektledaregenomförande. vara
tillräckliga.skalluppgifter. Resursernasina vara
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2.3 Resultat och presentation

Resultaten skall relevanta för lösandet detvara uppställdaav
problemet. Resultaten skall kunskap och skall i någon meningge ny
ha potentiell användbarhet, vilket i konkreta fallen kan innebära t ex
underlag för tekniska, ekonomiska och politiska beslut eller del i
utveckling produkter ochsystem,av Resultatennya processer.
skall pålitliga och generaliserbara och innebäravara kunskapsutveck-
ling.

Forskaren skall förhålla sig kritisk till sina resultat. De slutsatser
dras skall trovärdiga. Argument och slutledningarsom vara skall vara

hållbara. Resultaten skall värderas i större perspektivett än det
enstaka projektet.

Rapporter och publikationer skall formulerad på begripligtvara ett
sätt och målgruppen skall beaktas. Analyser, resultat skalletc

på stringentpresenteras sätt.ett Begränsningar i resultatens tillämp-
barhet skall på tillfredsställandeett sätt.anges

2.4 Helhetsvärdering

Helhetsintrycket med hänsyn till kvalitet och relevans skall gott.vara
Projektet skall i internationelltett perspektiv ligga hög nivå.en
Helhetsbedömningen kan lämpligen graderas och uttryckas inom
skalan Betydande Tillfredsställande Obetydlig.- -

2.5 Framtidsutsikter för pågående projekt

Möjligheten fullföljaatt projektet skall god. De förväntadevara
resultaten skall kunna bedömas ha god potentiell användbarhet.en

3 Utvärdering forskningsinstitutionav

3.1 Relevans metod- och teorinivâsamt

Forskningsprogrammets inriktning skall identifierademotsvara behov
inom den sektor institutionen arbetar. Bör ändring ske i programmets
inriktning

Institutionen skall hålla sig vålinformerad den internationellaom
utvecklingen metoder och teorier inom sitt forskningsñlt.av
Behöver fortbildning och internationella forskarkontakter förbättras
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ochgenomförandePlanläggning,3.2 resurser

tillgängligaeffektiv såskallForskningsadministrationen attvara
projektledning skallikunnandeForskamasväl.utnyttjasresurser

gott.vara
för sinakompetentaskallforskareochForskningsledare upp-vara
motiverandeupplevsdensådanskallArbetsmiljöngifter. att somvara

utrustadvälskallInstitutionenforskarna.förinspirerandeoch vara
mätutrust-bibliotek, datorer,hjälppersonal,teknisksekreterarhjälp,

ning, m.m

information ochdokumentation,Resultat,3.3
undervisning

användbarhetpotentiellha godskallforskningsresultatInstitutionens
medgod, måttskallkvalitetResultatenskunskap.och varanyge

generaliserbara.ochpålitligade skallmått;internationella vara
frånDokumentationenväl utbyggt.skallInformationsnätet vara

god.skallverksamheten vara
utbildningen.förtillskallForskningen nyttavara

kunskapsöverföringochSamarbete3.4

skallinternationelltnationellt ochochinterntSamarbetet externt, vara
forskningen.stimulerande förocheffektivt

näringsliv,medkontaktmedfört näraskall haVerksamheten myn-
sektorsintressenter.berördaandraochdigheter

formsådanskall trans-resultaten attRedovisningen enges enav
underlättas.användningtillformeming

värderingSammanfattande3.5

god.skalloch relevanskvalitetvad gällerHelhetsbilden vara
undervisningenochi miljönkompetensenstärktskall haForskningen

kvalitet ochpå bättremed tankerekommenderasförändringarVilka
forskningeninytta

u L.fâ._.. .....êu....,.
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