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Förord 
Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera hur påföljden 
samhällstjänst fungerar samt att se över möjligheten att använda 
påföljden i större omfattning än vad som sker i dag. En jämförelse 
mellan hur samhällstjänst och ungdomstjänst fungerar ska också 
göras. Uppdraget ska utföras i samråd med Kriminalvården och 
andra relevanta aktörer och ska slutredovisas den 1 april 2012.  
 Rapportens författare är Nadja Bogestam, utredare vid Brå. Av-
snittet som rör potentialen att döma fler till samhällstjänst bygger på 
en studie av Marie Söderlind och Kerstin Svensson vid Lunds univer-
sitet. Professor Hanns von Hofer har vetenskapligt granskat rappor-
ten och lämnat värdefulla synpunkter. 
Stockholm i mars 2012 
 
 
 
Erik Wennerström 
Generaldirektör Stina Holmberg 
  Enhetschef 
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Sammanfattning 
Samhällstjänst tillkom efter diskussioner om bland annat behovet av 
en påföljd som kunde minska fängelsestraffets negativa verkningar, i 
första hand när det gäller unga lagöverträdare. Påföljden infördes 
som en försöksverksamhet 1990 och blev permanent 1999. Den 
utvidgades samtidigt från att endast ha gällt som föreskrift vid 
skyddstillsyn till att även gälla som föreskrift vid villkorlig dom. 
 Brottsförebyggande rådet har haft regeringens uppdrag att följa 
upp och utvärdera innehållet i verkställigheten av samhällstjänst. 
Utvärderingen ska belysa hur genomförandet av samhällstjänsten 
fungerar och om det finns förutsättningar att döma fler till samhälls-
tjänst än i dag. Den bygger sina resultat på studier av personutred-
ningar och domslut, intervjuer med frivårdspersonal, kontaktperso-
ner på arbetsplatser och klienter samt på registerdata och litteratur. 
 Studien bekräftar i flera avseenden den positiva bild av samhälls-
tjänst som framträtt i Brå:s tidigare studier. Frivården anser att sam-
hällstjänsten oftast fungerar bra. De intervjuade klienterna trivs på 
sina arbetsplatser och tycker att arbetet känns meningsfullt. Kon-
taktpersonerna i studien är engagerade i sin uppgift och vill bidra till 
att samhällstjänsten blir en positiv erfarenhet för klienterna.  
 Men det finns också problem som framträder tydligare i denna 
studie än tidigare. Det gäller möjligheten att rekrytera arbetsplatser, 
frivårdens kontrollnivå, tillgången till stöd från frivården under 
samhällstjänstperioden samt påföljdens legitimitet bland klienterna. 
 Nedan sammanfattas utvärderingens resultat.  

Arbetsplatserna räcker inte till 

Att hitta nya arbetsplatser tar mycket tid i anspråk och det är stor 
konkurrens om de befintliga platserna. Detta gör att arbetsplatserna 
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inte räcker till för de klienter som dömts till påföljden. Tillgången 
varierar dock från kommun till kommun, och svårast är det att re-
krytera nya arbetsplatser i små kommuner.  

Vissa klientgrupper är svårare än andra att placera 

Ett problem är att många av arbetsplatserna inte tar emot alla typer 
av klienter. Arbetsplatserna är framför allt restriktiva mot personer 
som begått tillgreppsbrott, våldsbrott samt personer med aktivt 
missbruk. Dessa klientkategorier utgör mer än hälften av de som 
döms till samhällstjänst varför rekryteringen av arbetsplatser blir än 
mer begränsad.  

Begränsat stöd till och kontroll av arbetsplatserna 

Stödet till arbetsplatser som tar emot personer för samhällstjänst är 
relativt begränsat. Stöd ges främst vid nyrekryteringar i form av 
skriftlig information om regler och förväntningar. Utöver detta ges 
stöd främst genom löpande kontakter med frivården vid behov. Både 
handläggare och kontaktpersoner frågar efter träffar för kontaktper-
sonerna där de kan få information om samhällstjänst och dess regel-
verk samt kan ställa frågor och träffa andra kontaktpersoner. 
 I praktiken görs inga systematiska kontroller av arbetsplatsen 
utöver när frivården första gången använder den. Därutöver kon-
trolleras arbetsplatserna när frivården ser ett behov av det i samband 
med enskilda samhällstjänstplaceringar.  

Ett mer flexibelt system för stöd till klienterna önskas 

Intervjuade frivårdshandläggare upplever ett problem med att regel-
verket, enligt dem, inte ger dem utrymme att förmedla stöd till klien-
ter med villkorlig dom, trots att en del av dem skulle behöva både 
stöd och behandling. De önskar ett mer flexibelt system för att 
kunna byta ut en del av samhällstjänsten mot till exempel påver-
kansprogram eller behandlingsprogram. Detta menar handläggarna 
skulle förbättra klienternas förutsättningar för att inte återfalla i 
brott.  

Bristande kontroll av klienter 

Utvärderingen visar att klienterna inte kontrolleras i den omfattning 
som föreskrifterna rekommenderar och att kontrollen varierar i 
landet. Vissa frivårdshandläggare kontrollerar samtliga arbetspass, 
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medan andra förlitar sig på att arbetsplatsen hör av sig om arbets-
planen inte följs. Såväl frivården, kontaktpersoner som klienter öns-
kar fler oanmälda platsbesök för att säkerställa påföljdens trovär-
dighet.  

Vissa klientgrupper missköter sig i större omfattning 

Klienter dömda till skyddstillsyn, klienter som haft samhällstjänst 
flera gånger, klienter dömda för grövre brott, klienter med narkoti-
kamissbruk samt ungdomar anses av frivården och arbetsgivare 
missköta sig i större utsträckning än andra klienter. Det handlar ofta 
om personer som i större utsträckning har sociala problem och pro-
blem med att planera och passa tider och i mindre utsträckning är 
motiverade att utföra samhällstjänst.  

Samhällstjänsten uppfattas som ett strängare straff för 
vissa klienter 

Klienternas livssituation påverkar också hur bestraffande de uppfat-
tar att påföljden är, och vissa frivårdshandläggare och klienter anser 
därför att det kan vara en orättvis påföljd. De menar att samhälls-
tjänst är mer betungande påföljd för klienter som är socialt integre-
rade i samhället, som har heltidsarbete och familj. För dessa klienter 
blir påföljden ett mer kännbart straff än för klienter som inte har 
någon daglig sysselsättning eller familj. För dem kan påföljden i 
stället vara ett trevligt inslag för att få komma ut och arbeta, träffa 
andra människor och få rutiner i vardagen.  

Den rehabiliterande potentialen är större för vissa 
klientgrupper 

Det finns inga utvärderingar av samhällstjänstens effekt för att före-
bygga återfall. Intervjuade handläggare anser dock att den rehabili-
terande potentialen är större för klienter som är mindre socialt inte-
grerade i samhället, ofta klienter dömda till skyddstillsyn. Den kli-
entgruppen får en sysselsättning, kommer in i ett socialt samman-
hang, får nya kontakter, får rutiner och möjlighet att prova på ett 
(nytt) arbete, vilket sammantaget kan ha en viss effekt för att före-
bygga återfall. 
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Klienter önskar en ”tuffare” samhällstjänst 

Klienterna önskar hårdare tag för att påföljden ska få ett mer av-
skräckande och ingripande syfte, vilket de anser behövs. De frågar 
efter mer samhällsnyttiga, hårda och tråkiga arbetsuppgifter. De 
anser också att frivården är allt för generös i fråga om val av arbets-
platser och arbetstider.  

Samhällstjänst i jämförelse med ungdomstjänst 

Generellt kan sägas att samhällstjänsten är mer reglerad än ung-
domstjänsten och att den rehabiliterande ambitionen i ungdoms-
tjänsten är något större än i samhällstjänsten. Samhällstjänst har 
tydligare bedömningskriterier gällande lämplighet, mer omfattande 
kontroller, mer reglerad avtjäningstakt och tydligare riktlinjer. Fri-
vården upplever dock större svårigheter än socialtjänsten när det 
gäller rekrytering av arbetsplatser och har inte samma möjligheter 
att ersätta timmar med annan verksamhet än samhällstjänst, i alla 
fall inte för klienter dömda till villkorlig dom med samhällstjänst.  

Bedömning av lämplighet 

En persons lämplighet för samhällstjänst utreds i en så kallad per-
sonutredning som beställs av domstolen och genomförs av frivården. 
Klienter som bedöms som lämpliga för samhällstjänst är något yngre 
och har överlag ett mer socialt ordnat liv än de som bedöms som 
olämpliga. Bland dem som bedöms som olämpliga för samhällstjänst 
är andelen med olika typer av problem större. Nästan två tredjedelar 
saknar egen bostad och nästan tre fjärdedelar har inte någon ordnad 
sysselsättning. Runt hälften av dem har fysiska problem och/eller 
alkohol- eller narkotikaproblem. De som bedömts som olämpliga 
har i större utsträckning kriminell belastning. Det är ofta klienter 
dömda till skyddstillsyn som har fler problem.  
 Frivårdskontoren i de olika regionerna bedömer lämpligheten till 
samhällstjänst på samma vis och det framkommer inga utmärkande 
skillnader mellan kontoren. 

Majoriteten dömdes till annan påföljd av rätten 

Många av dem som frivården bedömer som lämpliga för samhälls-
tjänst döms inte till den påföljden av rätten. Över hälften i det stude-
rade materialet dömdes av olika skäl till annan påföljd. Nästan 40 
procent dömdes till ett mindre ingripande straff och 23 procent till 
strängare straff. Det är dock ovanligt att domstolen utdömer sam-
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hällstjänst till en person som frivården bedömt som olämplig av 
frivården.  

Liten potential att bredda användingen av villkorlig dom 
med samhällstjänst 

Intervjuade frivårdshandläggare är positiva till en breddning av på-
följden, förutsatt att antalet arbetsplatser kan utökas. Även intervju-
ade kontaktpersoner är positiva till att utöka andelen och ta emot 
fler klienter med samhällstjänst. De, liksom frivården uppger dock 
att motivationen ofta börjar svacka efter en längre tid med samhälls-
tjänst, vilket leder till att fler börjar missköta sig.  
 Den samlade bild som framkommer när personutredningar och 
domar analyseras är dock att potentialen att bredda användningen 
av villkorlig dom med samhällstjänst är ganska liten. Det tycks end-
ast som ett fåtal av de klienter som fått fängelse i stället skulle kunna 
ha dömts till samhällstjänst.  
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Brå:s bedömning 
Studien bekräftar i flera avseenden den positiva bild av samhälls-
tjänst som framträtt i Brå:s tidigare studier. Frivården anser att sam-
hällstjänsten oftast fungerar bra. De intervjuade klienterna trivs på 
sina arbetsplatser och tycker att arbetet känns meningsfullt. Kon-
taktpersonerna i studien är engagerade i sin uppgift och vill bidra till 
att samhällstjänsten blir en positiv erfarenhet för klienterna. 
    Men det finns också problem som framträder tydligare i denna 
studie än tidigare. Det gäller möjligheten att rekrytera arbetsplatser, 
kontrollnivån, tillgången till stöd från frivården under samhälls-
tjänstperioden samt påföljdens trovärdighet bland klienterna. 

Rekrytering av arbetsplatser 

Även i tidigare studier har problem med att hitta arbetsplatser till 
alla som döms till samhällstjänst tagits upp. Problemen har dock 
ökat i takt med att antalet som får samhällstjänst blir fler, liksom 
antalet andra grupper som också behöver arbeten som liknar sam-
hällstjänst, till exempel ungdomar som döms till ungdomstjänst. De 
arbetsplatser som främst används för samhällstjänst är ideella verk-
samheter och offentliga arbetsplatser. För att öka möjligheten till 
fler samhällstjänstplatser kan även den privata sektorn komma att 
bli aktuell för placeringar, liksom arbetsplatser i frivårdens regi, på 
det sätt som i dag sker för en del av dem som har fotboja. Sådana 
platser skulle kunna vara en lösning främst för de klienter som 
många arbetsplatser inte vill ta emot, till exempel klienter som har 
missbruksproblem eller har begått vissa typer av brott. 
   De intervjuade representanterna för frivården nämner själva att 
kommunerna borde ta ett större ansvar för klienter som bor i kom-
munen och tillhandahålla fler platser för dem. Det är en rimlig öns-
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kan men det är svårt att från nationell nivå få till stånd en sådan 
utveckling. En möjlig väg skulle kunna vara att frivården i större 
utsträckning än i dag involveras i de lokala brottsförebyggande rå-
den. Med rådens hjälp skulle de kanske kunna få till stånd ett ökat 
lokalt engagemang för samhällstjänsten som en insats med potential 
att förbygga återfall i brott. 

Bristande kontroll riskerar att minska påföljdens 
trovärdighet 

Brå:s studie visar att det finns brister i frivårdens löpande kontroll 
av att klienterna genomför sina samhällstjänsttimmar. Det framgår 
att man vid flera frivårdskontor inte kontrollerar varje arbetspass så 
som Kriminalvårdens föreskrifter anger. Den dagliga kontrollen 
överlåts ibland åt kontaktpersonerna, men det är inte alltid de har 
tid eller är motiverade att till fullo ta ansvar för att kontrollera kli-
entens närvaro. De intervjuade klienterna ger själva exempel på att 
de kunde lämna arbetsplatsen tidigare på dagen än vad som avtalats 
utan att någon märkte det.   
 Det är viktigt att frivården kontrollerar att samhällstjänsten ge-
nomförs på det sätt som beslutats. Annars urholkas legitimiteten 
både i relation till klienterna och till kontaktpersonerna, och i för-
längningen kan påföljdens trovärdighet minska även i bredare kret-
sar. Samtidigt är det ju inte möjligt för frivården att vara på plats 
och övervaka varje arbetspass. Det Brå föreslår som genomförbara 
förbättringar är att frivården 
 

 upprätthåller föreskrifterna om kontroll av varje arbetspass 

 gör fler stickprovsmässiga, oanmälda besök 

 försöker att endast välja arbetsplatser där kontaktpersoner-
na till fullo förstår hur viktigt det är att kontrollera att kli-
enten genomför alla beslutade timmar samhällstjänst och 
har möjlighet att avsätta tid för detta  

 bygger upp egna verksamheter för samhällstjänst för de kli-
enter där risken för misskötsamhet är särskilt stor.  

Klienterna har olika syn på vilket innehåll arbetet ska ha 

Ett intressant resultat i studien är den motstridiga syn som klienter-
na uppvisar när det gäller påföljdens innehåll. Å ena sidan tycker 
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nästan alla intervjuade att de varit på bra arbetsplatser, med me-
ningsfulla arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater. Särskilt posi-
tiva är de som dömts till skyddstillsyn och som ofta inte har något 
ordinarie arbete. De lyfter fram att de fått göra nytta för samhället, 
lärt sig nya saker, fått hållbara rutiner och skapat nya kontaktnät.   
Å andra sidan anser de att samhällstjänsten bör vara hårdare och 
mer avskräckande än i dag för att motverka återfall. De frågar efter 
tuffare och tråkigare arbetsuppgifter, som städning av gator och torg 
och möjlighet att kombinera samhällstjänsten med fotboja.  
   Det finns ingen forskning som ger stöd för att samhällstjänst med 
hårdare och tråkigare arbetsuppgifter skulle ha en bättre återfalls-
förebyggande effekt än andra arbetsuppgifter. Klienternas kritik 
måste dock tas på allvar. Utöver bristen på kontroll är den ytterli-
gare ett tecken på att frivården inte tillräckligt väl lyckas förmedla 
samhällstjänstens syfte att vara en straffande reaktion på brott.   

Mer stöd till klienterna i samband med samhällstjänsten 

En av de frågor som Brå ska utreda är om stödet till dem som döms 
till samhällstjänst är tillräckligt. I den frågan ingår både det stöd 
som klienten kan behöva för att genomföra samhällstjänst, och ett 
bredare stöd för att förebygga återfall.  
   Det framgår av Brå:s studie att det är ovanligt att frivården besö-
ker arbetsplatsen för att samtala med klienten och kontaktpersonen 
om hur samhällstjänsten fungerar. Både klienter och kontaktperso-
ner tar dock upp att de skulle tycka det var värdefullt med besök 
från frivården. Detta torde dock delvis vara en resursfråga; de inter-
vjuade handläggarna framhåller att de inte skulle ha tid med det.  
  När det gäller andra återfallsförebyggande insatser skiljer det sig 
mellan samhällstjänstklienter som har skyddstillsyn och dem som 
har villkorlig dom. Skyddstillsyn är avsedd för klienter med ett över-
vakningsbehov, vilket innebär att de löpande träffar en handläggare 
och utöver samhällstjänsten även kan delta i någon annan form av 
insats, till exempel behandlingsprogram. De som döms till villkorlig 
dom ska emellertid inte ha något övervakningsbehov, och det tolkar 
frivården som ett hinder mot att kombinera samhällstjänsten med 
någon annan insats. Flera av de intervjuade skulle dock önska att 
den möjligheten fanns. Här kan man jämföra med ungdomstjänst, 
där lagstiftaren valt att generellt komplettera det oavlönade arbetet 
med en särskild insats med syfte att förebygga återfall. Vilka kombi-
nationer av samhällstjänst och andra insatser som bör kunna utdö-
mas torde vara en fråga som den pågående påföljdsutredningen tar 
upp. 
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Ingen stor potential att döma fler till samhällstjänst inom 
ramen för nuvarande påföljdssystem 

En central fråga är om påföljden ”underutnyttjas” genom alltför 
stränga bedömningar av vilka personer som är lämpliga för sam-
hällstjänst. Ett tecken på ett sådant underutnyttjande skulle till ex-
empel kunna vara att vissa frivårdsregioner gjorde mer generösa 
bedömningar än andra, utan att för den skull ha fler som missköter 
sig. Den studie som Söderlund och Svensson vid Lunds universitet 
gjort på uppdrag av Brå (Söderlund, Svensson 2011) visar dock inga 
större skillnader mellan olika frivårdsregioner när det gäller dessa 
bedömningar. 
 Ett annat tecken skulle vara om domstolarna utan tydlig förkla-
ring valde fängelse i stället för samhällstjänst för personer som fri-
vården bedömt som lämpliga för samhällstjänst. Ovan nämnda stu-
die talar inte heller för att detta skulle vara fallet i någon större ut-
sträckning. För det första har de personer som frivården och dom-
stolarna bedömer som lämpliga för samhällstjänst i kombination 
med skyddstillsyn redan i dag i stor utsträckning sociala problem.  
Nästan 60 procent har ingen sysselsättning, nästan en tredjedel har 
dålig psykisk hälsa och många har alkohol- och/eller narkotikapro-
blem. När samhällstjänst döms ut i kombination med skyddstillsyn 
är andelen ännu större, särskilt när det gäller drogproblem. Det 
tyder alltså på att ribban för vem som kan klara av att göra sam-
hällstjänst är ganska lågt ställd redan nu. Om klienten verkligen är 
motiverad att göra samhällstjänst tycks ganska stora sociala pro-
blem kunna accepteras. Det enda som verkar vara ett nästan ound-
gängligt krav för att bedömas som lämplig för påföljden är att per-
sonen har en egen bostad och samtycker till att göra samhällstjänst. 
Att klienterna själva inte vill göra samhällstjänst framstår i studien 
som det största hindret mot att öka antalet som får påföljden. För 
det andra får de som bedömts som lämpliga för samhällstjänst, men 
döms till något annat, oftast en lindrigare påföljd. I de fall straffet 
blir fängelse i stället för samhällstjänst hänvisas vanligen till att brot-
tets straffvärde kräver ett strängare straff än samhällstjänst. Det 
förekommer inte att fängelse utdöms i stället för samhällstjänst med 
hänvisning till att personen inte bedömts som lämplig för samhälls-
tjänst.  
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Inledning 
Syftet med samhällstjänst, som är en föreskrift vid villkorlig dom 
och skyddstillsyn, är utgöra ett alternativ till fängelse och därmed 
kunna minska användningen av korta fängelsestraff, framför allt för 
yngre lagöverträdare.  

 Brå fick i regleringsbrevet för år 2011 i uppdrag av regeringen att 
följa upp och utvärdera innehållet i verkställigheten av samhälls-
tjänst. Utvärderingen bottnar i främst två frågor: 

 Hur fungerar genomförandet av samhällstjänsten? 

 Finns det förutsättningar att döma fler till samhällstjänst 
än i dag? 

 

Regelverk 
Samhällstjänst är inte en självständig påföljd utan är utformad som 
en föreskrift som kan meddelas vid villkorlig dom eller skyddstillsyn, 
se 27 kap. 2 § och 28 kap. 2 § brottsbalken. En förutsättning för att 
meddela en föreskrift om samhällstjänst är att den tilltalade 
samtycker till påföljden. Samtycket ska finnas innan rätten fattar 
beslut i påföljdsfrågan. Dessutom krävs att en sådan föreskrift är 
lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga 
omständigheter (30 kap. 7 § respektive 9 § BrB).  
 En föreskrift om samhällstjänst vid villkorlig dom eller 
skyddstillsyn kan dömas ut i de fall där alternativet fängelsestraffet 
skulle ha varit minst 14 dagar och upp till ett år. Påföljden omfattar 
skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst 40 och högst 240 
timmar. Antalet timmar ska stå i proportion till brottslighetens 
straffvärde. Anledningen till att straffvärdet valts som grund för 
omfattningen av det arbete som den dömde ska utföra är främst att 
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en sådan ordning bäst antas kunna tillgodose kraven på förutse-
barhet, enhetlighet och proportionalitet (prop. 1989/90:7 sid 24). 
När rätten meddelar en föreskrift om samhällstjänst ska den i 
domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om 
fängelse i stället hade valts som påföljd. Samhällstjänsten ska på-
börjas så snart som möjligt efter det att domen blivit verkställbar 
mot den dömde. Normalt bör den påbörjas inom åtta veckor (3 och 
4 § KVFS 2011:5). 
 Kriminalvården ansvarar för att platsen för samhällstjänsten 
anordnas och upprättar en arbetsplan som den dömde ska följa. 
Verkställighet av samhällstjänst regleras i 3 kap. förordningen 
(1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder. Kriminalvården 
har också meddelat föreskrifter och allmänna råd om samhällstjänst 
(Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av 
frivårdspåföljder, KVFS 2011:5). Därutöver har Kriminalvården gett 
ut en handbok om samhällstjänst som bland annat innehåller hand-
lingsregler och rutinbeskrivningar för att underlätta tillämpningen 
av samhällstjänst för Kriminalvårdens personal (Kriminalvården 
2011a).  

Villkorlig dom med samhällstjänst 
Villkorlig dom är, förutom böter, den minst ingripande åtgärden i 
brottsbalkens påföljdssystem. Den utdöms i de fall rätten inte tror 
att den tilltalade kommer att återfalla i brott. Den dömde är inte 
föremål för övervakning eller annan kontroll eller behandling, utan 
det överlämnas åt klienten själv att ta varning av det inträffade och 
att i fortsättningen låta bli att begå brott.  
 När den villkorliga domen förenas med samhällstjänst, sker en 
kontroll av att den dömde fullgör vad som i den delen åligger 
honom eller henne (27 kap. 1 § BrB). Genom att förena villkorlig 
dom med en föreskrift om samhällstjänst får påföljden skärpa och 
kan på ett trovärdigt sätt ersätta ett fängelsestraff, också i vissa fall 
där en villkorlig dom i kombination med böter inte anses medföra 
tillräcklig grad av ingripande (prop. 1997/98:96 sid 86–87). 
 Villkorlig dom är förenad med en prövotid på två år (27 kap. 3 § 
BrB). Om en klient dömd till villkorlig dom med samhällstjänst 
missköter sig överlämnas ärendet till åklagare för vidare hantering, 
vilket kan leda till en ny rättegång där klienten i stället kan bli dömd 
till fängelse. 

Skyddstillsyn med samhällstjänst 
Skyddstillsyn fortgår under en prövotid på tre år från den dagen då 
skyddstillsyn börjar verkställas (28 kap 4 § BrB). Skyddstillsyn ska 
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vara förenad med övervakning från dagen för domen. Över-
vakningen pågår normalt under ett år (28 kap 5 § BrB). Klienten har 
under denna tid krav på sig att ha regelbunden kontakt med en 
handläggare på frivården och med en lekmannaövervakare om 
sådan finns.  
 Skyddstillsyn kan också kombineras med föreskrift om behand-
ling eller deltagande i brotts- och missbruksrelaterade program. En 
behandlingsföreskrift som inte uttryckligen innefattar drogkontroll 
ger dock inte kriminalvården rätt att kräva att den dömde ska 
medverka till en sådan. Syftet med kriminalvårdens behandlings-
program är att frivården genom praktiska råd samt motivations- och 
påverkansarbete ska bidra till att minska risken för återfall i brott 
(Kriminalvården 2011a). 
 Vid allvarlig misskötsamhet överlämnas ärendet till övervak-
ningsnämnden som kan förlänga övervakningen, som längst fram till 
att prövotiden går ut och rätten kan bestämma ny påföljd, normalt 
fängelse (28 kap. 8 § BrB). 

Utvecklingen av samhällstjänst 
Samhällstjänst infördes i det svenska påföljdssystemet 1990 genom 
lag (1989:928) om samhällstjänst. Lagen tillkom efter diskussioner 
om bland annat behovet av en påföljd som kunde minska fängelse-
straffens negativa verkningar, i första hand när det gäller unga 
lagöverträdare (prop. 1989/90:7 s. 14).  
 När lagen trädde i kraft var det initialt ett tidsbegränsat, treårigt, 
försök. Fem tingsrätter (Uppsala, Linköping, Helsingborg, Malmö, 
Gävle) involverades, och de erhöll möjlighet att utdöma samhälls-
tjänst i samband med skyddstillsyn. Efter en första utvärdering 
(Andersson och Alexandersson 1991) framkom att implementer-
ingen av lagen hade fallit väl ut och beslut fattades om en treårig 
förlängning av påföljdsformen (prop. 1991/92:109 s. 10). Anled-
ningen till förlängningen var att det saknades tillräckligt med 
underlag för att föreslå en permanent reglering av samhällstjänsten. 
Vid detta tillfälle beslöts dock att lagen skulle tillämpas i hela landet. 
År 1999 blev påföljden permanent och inarbetades i brottsbalken. 
Från att endast ha gällt som föreskrift vid skyddstillsyn utvidgades 
den samtidigt till att även gälla som föreskrift vid villkorlig dom. 
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Klientstatistik 

Antal dömda till samhällstjänst 
Antalet personer som dömts till villkorlig dom med samhällstjänst 
har konsekvent varit högre än antalet som dömts till skyddstillsyn 
med samhällstjänst. Antalet klienter med villkorlig dom och sam-
hällstjänst har ökat från 2 236 personer 1999 till 4 696 personer 
2010. Antalet klienter som dömts still samhällstjänst med skydds-
tillsyn har ökat från 830 till 1 404 personer under samma period. 
  
Figur 1. Antal personer lagförda för brott efter huvudpåföljd. År 1999–2010.  

 

 
Ålder och kön 
Samhällstjänst var från början tänkt att huvudsakligen användas för 
yngre gärningspersoner. Ett syfte med försöksverksamheten var dock 
att utröna om även äldre personer var lämpliga för påföljden och 
ingenting framkom som visade att äldre skulle vara mindre lämpliga 
(prop. 1989/90:7 sid 21).  
 Som framgår av figur 2 dominerar yngre personer bland dem som 
döms till samhällstjänst. De som svarar för den allra största andelen 
är 20–22-åringarna. De står tillsammans för en femtedel av samtliga. 
Klienter dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst är som regel 
yngre än klienter dömda till villkorlig dom med samhällstjänst. 
Ungefär 90 procent av klienterna som döms till samhällstjänst är 
män och 10 procent är kvinnor. En lika stor andel kvinnor som män 
döms till skyddstillsyn respektive villkorlig dom. Av kvinnorna och 
männen döms 77 procent till skyddstillsyn med samhällstjänst och 
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23 procent döms till villkorlig dom med samhällstjänst (Krimi-
nalvården 2011e). 
 
Figur 2. Antal klienter dömda till samhällstjänst uppdelat på ålder. Tvärsnitts-
data 1 oktober 2004–2010. 

 

 
 

Utdömd tid 
Samhällstjänst omfattar oavlönat arbete i lägst 40 och högst 240 
timmar där antalet timmar ska stå i proportion till brottets straff-
värde. Förhållandet mellan antalet timmar samhällstjänst och det 
alternativa fängelsestraffets längd har inte reglerats i lag. En sådan 
reglering ansågs i förarbetena på ett olyckligt sätt binda upp dom-
stolarna vid bestämmande av påföljd. I förarbetena anges som ut-
gångspunkt att 40 timmar motsvarar en månads alternativt fängelse-
straff och att antalet timmar sedan ökas med 20 timmar för varje 
månads alternativa fängelsestraff upp till 240 timmar. Det anges 
vidare att det i vissa fall kan finnas skäl att göra en avvikande be-
dömning och att avgörande för denna bedömning måste vara om 
påföljden i dess helhet framstår som en tillräckligt ingripande reakt-
ion på brottet (prop. 1997/98:96 s. 89-90). I praktiken utdöms sam-
hällstjänst främst som ersättning för korta fängelsestraff på högst 
två månader (Brå 2003 och 2011).  

Källa: KVR 2011. 
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 Ungefär hälften av klienterna (54 procent) fick enligt tvärsnitts-
data från 2004–2010 upp till 60 timmars samhällstjänst (motsvaran-
de två månaders fängelse), medan 25 procent fick 61-100 timmars 
samhällstjänst (motsvarande 3–4 månaders fängelse). Endast 11 
procent av klienterna fick avtjäna en samhällstjänst på mer än 140 
timmar (motsvarande mer än 6 månades fängelse). Medianvärdet för 
antalet samhällstjänsttimmar som utdömts var 70 timmar för vill-
korlig dom och 60 timmar för skyddstillsyn. 
 
Tabell 1. Utdömd tid i samhällstjänst (i timmar) per påföljd. Tvärsnittsdata  
1 oktober år 2004–2010. Andel i procent.  

Antal timmar Skyddstillsyn Villkorlig dom Samhällstjänst totalt 

< 40  34,3 % 1,9 % 26,8 % 

41–60  21,7 % 46,2 % 27,4 % 

61–100 23,6 % 30,5 % 25,2 % 

101–140 10,3 % 9,3 % 10,1 % 

141–200 6,4 % 8,3 % 6,9 % 

201–240 3,5 % 3,8 % 3,6 % 

241 > 0,1 % 0,0 % 0,1 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Våldsbrott och rattfylleri dominerar som huvudbrott 
Bland klienterna som blev dömda till samhällstjänst åren 2004–2007 
var de vanligaste huvudbrotten1 våldsbrott, rattfylleri samt narkoti-
kabrott och varusmuggling. Våldsbrott är något vanligare bland 
klienter dömda till villkorlig dom med samhällstjänst, och till-
greppsbrott och rattfylleri är något vanligare bland klienter dömda 
till skyddstillsyn med samhällstjänst (Kriminalvården 2011e).  
 

                                                      
1
 Om en lagföring avser flera brott av varierande svårighetsgrad redovisas som huvud-

brott det brott som har det strängaste straffet i straffskalan. Om fler än ett brott har 
samma straffskala anges ett av dessa som huvudbrott. 

 
Källa: KVR 2011. 
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Tabell 2. Andel klienter dömda till samhällstjänst per huvudbrott uppdelat 
per påföljd. Tvärsnittsdata från 1 oktober år 2004–2010. Andel i procent. 

Huvudbrott Skyddstillsyn Villkorlig dom Summa 

Våldsbrott 31 % 44 % 34 % 

Rattfylleri/grovt rattfylleri 23 % 18 % 22 % 

Narkotikabrott och varusmuggling 14 % 7 % 12 % 

Brott mot allmänhet och Stat 10 % 9 % 10 % 

Tillgreppsbrott 11 % 3 % 9 % 

Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 4 % 7 % 4 % 

Övriga 3 % 9 % 4 % 

Rån och Grovt rån 3 % 1 % 3 % 

Sexualbrott 1 % 1 % 1 % 

Trafikbrott ej rattfylleri 1 % 0 % 1 % 

Totalsumma 100 % 100 % 100 % 

 

Fullföljandegraden är hög 
Av de klienter som påbörjade samhällstjänst fullföljde 95 procent 
påföljden år 2010 (Kriminalvården 2011b). För klienter dömda till 
villkorlig dom med samhällstjänst var fullföljandegraden 97 procent 
och för klienter dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst var 
fullföljandegraden 88 procent. Andel fullgjorda samhällstjänster har 
ökat med 9 procentenheter från 2006 till 2009.  
 
Tabell 3. Andel fullgjorda samhällstjänstföreskrifter för år 2006–2010. Andel i 
procent.  

Väntetider varierar i landet 
Som nämnts tidigare ska samhällstjänsten påbörjas så snart som 
möjligt efter det att domen blivit verkställbar, normalt inom åtta 
veckor enligt Kriminalvårdens föreskrifter (3 och 4 § KVFS 2011:5). 
Statistik från Kriminalvården visar dock att domarna vanligtvis inte 
verkställs inom dessa åtta veckor. Ungefär 70 procent av klienterna 
har inte påbörjat sin samhällstjänst inom denna period, och inom 16 
veckor har ungefär 40 procent av klienterna fortfarande inte påbör-

Källa: KVR 2011.  

Andel fullgjorda samhällstjänstföreskrifter 2006 2007 2008 2009 2010 

Skyddstillsyn med samhällstjänst 74 % 83 % 73 % 90 % 88 % 

Villkorlig dom med samhällstjänst 94 % 100 % 93 % 97 % 97 % 

Samhällstjänst totalt 86 % 99 % 88 % 95 % 95 % 

Källa: KVR 2008, 2009, 2011b. 
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jat sin samhällstjänst. Var tionde klient får vänta mer än ett år på att 
få påbörja sin samhällstjänst. Väntetiderna är totalt sett ungefär 
desamma för klienter dömda till villkorlig dom med samhällstjänst 
som för klienter dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst. Medi-
använtetiden för klienter dömda till villkorlig dom var 92 dagar år 
2011 och 89 dagar för klienter dömda till skyddstillsyn.  
 
Figur 3. Tid mellan dom och inledande av samhällstjänst år 2011 uppdelat på 
påföljd. Andel i procent. 

 
 

 
Väntetiderna varierar mellan de olika frivårdskontoren. Region 
Stockholm har svårast att få ut sina klienter och ungefär 75 procent 
får vänta mer än 8 veckor för att påbörja sin samhällstjänst. Region 
Mitt har de kortaste väntetiderna, men det är ändå 45 procent som 
väntar längre än den rekommenderade tiden på åtta veckor. Ären-
den med längre handläggningstider är anmälda till åklagare eller 
återredovisade till domstol. I figur 4 redovisas andel klienter som 
påbörjar sin samhällstjänst inom åtta veckor.  
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Figur 2. Andel klienter som inleder sin samhällstjänst inom 8 veckor från 
dom år 2011. Uppdelat per frivårdsregion. Andel i procent.  

 

Syfte och frågeställningar 
Det är främst två frågeställningar som belyses i rapporten. Den 
första frågan är hur frivårdens genomförande av samhällstjänst fun-
gerar. Den andra frågan är om det finns förutsättningar att döma 
fler till samhällstjänst än i dag. I samråd med regeringen har Brå 
brutit ner den första frågan i följande underfrågor: 

1. Hur stora är problemen när det gäller svårigheter att rekrytera 
arbetsplatser till samhällstjänst? Vilka förslag till lösningar finns? 

2. Är stödet till arbetsplatserna och klienterna tillräckligt? 

3. Är kontrollen av arbetsplatserna och klienterna tillräcklig? 

4. Hur uppfattar frivården, kontaktpersoner och klienter 
samhällstjänstens rehabiliterande effekt? 

Hur fungerar samhällstjänst i jämförelse med ungdomstjänst?  
Frågeställningen om förutsättningar att döma fler till samhällstjänst 
har Brå brutit ner på följande sätt: 

1.  Vilka bedömningar gör frivården i sina personutredningar när det 
gäller vem som är lämplig för samhällstjänst? 

2.  Är de bedömningar som görs i personutredningarna tillräckligt 
väl empiriskt underbyggda? 
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3.  Vad utmärker dem som föreslås få respektive inte få 
samhällstjänst (av dem som straffvärdesmässigt skulle kunna få 
påföljden)? 

4.  I vilken utsträckning följer domstolarna de förslag rörande 
samhällstjänst som lämnas i personutredningarna? 

5.  Råder det lokala variationer i utdömande till samhällstjänst? 

6.  Finns det enligt frivård och kontaktpersoner en potential att inom 
nuvarande ramar bredda användningen av villkorlig dom med 
samhällstjänst? 

Metod och material 

Intervjuer med frivårdspersonal 

Brå har genomfört gruppintervjuer med frivårdshandläggare för att 
få deras bild av vilka som bedöms vara lämpliga för samhällstjänst, 
rekryteringen av arbetsplatser, kontroll- och stödfunktioner, risker 
och möjligheter med samhällstjänst samt potentialen att bredda 
användningen av villkorlig dom med samhällstjänst. Handläggare 
vid ett kontor från varje frivårdsregion i Sverige, totalt sex kontor, 
har intervjuats. Vid varje intervju har mellan 2 och 5 frivårds-
handläggare deltagit, totalt 23 handläggare. Medarbetare på Krimi-
nalvårdens utvecklingsenhet har hjälpt till med att välja ut vilka 
kontor som ska representera regionerna med avsikten att få sprid-
ning gällande tätort/landsbygd, kontorets storlek och geografiskt 
upptagningsområde. 

Intervjuer med kontaktpersoner på arbetsplatser 

För att få en bild av hur arbetsplatser som tagit emot samhällstjänst-
klienter upplever samhällstjänsten har Brå telefonintervjuat 20 
kontaktpersoner vid arbetsplatser runt om i landet. Ett slumpmässigt 
urval har gjorts i varje region för att få ett representativt urval med 
en yrkesmässig, storleksmässig och geografisk spridning. Frivårds-
kontoren har försett Brå med kontaktuppgifter till arbetsgivarna. De 
intervjuade kontaktpersonerna representerar ideella föreningar, kyr-
kor och offentliga verksamheter.  

Intervjuer med klienter 

I studien ingår även intervjuer med klienter som genomfört samhälls-
tjänst. Syftet är att belysa deras erfarenheter, upplevelser och syn-
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punkter gällande val av arbetsplats, kontroll och stödfunktioner samt 
påföljdens praktiska och rehabiliterande potential. Samtliga delta-
gande klienter hade avslutat sin samhällstjänst vid tiden för intervjun.  
 Frivården försåg Brå med kontaktuppgifter till klienter som via 
telefon tackade ja till att delta i intervjuerna. Frivårdshandläggarna 
fick anvisningar om att göra ett ”slumpmässigt” urval utifrån frivår-
dens klientförteckning.2 Intervjuerna var frivilliga. Klienter bosatta i 
Stockholm intervjuades personligen på ett frivårdskontor i Stockholm. 
Klienter bosatta i andra delar av landet har intervjuats per telefon. Av 
klienterna i Stockholm tackade ungefär 80 procent av de kontaktade 
ja till att medverka i en intervju. Av klienterna i övriga landet, som 
skulle telefonintervjuas, var nästan samtliga kontaktade positiva till en 
intervju.  
  Totalt ingår 17 klienter i studien varav 9 var dömda till skyddstill-
syn med samhällstjänst och 8 till villkorlig dom med samhällstjänst. 
Klienterna är mellan 20 och 59 år med en medianålder på 27 år. Två 
av de intervjuade är kvinnor. 
 En relativt stor andel av de intervjuade klienterna var dömda för 
misshandel (35 procent). Andra var dömda för stöld, narkotikabrott, 
rattfylleri, trafikbrott, olaga hot och vapenbrott. Deras domar upp-
gick till 40–160 timmars samhällstjänst, i snitt 75 timmar. Ungefär 
hälften av de intervjuade hade tidigare blivit dömda för något brott 
och två klienter hade tidigare avtjänat samhällstjänst. Detta stämmer 
relativt väl överens med hur klientelet för samhällstjänst ser ut statist-
iskt. Klienterna har haft arbetsuppgifter som butiksarbete, köksarbete, 
lastning av kläder, vaktmästerisysslor, städning, snickeri, måleri och 
diverse trädgårdsskötsel.  

Studie av personutredningar och domslut 

De frågor som rör potentialen att döma fler till samhällstjänst belys-
es främst genom en studie av professor Kerstin Svensson och Marie 
Söderlind vid Lunds Universitet. De har för Brå:s räkning analyserat 
personutredningar och domar för att studera vad som avgör vilka 
personer som bedöms som lämpliga respektive olämpliga för sam-
hällstjänst, om detta skiljer sig mellan olika frivårdskontor och hur 
förslagen i personutredningarna stämmer överens med domsluten.  
 Utgångspunkten är ett material som samlats in till en tidigare studie3 
baserad på 1 320 personutredningar, varav 644 personutredningar 
från 2008 och 676 personutredningar från 2010 (Svensson och Pers-

                                                      
2
 Brå har inte haft kontroll över exakt hur urvalet har gått till vid varje kontor.  

3
 Den studien gjordes på uppdrag av Kriminalvården. 
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son 2011).4 Urvalet i studien för Brå:s räkning grundar sig enbart på 
utredningarna från år 2010 eftersom dessa är de mest aktuella och 
håller högre kvalitet än utredningarna från 2008. Av dessa 676 per-
sonutredningar gjordes urvalet för denna studie utifrån två kriterier. 
Dels skulle det aktuella brottet ha ett sådant straffvärde att samhälls-
tjänst kunde vara möjligt, dels skulle det vid tidpunkten för när urva-
let gjordes även finnas ett domstolsbeslut. Totalt var det 165 person-
utredningar som uppfyllde de kriterierna. 
 För att beskriva vilka som bedöms som lämpliga respektive olämp-
liga för samhällstjänst har studien utifrån personutredningarna sam-
manställt tillgänglig information som kan antas vara relevant för ut-
fallet. De variabler som valts ut är ålder, social situation, boende, 
sysselsättning, hälsa, missbruk, tidigare kriminalitet samt brottsklassi-
ficering. Personutredningen har sedan jämförts med domsluten för att 
studera hur frivårdens bedömningar stämmer överens med domstolens 
beslut. 
 Det är viktigt att ha i åtanke att personutredningarna kanske inte 
alltid är en helt korrekt beskrivning av klientens situation. Detta ef-
tersom utredningen främst bygger på den misstänktes egen utsaga och 
frivårdshandläggarens uppfattning av situationen. Syftet med genom-
gången är dock inte primärt att återge den faktiska situationen utan 
vad frivården grundar sig på när de bedömer om någon är lämplig för 
samhällstjänst eller inte.  

Tidigare utvärderingar och registerdata 

Som underlag för jämförelsen mellan samhällstjänst och ungdoms-
tjänst har en tidigare utvärdering av ungdomspåföljderna använts (Brå 
2011:10). 
 Frågor om hur samhällstjänsten fungerat belyses främst genom re-
gisterdata och intervjuer med frivårdspersonal, kontaktpersoner och 
tidigare samhällstjänstklienter. Registerdata har hämtats från Krimi-
nalvårdsregistret (KVR). Variabler som ingår i registerdatan är kön, 
ålder, föregånget brott, påföljd, utdömda timmar i samhällstjänst, 
region och frivårdskontor. Uppgifterna utgör ett tvärsnitt som beskri-
ver situationen den 1 oktober år 2004–2007. Data för väntetider avser 
år 2011.  

                                                      
4 
I varje region valdes två frivårdskontor ut med olika stora upptagningsområden och 

arbetssätt. Från varje kontor insamlades samtliga personutredningar som färdigställts 
under januari och februari månad.  
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Genomförande av 
samhällstjänst 

I stora drag upplever intervjuade frivårdshandläggare, kontaktper-
soner och klienter att samhällstjänst är en påföljd som är ett bra 
alternativ till fängelse för de allra flesta personer. Det finns dock 
vissa aspekter gällande samhällstjänst som de tycker kan förbättras 
för att underlätta genomförandet.  

Rekrytering av arbetsplatser 
Kriminalvården ansvarar för rekrytering av arbetsplatser och anvisar 
när och vid vilken arbetsplats det oavlönade arbetet ska utföras. Den 
misstänktes eget förslag på samhällstjänstplats kan beaktas. Arbets-
uppgifterna får inte bestå av uppgifter som den dömde ändå skulle 
ha utfört som medlem i en förening eller annan organisation. Sam-
hällstjänst bör som regel inte utföras i verksamhet som omfattar 
vård eller omsorg, framför allt inte av barn och äldre personer 
(prop. 1997/98:96 s. 101–103).  
 På varje arbetsplats ska en kontaktperson utses. Frivården ska hand-
leda och stödja kontaktpersonen samt se till att arbetsgivaren och 
kontaktpersonen får information om innebörden i föreskriften om 
samhällstjänst, den dömdes skyldigheter och konsekvenserna av 
misskötsamhet. Enligt nuvarande regelverk får arbetsplatsen ingen 
ersättning för att ta emot samhällstjänstklienter (3 § KVFS 2006:26). 
 Vanligtvis tar ideella föreningar, hjälporganisationer, offentlig 
verksamhet och kyrkor emot klienter för samhällstjänst. Enligt en 
tidigare utvärdering som Brå har gjort (2010) är ideella verksamhet-
er de mest använda arbetsplatserna för placering av samhällstjänst-
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klienter. Därefter följer offentliga verksamheter och kyrkor/sam-
fund. Privata verksamheter utgör en mycket liten del av de arbets-
platser som används för samhällstjänst. Detta beror på att förarbe-
tena till lagen lägger ett särskilt värde i att förlägga samhällstjänsten 
till ideell verksamhet. (prop. 1997/98:96 s. 102). Frivårdshandläg-
garna tolkar detta som att privata aktörer inte ska användas så länge 
de är vinstdrivande.  
 
Tabell 4. Fördelning av arbetsplatser för samhällstjänst

5
. Antal och procent.  

Arbetsplats Antal Procent 

Ideell verksamhet 277 64 % 

Offentlig verksamhet 83 19 % 

Kyrka/samfund 57 13 % 

Privat 15 3 % 

Ingen uppgift 3 1 % 

Summa 435 100 % 

Källa: Brå 2010.  

Arbetsplatserna räcker inte till 

I båda de tidigare studierna från Brå (2003 och 2010) framkommer 
att frivården anser att det är svårt att få tag på arbetsplatser till pla-
ceringar för samhällstjänst. Den bilden framträder även i intervjuer 
med frivårdshandläggare som Brå gjort inom ramen för denna stu-
die.  
 Det är en stor konkurrens om platserna från bland annat arbets-
förmedlingens Fas 3, socialtjänstens ungdomstjänst och Försäk-
ringskassans rehabiliteringsprogram. Flera av dessa ersätter dessu-
tom arbetsgivarna ekonomiskt för klienterna, vilket inte Kriminal-
vården har rätt att göra. 
 Att rekrytera nya arbetsplatser tar mycket tid i anspråk från fri-
vårdshandläggarna. Ibland ringer handläggarna runt till gamla ar-
betsplatser för att väcka liv i tidigare kontakter. Några kontor har 
skickat ut ”säljbrev”, varav ett kontor framgångsrikt fick respons 
medan ett annat knappt fick någon respons alls. Det händer att kli-
enterna kommer med egna förslag på arbetsplatser att göra sin sam-
hällstjänst på. Dessa arbetsplatser tar ofta emot för att de har någon 

                                                      
5
 Fördelningen av arbetsplatser bygger på ett slumpmässigt urval av journaler för per-

soner dömda till villkorlig dom med samhällstjänst som påbörjade sin samhällstjänst 
under år 2008.  
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slags koppling till klienten, men de tar oftast bara emot den speci-
fika personen och ingen därefter. 
 Tillgången på platser för samhällstjänst varierar från kommun till 
kommun. I intervjuerna med frivårdshandläggarna framkommer att 
det i vissa kommuner inte finns så många arbetsplatser att vända sig 
till. I andra kommuner är det stora klientflödet ett problem. Ett fler-
tal arbetsplatser, framför allt idrottsverksamheter, är säsongsbundna 
vilket gör det svårare att hitta samhällstjänstplaceringar under vissa 
perioder av året.  
 I förarbetena till lagen anges att det finns ett särskilt värde i att 
förlägga samhällstjänsten till någon form av ideell verksamhet ef-
tersom klienterna på så vis träffar engagerade människor och ges 
möjligheter till nya intressen och en meningsfull fritid. Klienten får 
då också känna att han gör något meningsfullt, får betala tillbaka 
till samhället och möjlighet att ingå i en arbetsgemenskap med per-
soner som inte tillhör hans eller hennes vanliga umgängeskrets. Men 
av förarbetena framgår också att det kan komma att bli aktuellt att 
söka platser för samhällstjänst inom ett större område, till exempel 
inom den privata sektorn, om behovet av placeringar ökar (prop. 
1997/98:96 s. 102).  
 En annan möjlighet, som intervjuade handläggare anser bör kunna 
komma i fråga åtminstone för vissa klienter, är att kriminalvården i 
egen regi anordnar lämpligt arbete, till exempel genom att sätta upp 
särskilda arbetslag som utför miljövårdsinsatser eller annat arbete 
utanför den reguljära arbetsmarknadens ram. Samhällstjänst får inte 
riskera att inkräkta på tillgången på arbeten på den normala ar-
betsmarknaden (prop. 1997/98:96 s. 102). 

Vissa klientgrupper är svårare än andra att placera 

Ett ytterligare problem när det gäller rekrytering är att många av 
arbetsplatserna inte tar emot alla typer av klienter. Av de tjugo in-
tervjuade kontaktpersonerna uppger hälften att arbetsplatsen har 
restriktioner för vilka klienter de väljer att ta emot. En del arbets-
platser tar inte emot personer som begått tillgreppsbrott som stöld, 
rån och inbrott. Motivet uppges vara rädsla för att det ska försvinna 
saker från arbetsplatsen. Vissa arbetsplatser tar inte emot personer 
dömda för våldsbrott, som misshandel eller sexualbrott. Detta moti-
veras dels med moralisk hänsyn, dels med rädsla för att det ska upp-
stå bråk med andra anställda.  
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Figur 3. Andel klienter dömda till våldsbrott, sexualbrott, tillgreppsbrott samt 
övriga brott. Totalt för år 2004–2010. Andel i procent. 

  

 
 
Nästan ingen av de intervjuade kontaktpersonerna vill ta emot klien-
ter med aktivt missbruk. Detta med hänsyn till andra medarbetare, 
samt eventuella och barn och ungdomar som vistas på arbetsplatsen, 
eller på grund av dåliga erfarenheter av klienter med den typen av 
problematik. Arbetsgivarna anser sig inte heller ha kompetens eller 
kapacitet för att klara av den typen av klienter. 
 Klienter som inte talar svenska är också svårare att placera. Fram-
för allt tar det längre tid att hitta en lämplig plats där klienten kan 
göra sig förstådd. Frivården försöker hitta arbetsplatser där man 
talar klientens modersmål eller hitta en lämplig invandrarförening. 
Tolktjänst används ibland för att förmedla regler samt för uppstart 
av en samhällstjänstplats.  
 Psykiska problem tycks däremot inte utgöra några hinder eller 
problem, så länge klienterna sköter sig och inte är våldsamma.  
 En del arbetsplatser tar inte emot någon av de ovan nämnda svår-
placerade klientgrupperna, vilket innebär att en stor del av de klien-
ter som är i behov av en samhällstjänstplacering väljs bort. Att ett 
flertal arbetsplatser har restriktioner för vilka klienter de tar emot 
bekräftas även av intervjuade frivårdshandläggare. Sammantaget 
innebär restriktionerna att utbudet av arbetsplatser begränsas påtag-
ligt.  
 Hälften av de studerade arbetsplatserna har dock inga begräns-
ningar i vilka personer de tar emot på arbetsplatsen. De uppfattar 
alla klienter som en resurs förutsatt att de sköter sig och utför det 
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Källa: KVR 2011. 



 

31 

Brå rapport 2012:4 

arbete som avtalats. Vissa kontaktpersoner tar emot alla slags klien-
ter men väljer var på arbetsplatsen och på vilka tider de ska placeras 
för att undvika problem som kan uppstå. 

Svårare hitta arbetsplats för klienter som har ett 
ordinarie arbete 

Det är enligt intervjuade frivårdshandläggare relativt vanligt att 
klienter som avtjänar villkorlig dom med samhällstjänst har ett or-
dinarie arbete eller studerar vid tiden för sin samhällstjänst. De in-
tervjuade handläggarna uppskattar att omkring 70–90 procent av 
klienterna som avtjänar villkorlig dom med samhällstjänst har ett 
arbete. Bland klienter dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst 
uppskattas andelen med arbete ligga kring 30–50 procent. För klien-
ter med ordinarie arbete är det svårare att hitta samhällstjänstplace-
ringar eftersom dessa klienter ofta är begränsade till arbetsplatser 
som har öppet kvällstid och helger. 

Frivårdens förslag för ett bredare rekryteringsunderlag 

Intervjuade frivårdshandläggare tar främst upp tre aspekter som de 
menar skulle underlätta möjligheterna att få tag på nya arbetsplat-
ser. För det första anser de att kommunerna bör åläggas att ställa 
upp med arbetsplatser för sina kommuninvånare i mycket större 
utsträckning än i dag. 
 Det andra förslaget handlar om att använda sig av privata företag 
i större utsträckning för att uppnå ett bredare rekryteringsunderlag. 
I stället för att gå efter bolagsform eller ägandeform, bör verksam-
hetens syfte utgöra kriteriet för val av verksamheter. Det avgörande 
bör vara om verksamheten drivs i vinstdrivande syfte eller inte, en-
ligt intervjuade handläggare. 
 Det tredje förslaget är att frivården i egen regi ordnar arbetslag 
eller egna verksamheter för klienter som är svårare att placera på 
arbetsplatserna. Ett frivårdskontor har för närvarande ett samarbete 
med Läkarmissionen som driver ett lager för klädsortering. Verk-
samheten kommer dock att stängas inom kort då Läkarmissionen 
inte anser att den är tillräckligt lönsam. Ett annat kontor har flera 
arbetslag, som bland annat utför städning på olika verksamheter, 
vilket de anser fungerar mycket bra. Arbetslagen har enligt handläg-
garna varit ett bra sätt att ge klienter möjlighet att avtjäna samhälls-
tjänst på kvällar och helger eftersom många arbetsplatser inte kan 
erbjuda kontaktpersoner under dessa tider. Också kontrollmöjlig-
heten har varit en fördel och det har varit ett sätt för frivården att 
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marknadsföra sig för verksamheter som är tveksamma till att ta 
emot klienter för samhällstjänst. Därutöver finns ingen större erfa-
renhet av verksamheter i egen regi bland intervjuade handläggare. 
Handläggarna ser den största möjligheten i att samarbeta mer med 
framför allt kommunerna för att driva arbetslag för exempelvis åter-
vinning, snöröjning, gatustädning och parkskötsel. De ser stora för-
delar med egna arbetsplatser men poängterar att sådana tar väldigt 
mycket av de egna personalresurserna i anspråk. Verksamheter i 
egen regi minskar möjligheten för klienterna att komma in på den 
reguljära arbetsmarknaden, men intervjuade handläggare anser inte 
att detta faktum utgör något hinder, då arbetsplatsträning och ar-
betslivserfarenhet inte är påföljdens huvudsakliga uppgift eller upp-
drag.  
 De intervjuade frivårdshandläggarna förordar inte att reglerna 
ändras så att det blir möjligt att ersätta arbetsplatserna ekonomiskt. 
Detta för att de inte vill att det ska kunna uppstå några misstankar 
om att arbetsplatserna valt att ta emot klienter av vinstskäl. Me-
ningen med samhällstjänsten går förlorad, menar handläggarna, om 
drivkraften för samhällstjänstplaceringar handlar om ekonomisk 
vinning i stället för om samhällsengagemang. 

Stöd till arbetsplatser och klienter 
Frivårdshandläggarna ska ha kontinuerlig kontakt med kontaktper-
sonerna på arbetsplatserna och handleda och stödja dem. De ska 
även se till att arbetsgivaren får relevant och utförlig information om 
samhällstjänstens innebörd, den dömdes skyldigheter, konsekvenser 
av misskötsamhet och uppdragets innebörd (3 § KVFS 2006:26). 

Begränsat stöd till arbetsplatserna 

Stödet till arbetsplatser som tar emot personer för samhällstjänst är 
relativt begränsat. Genom en informationsbroschyr från frivården 
får nya arbetsplatser och kontaktpersoner skriftlig information om 
regler och vad som förväntas av dem. Utöver detta ges stöd genom 
löpande kontakter med frivården vid behov. Vissa frivårdskontor 
har tidigare anordnat träffar för kontaktpersoner där de fått inform-
ation om samhällstjänsten och dess regelverk samt kunnat ställa 
frågor och träffa andra kontaktpersoner. Handläggarna anger re-
sursbrist i form av tid och pengar som orsak till att sådana träffar 
inte anordnats under de senaste åren.  
 Kontaktpersonerna anser att den löpande kontakten med frivården 
fungerar bra. Handläggarna finns till hands och är behjälpliga vid 
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behov. När det gäller mer specifik information har hälften av kon-
taktpersonerna deltagit i sådana träffar som nämnts ovan. De som 
deltagit är mycket nöjda och har uppskattat den information som 
givits och utbytet de haft med andra kontaktpersoner. Flera av de 
kontaktpersoner som inte erbjudits att delta i sådana träffar frågar 
efter något liknande. Vissa önskar också utbildning i hur man hante-
rar klienter med olika problematik för att kunna erbjuda dem ett 
bättre stöd ute på arbetsplatserna. 
 Ett flertal av kontaktpersonerna anser dock inte att de behöver 
något särskilt stöd. De ser på samhällstjänstklienter på samma vis 
som på andra slags praktikanter och känner inget behov av stöd 
eller utbildning specifikt för dessa personer. 

Ett mer flexibelt system kring stöd till klienterna önskas 

Föreskrifterna om stöd till klienter skiljer sig åt beroende på om 
klienten är dömd till skyddstillsyn eller villkorlig dom. Klienter 
dömda till villkorlig dom ska inte vara i behov av stödåtgärder. Kli-
enter dömda till skyddstillsyn ska tilldelas en handläggare som bistår 
med det stöd klienterna är i behov av för att minska risken för åter-
fall. Sådan hjälp kan vara samtal, insatser mot missbruk eller delta-
gande i brottsförebyggande program.  
 När det gäller klienter som är dömda till villkorlig dom ser frivår-
den som sin främsta uppgift att få fram en bra sysselsättning och 
sedan handleda klienten så att samhällstjänsten blir så meningsfull 
som möjligt. Frivården ser dock ett problem i att regelverket inte ger 
utrymme att förmedla stöd till dessa klienter, trots att en del av dem 
skulle behöva både stöd och behandling. Frivården tycker att det 
borde vara möjligt att byta ut en del av samhällstjänsten mot något 
annat, som påverkansprogram eller behandlingsprogram, till exem-
pel program för alkoholavvänjning. Att ha ett mer flexibelt och rör-
ligt system kring samhällstjänst med möjlighet att kunna ändra in-
riktning eller komplettera påföljden när det inte fungerar eller när 
mer stöd behövs, menar frivården skulle förbättra klienternas förut-
sättningar att klara sig från återfall.  
 Endast ett fåtal av de intervjuade klienterna anser dock själva att 
de behövt stöd under sin samhällstjänst. De av de intervjuade som 
haft ett sådant behov är samtliga skyddstillsynsklienter. Dock lyfter 
ett flertal klienter som haft villkorlig dom fram att det skulle vara 
bra om det vid behov fanns möjligheter att få stöd och hjälp i form 
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av samtalsterapi (för att få insikt och förståelse för sitt beteende) och 
möten hos Anonyma Alkoholister. 6 

Kontroll av arbetsplatser och klienter 
När det gäller arbetsplatserna åligger det enligt intervjuade frivårds-
handläggare att kontrollera att arbetsplatsen har en styrelse och ett 
organisationsnummer7, informera sig om att arbetsplatsen enbart 
sysslar med laglig verksamhet samt se till att kontaktpersonen på 
arbetsplatsen är tillgänglig för klienten och frivården under sam-
hällstjänsttiden.  
 I praktiken görs inga systematiska kontroller utöver när frivården 
första gången använder arbetsplatsen. Därutöver kontrolleras ar-
betsplatserna när frivården ser ett behov av det i samband med en-
skilda samhällstjänstplaceringar. Man gör inte heller några systema-
tiska uppföljningar av arbetsplatserna i samband med att en place-
ring upphör, vare sig med klienterna eller med kontaktpersonerna.  
 Intervjuade frivårdshandläggare bedömer att arbetsplatserna över 
lag fungerar bra. Enligt handläggarna är det relativt ovanligt att 
arbetsplatser bedöms vara olämpliga för samhällstjänstplaceringar. 
Om frivården upptäcker att en arbetsplats är olämplig avbyts sam-
arbetet direkt, enligt de flesta frivårdskontor. Ett kontor uppger 
dock att brist på platser gör kontoret beroende av de arbetsplatser 
som står till deras förfogande. Detta har lett till att de någon gång 
valt att inte avbryta en pågående placering som känts tveksam. En 
tveksam placering är till exempel när frivården misstänker att kon-
taktpersonen inte har tillräcklig uppsikt över klienten eller då man 
misstänker brottsliga handlingar på arbetsplatser.  

Frivården ska kontrollerna alla arbetspass… 

Det åligger frivården att kontrollera att klienten genomför det beslu-
tade antalet timmar på det sätt och under den tid som planerats. 
Enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av fri-
vårdspåföljder ska kriminalvården genom besök eller på annat lämp-
ligt sätt kontrollera att handlingsplanen för samhällstjänst följs. 
Enligt kriminalvårdens föreskrifter ska frivården kontrollera samt-
liga arbetspass (9 § KVFS 2011:5). I föreskrifterna anges också att 

                                                      
6
 När det gäller den typen av hjälp framhåller Kriminalvården att det vid sådana behov av 

hjälp gäller normaliseringsprincipen, det vill säga att klienten får söka hjälp inom den 
vanliga vården.  
7
 Det kan finnas undantag från detta krav, till exempel för kyrkor. 
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frivården ska besöka klienten på arbetsplatsen minst två gånger 
under dennes samhällstjänst. Sättet och frekvensen för klientkontrol-
lerna kan anpassas efter omständigheterna. Vid större risk för 
misskötsamhet kan kontrollen ske oftare och genom fler oanmälda 
besök. Kontaktpersonen kan efter förfrågan från kriminalvården 
lämna upplysningar om den dömdes närvaro och hur denne sköter 
sitt arbete. 
 Andra typer av kontroller, till exempel drogtester, får inte göras 
mer än i de fall då skyddstillsyn med samhällstjänst också förenats 
med en föreskrift om vård och behandling i kombination med såd-
ana kontroller (SOU 2005:54 s. 165). 
 Vid kriminalvårdens nationella tillsyn år 2001 framkom att alla 
arbetspass kontrollerades (Kriminalvården 2001). Ungefär två tred-
jedelar kontrollerades per telefon och resten genom ett personligt 
besök. Skillnaderna var stora mellan olika frivårdskontor när det 
gäller vilken kontrollmetod som främst används. Kontrollen bestod 
vid en del enheter till mer än 75 procent av telefonsamtal, medan 
besök varit den vanligaste kontrollformen vid andra enheter. I vad 
mån besöksfrekvensen styrdes av avståndet mellan frivårdskontoren 
och arbetsplatserna gick inte att uttala sig om eftersom frivårdsen-
heterna kan använda sig av biträden för kontrollbesök om arbets-
platsen ligger långt ifrån frivårdskontoret (Brå 2003).  

…men det tycks inte ske i dag 

De intervjuer som gjorts med frivårdshandläggare, kontaktpersoner 
och klienter tyder dock på att klienterna i dag inte kontrolleras i den 
omfattning som föreskrifterna rekommenderar och att kontrollen 
varierar i landet. Vissa frivårdshandläggare gör inga aktiva kontrol-
ler alls utan räknar med att kontaktpersonen på arbetsplatsen hör av 
sig om arbetsplanen inte följs. Endast vid misskötsamhet tar hand-
läggarna över kontakten. Det vanligaste är dock att handläggare via 
telefon eller e-post kontrollerar samtliga arbetspass.  
 Arbetsplatsernas kontroll och återrapportering till frivården varie-
rar också. De flesta intervjuade kontaktpersoner säger att någon 
från arbetsplatsen som har uppsikt över klienten ständigt är närva-
rande och har uppsikt över klienten. Några överlämnar ansvaret mer 
till klienterna som själva får notera när de varit eller inte varit där.  
 Ibland gör representanter för frivården platsbesök på arbetsplat-
serna, oftast oanmälda. Hur ofta besöken sker varierar mellan de 
olika kontoren. Kontroller kan utföras av frivårdshandläggare eller 
av externa kontrollörer. En extern kontrollör är en lekman som 
utses av frivården, denne används främst under kvällar och helger då 
handläggarna inte har möjlighet att utföra kontrollerna.  
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 Vissa kontaktpersoner anser att det är bra att frivården ringer och 
kontrollerar varje arbetspass, att det ökar påföljdens trovärdighet. 
Andra anser att det är tjatigt, särskilt när det gäller skötsamma kli-
enter. Samtliga kontaktpersoner önskar dock fler platsbesök från 
frivården då detta enligt dem visar på omtanke om klienterna och 
gör påföljden mer trovärdig. 

Intervjuade klienter frågar efter hårdare kontroller 
I Brå:s utvärdering från 2003 framkom att få av de klienter som ingick i 
undersökningen uppfattade att kontrollen var särskilt omfattande. 
 Detta framkommer även i de intervjuer som vi gjort med 17 klienter i 
denna studie. Det är inte något stort urval men den bild som framträder är 
väldigt samstämmig. Nästan samtliga anser att kontrollen borde vara hår-
dare. Även klienter som kontrollerats via telefon vid samtliga arbetspass är 
av denna åsikt.  
 De intervjuade klienterna menar att det är alltför lätt att fuska 
och/eller slappa sig igenom samhällstjänsten. Frivården ringer oftast 
bara och kontrollerar att klienten är där i tid på morgonen, men 
efter det har frivården ingen tillsyn över klienterna. Vissa klienter får 
skriva in eller stämpla in sig själva, vilket de menar går att manipu-
lera. Samtliga intervjuade efterfrågar fler oanmälda besök. Nedan 
presenteras några citat från intervjuade klienter. 
 

De sa att de skulle komma och kolla men det gjorde de aldrig. 

När de ringer så ringer de direkt på morgonen när man ska vara 
där, men sen kollade de inte mer så man kan dra om man vill. De 
kommer ju inte på besök så ofta. De skulle kunna ha mer koll.  

Jag kunde ibland gå lite tidigare, det hade de inte riktigt koll på, 
skulle gå tre men gick tolv. 

Jag tror inte de ringde en enda gång för att kolla om jag var där. 
Jag kan stämpla in och sen gå eller be nån annan stämpla in för 
mig. 

Misskötsamhet 
Med misskötsamhet avses avvikelser från den fastställda arbetspla-
nen och brott mot de allmänna villkoren. Det kan till exempel 
handla om sen ankomst, uteblivande från arbetspass, påverkan av 
alkohol eller droger under arbetstid, arbetsvägran och sjukanmälan 
utan giltigt läkarintyg där sådan begärts (Kriminalvården 2011a). 
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 Kriminalvården ska skyndsamt utreda misskötsamhet och vidta 
adekvata åtgärder. Enligt förarbeten (prop. 1989/90:7 s. 29) är ut-
gångspunkten att misskötsamhet ska leda till undanröjande av dom. 
Misskötsamhet av mindre allvarligt slag bör dock hanteras av kri-
minalvården genom att den dömde exempelvis kallas till samtal på 
frivården. 
 Den vanligaste formen av misskötsamhet är enligt tidigare studier 
(Brå 2003 och 2010) att komma för sent, därefter att utebli utan att 
meddela arbetsplatsen eller frivården. Ett fåtal klienter har varit 
alkohol- eller narkotikapåverkade under arbetstid. Klienter med 
skyddstillsyn och yngre klienter uppgav i större utsträckning att de 
kommit för sent eller uteblivit utan att meddela sig med arbetsplat-
sen. I de fall anmälan gjordes om misskötsamhet var det också van-
ligare att klienter med skyddstillsyn behandlades strängare (Brå 
2003). 
 Närmare en fjärdedel av klienterna som hade skyddstillsyn med 
samhällstjänst i urvalet från Brå:s studie 2010 rapporterades för 
misskötsamhet under övervakningsåret. Majoriteten av dem miss-
kötte sig redan under de första fyra månaderna av verkställigheten.  

Misskötsamhet registreras inte alltid 

Kriminalvårdens föreskrifter är tydliga med att frivården alltid ska 
dokumentera misskötsamhet, oavsett om förseelsen betraktas som 
lindrig eller allvarlig. Brå:s tidigare genomgång av verkställighets-
planerna (Brå 2003) visade dock att så inte var fallet. Det var ovan-
ligt att skyddstillsynsklienternas verkställighetsplaner innehöll upp-
gifter om lindrigare misskötsamhet som inte rapporterats in till 
övervakningsnämnden. I tidigare utvärderingar av samhällstjänst 
(2003 och 2010) har det även framkommit att det saknas en enhetlig 
policy om misskötsamhet. Frivårdskontoren runt om i landet är inte 
eniga om hur misskötsamhet ska hanteras. I utvärderingen från 
2010 fann man att frivårdens bedömning av misskötsamhet ofta 
berodde på vilka förutsättningar klienten ansågs ha att följa de upp-
satta kraven. Det framkom även i nämnda studier att det är ovanligt 
att rätten undanröjer domen. Endast tre procent av dem som hade 
dömts till samhällstjänst hade fått sin dom undanröjd på grund av 
misskötsamhet. Andelen var något högre för klienter med skyddstill-
syn (Brå 2003 och 2010). 
 Arbetsplatsen har ingen skyldighet att rapportera misskötsamhet 
men det hör till kontaktpersonens uppgift att komma med riktig 
information till frivården när sådan begärs. I intervjuer med fri-
vårdshandläggare och kontaktpersoner för denna studie framgår att 
kontaktpersonernas benägenhet att rapportera misskötsamhet till 
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frivården påverkas av vilken relation arbetsgivaren har till klienten. 
Vissa kontaktpersoner vill ha en ”kompisrelation” med klienterna. 
Detta leder lätt till en ”hygglighet” där kontaktpersonen ger klienten 
större friheter än vad som avsetts. Vad kontaktpersonerna väljer att 
rapportera bygger också på vilka förutsättningar de anser att klien-
ten har och vilka förväntningar de har på klienten.  
 De allra flesta intervjuade frivårdshandläggare tror dock att de får 
vetskap om den största delen av misskötsamheten som sker på ar-
betsplatserna. 

Vissa klientgrupper missköter sig i större omfattning 

Det är svårt att få tag på jämförbar statistik om misskötsamhet för 
klienter med skyddstillsyn respektive villkorlig dom med samhälls-
tjänst då dessa uppgifter inte dokumenteras eller hanteras på likartat 
sätt. För klienter med skyddstillsyn görs dokumentationen i klien-
ternas verkställighetsplaner, och misskötsamhet rapporteras till 
övervakningsnämnden. För klienter med villkorlig dom görs doku-
mentationen i stället i form av anteckningar i klienternas journaler 
och misskötsamhet anmäls direkt till åklagare.  
 En tidigare utvärdering (Brå 2010) visar att 23 procent av skydds-
tillsynsklienterna med samhällstjänst 2008 rapporterades för 
misskötsamhet till övervakningsnämnden.8 Några jämförande siffror 
för klienter dömda till villkorlig dom finns alltså inte men i ovan 
nämnda utvärdering framgår att 84 procent av klienterna med vill-
korlig dom 2008 var på plats samtliga timmar av sin samhällstjänst 
enligt de journaler som granskats.9 Någon annan form av missköt-
samhet än frånvaro framgår dock inte i studien.  
 Vid intervjuer med frivårdshandläggare för denna studie fram-
kommer att klienter dömda till skyddstillsyn missköter sig i större 
utsträckning än klienter dömda till villkorlig dom. Detta ligger i linje 
med att skyddstillsyn är avsedd för en målgrupp med större problem 
än målgruppen för villkorlig dom. Skyddstillsynsklienterna har i 
större utsträckning sociala problem, missbruksproblem och sämre 
förmåga att planera och passa tider. Klienter under 35 år och klien-
ter med narkotikamissbruk rapporteras också i högre grad för 

                                                      
8
 Baseras på ett slumpmässigt urval av 650 verkställighetsplaner för skyddstillsynsklien-

ter, vilket motsvarar närmare 10 procent av de personer som påbörjade sin skyddstillsyn 
år 2008. 
9
 Baseras på ett urval av 435 journaler för personer dömda till villkorlig dom med sam-

hällstjänst. Urvalet är slumpmässigt och motsvarar närmare 10 procent av dem som 
påbörjade sin villkorliga dom med samhällstjänst under 2008.  
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misskötsamhet. De har ofta misskött sig på flera olika sätt (Brå 
2010).  
 Klienter som haft samhällstjänst flera gånger, klienter dömda för 
grövre brott och ungdomar uppfattas vara mer struliga och i större 
grad försöka tänja på gränserna. Frivårdshandläggarna anser att 
dessa klienter är mindre arbetsvilliga och mindre motiverade än 
andra klienter. 

Bra matchning minskar risken för misskötsamhet 

Frivårdshandläggare försöker så långt som möjligt hitta arbetsplat-
ser som passar den enskilde klienten med utgångspunkt i personliga 
förutsättningar och omständigheter, brottets art, antal utdömda 
samhällstjänsttimmar med mera. De egenskaper och faktorer som 
frivårdshandläggarna tittar på när det gäller personliga förhållanden 
är till exempel utbildning, tidigare erfarenhet, intresse, familjesituat-
ion, geografiskt läge och kommunikationer. Idealet är att ha tillgång 
till arbetsplatser som har möjlighet att erbjuda olika typer av arbets-
uppgifter med hänsyn till klienternas yrkeserfarenheter, utbildning, 
intressen och önskemål. Det skapar mervärde både för arbetsgivaren 
och för klienten, enligt intervjuade frivårdshandläggare och kon-
taktpersoner. 
 Samtliga intervjuade frivårdshandläggare lyfter fram hur viktig 
matchningen är, både för klientens och för arbetsplatsens skull. Det 
handlar inte bara om typ av jobb utan också om vilken typ av atmo-
sfär som råder på arbetsplatsen och vad det är för personligheter 
som arbetar där. Handläggarna anser att om klienter kommer till en 
arbetsplats som är mer individuellt anpassad minskar risken för 
misskötsamhet, och möjligheten att samhällstjänsten blir en positiv 
erfarenhet för klienten ökar. En viktig komponent i matchningen är 
att klienten får vara med och påverka val av arbetsplats. Samtliga 
intervjuade klienter uppger också att de fått denna möjlighet. 
 

Klienterna positiva till sina arbetsplatser 
En enkätstudie i en tidigare utvärdering av Brå (2003) visade att 
samhällstjänstklienterna överlag var nöjda med sina arbetsplatser 
och ansåg att arbetsuppgifterna varit både meningsfulla och roliga.  
 Detta mönster återspeglas även i intervjuer gjorda för denna stu-
die. Nästintill samtliga intervjuade samhällstjänstklienter har trivts 
på sina arbetsplatser och anser att deras arbete känts meningsfullt. 
De bedömer att de hamnat på bra arbetsplatser med trevliga och 
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roliga personer som inte varit fördömande. De anser sig ha gjort 
nytta för samhället, lärt sig nya saker, skapat hållbara rutiner, skap-
at kontaktnät och blivit mer motiverade i vardagen. Framför allt 
gäller detta för klienter dömda till skyddstillsyn som är mindre soci-
alt integrerade i samhället. Några klienter har även fått möjlighet till 
praktik eller extra arbete på verksamheten efter samhällstjänstens 
slut.  

Synpunkter på effekter 
Samhällstjänst infördes för att minska användningen av kortare 
fängelsestraff för att undvika fängelsets skadliga inverkan för dem 
som dömts för mindre grova brott. Påföljden kan sägas ha två syf-
ten, dels ett preventivt syfte, dels ett straffande syfte. Det preventiva 
syftet kan i sin tur delas upp i rehabiliterande och avskräckande 
syfte. Påföljden ska enligt förarbetena även vara trovärdig, menings-
full och ett sätt för klienterna att betala tillbaka till samhället (prop. 
1989/90:7 s. 27–28)  
 Det rehabiliterande syftet med samhällstjänst är mer aktuellt när 
det gäller klienter dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst. Detta 
beror på att klienter dömda till skyddstillsyn i större utsträckning 
har en problematisk social situation och är i behov av rehabilite-
rande åtgärder för att undvika återfall i brott. För klienter dömda 
till villkorlig dom med samhällstjänst har påföljden i stället ett mer 
renodlat straffande syfte. Bland de inblandade parterna finns olika 
uppfattningar om i vilken mån samhällstjänst kan anses vara preven-
tiv respektive straffande. 

Inblandade parter har olika uppfattningar om syftet med 
samhällstjänst 

Bland de intervjuade frivårdshandläggarna varierar synen på vilket 
som är det främsta syftet med samhällstjänst. Vissa av de intervjuade 
lyfter det preventiva syftet där samhällstjänst beskrivs som en social 
och normaliserande verksamhet. Andra poängterar i stället vikten av 
det straffande syftet och att klienten binds upp tidsmässigt. Det 
straffande synsättet är vanligast bland de intervjuade handläggarna. 
 De intervjuade kontaktpersonerna ute på arbetsplatserna lyfter 
främst fram det preventiva och rehabiliterande syftet och ser sig 
själva som en viktig komponent för att uppnå detta, genom att agera 
som medmänniskor och stödja klienterna.  
 Klienterna däremot lyfter fram det straffande syftet och anser att 
samhällstjänst är ett sätt för dem att betala tillbaka till samhället på 



 

41 

Brå rapport 2012:4 

ett produktivt sätt. Samtliga intervjuade klienter anser dock att på-
följden bör vara hårdare och mer avskräckande än den är i dag för 
att motverka återfall.  

Samhällstjänsten uppfattas som ett strängare straff för 
vissa klienter 

Beroende på klienternas livssituation kan påföljden upplevas som 
olika betungande. Några intervjuade frivårdshandläggare anser att 
samhällstjänst på så sätt är en orättvis påföljd. De menar att sam-
hällstjänst är en mer betungande och kännbar påföljd för klienter 
som är socialt integrerade i samhället, som har heltidsarbete och 
familj. 
 För klienter som däremot inte har någon daglig sysselsättning eller 
familj kan det i stället vara trevligt att få komma ut och arbeta, 
träffa andra människor och få rutiner i vardagen. Den senare klient-
gruppen utgörs, som nämnts tidigare, i större utsträckning av perso-
ner som är dömda till skyddstillsyn. Även intervjuade klienter, som 
själva har arbete och familj, tar upp denna ”orättvisa”.  

Den rehabiliterande potentialen är större för vissa 
klientgrupper 

Med rehabiliterande potential avses här påföljdens möjlighet att 
bidra till att klienter avhåller sig från framtida brott. För klienter 
dömda till villkorlig dom anser de intervjuade frivårdshandläggarna 
att påföljden mer fungerar som en väckarklocka, att de gick för 
långt. För klienter dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst anser 
handläggarna att den rehabiliterande potentialen är större. Den kli-
entgruppen får en sysselsättning, kommer in ett socialt samman-
hang, får nya kontakter, rutiner och möjlighet att prova på ett (nytt) 
arbete vilket kan ha en viss effekt för att förebygga återfall. 
 Majoriteten av de intervjuade kontaktpersonerna anser att sam-
hällstjänsten kan ha en rehabiliterande effekt på klienterna, men att 
det till stor del beror på typ av klient och klientens inställning till 
samhällstjänsten. Liksom frivårdshandläggarna anser de att påfölj-
den för klienter med svag social gemenskap och liten arbetslivserfa-
renhet kan vara mycket givande. 
 Även klienterna är av denna åsikt. Nedan presenteras två citat från 
intervjuade klienter. 

 
Det har hjälpt mig väldigt mycket i vardagen däremot, det har 
gett mig en ordentlig dygnsrytm och rutiner som jag inte hade ti-
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digare och som jag hållit fast vid. De har bett mig komma till-
baka som praktikant på Myrorna. Så det är också skönt, en be-
kräftelse på att man har gjort ett bra jobb.  

Ta mig som inte har jobbat på flera år, man går och drar fötterna 
efter sig där hemma, gör ingenting egentligen. Sen kommer man 
in i en sån rutin som samhällstjänsten är. Det är ett krav. Inget 
tungt krav egentligen men det finns där. I slutet av samhällstjäns-
ten kunde jag komma en halvtimme tidigare bara för att få ha 
nåt att göra på dagarna, inte bara sitta hemma och slöa på kväl-
larna. 

Den rehabiliterande potentialen kan stärkas 

De flesta handläggare anser att om påföljden ska ha en rehabilite-
rande potential, bör den vara mer flexibel även för klienter dömda 
till villkorlig dom än den är i dag. Som nämnts tidigare bör sam-
hällstjänsten kunna kombineras med deltagande i olika rehabilite-
rande och behandlande program. 
 Intervjuade kontaktpersoner lyfter fram att insatserna i samband 
med att påföljden avslutas bör stärkas. Klienterna bör i större ut-
sträckning erbjudas eller vägledas till stöd så att de inte behöver 
hamna i samma situation igen efter samhällstjänstens slut. Sådant 
stöd kan bestå i hjälp med myndighetskontakter för att få tillgång 
till psykolog/psykiatriker, arbetsmarknadsträning eller praktikplats. 
Särskilt yngre och arbetslösa klienter uppges ha ett behov av detta. 

Klienter tveksamma till rehabiliterande effekt 

Klienterna är, som framgått ovan, positiva till samhällstjänst och ser 
det som ett bra alternativ till fängelse. De anser att de genom sam-
hällstjänsten fått möjlighet att betala av till samhället och att de har 
”lärt sig en läxa”. De anser dock inte att samhällstjänsten har någon 
rehabiliterande effekt när det gäller återfall i brott, men de flesta 
anser sig inte heller vara i behov av någon slags rehabilitering.  

Klienterna önskar en ”tuffare” samhällstjänst 

Samtidigt som klienterna har uppskattat samhällstjänsten och 
många säger sig haft glädje av den så efterfrågar de hårdare tag för 
att ge påföljden en mer avskräckande effekt. De anser att samhälls-
tjänsten, som den ser ut i dag, är ett alldeles för lindrigt straff som 
varken är avskräckande eller tillräckligt ingripande för att markera 
brottets allvar. Så som en klient uttryckt sig: 
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För sin egen del som ’brottsling’ innebär samhällstjänst att för-
söka rannsaka sig själv att man inte vill göra det där igen. Men 
samhällstjänsten har inte avskräckt, utan mer domen och hela 
den processen, för det var ganska jobbigt. 

Klienterna frågar efter mer samhällsnyttiga, hårda och tråkiga ar-
betsuppgifter. Exempelvis nämns städning av gator och torg. De 
anser även att frivården har en relativt slapp inställning till missköt-
samhet där misskötsamma klienter ges alltför många chanser. De 
tycker också att frivården är alltför generös i fråga om val av arbets-
platser och arbetstider. Vissa klienter anser att påföljden kan bred-
das än mer, till exempel kombineras med fotboja, för att göra på-
följden mer avskräckande. Ett annat förslag som läggs fram är strikt 
förbud mot alkohol under den period samhällstjänst avtjänas. Ne-
dan uttrycks några klienters åsikter om ”tuffare” samhällstjänst. 
 

Det borde vara strängare. Egentligen skulle man få göra ett rik-
tigt skitgöra. Då är det lite mer straff, tycker jag. 

Man är en resurs som brottsling. En resurs som skulle kunna an-
vändas till nånting bättre, nånting mer samhällsnyttigt. Som man 
ser i USA när man ser dem plocka skräp, gräva diken. Det känns 
som att det är ett nyttigare och hårdare straff. Det kunde vara 
mer fysiskt krävande. Jag tycker nästan man måste lida lite för 
sitt straff, det kändes som jag inte behövde lida så mycket. Det 
påverkade mig inte ekonomiskt heller. De anpassade samhälls-
tjänsten till mig. Det kändes inte som ett straff. 

Man ska vara begränsad med till exempel fotboja, då skulle det 
kännas mer som ett straff. I dag skrattar man åt samhällstjänst, 
då de ser sig som fria. Smäll på en fotboja på den personen så 
skulle den inte kunna göra ett brott. De skulle inte ha nån fritid 
och inte få dricka. Det skulle få dem att känna att det här är ett 
straff.  

Samhällstjänst i jämförelse med 
ungdomstjänst 
Motsvarigheten till samhällstjänst när det gäller 15–17-åringar är 
ungdomstjänst. Det finns både likheter och skillnader mellan de två 
påföljderna. Generellt kan sägas att samhällstjänsten är mer reglerad 
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än ungdomstjänsten och att det rehabiliterande inslaget i ungdoms-
tjänsten är något större än i samhällstjänsten.  

Infördes samtidigt som permanenta påföljder 

Påföljden samhällstjänst permanentades 1999, och det året infördes 
även ungdomstjänst. Ungdomstjänsten infördes som en tilläggspå-
följd till ungdomsvård, och syftet var att förstärka ingripandegraden 
i vården. I de fall domstolen ansåg att ungdomsvård var en adekvat 
påföljd men att brottets straffvärde översteg ingripandegraden i den 
föreslagna vården, kunde domstolen efter 1 januari 1999 förena 
ungdomsvården med ungdomstjänst eller dagsböter. Det innebar att 
ungdomar som inte var i behov av vård inte heller kunde dömas till 
ungdomstjänst. Detta uppmärksammades av lagstiftaren som genom 
2007 års reform av påföljderna för unga införde ungdomstjänst som 
enskild påföljd och därigenom gjorde det möjligt att döma till ung-
domstjänst utan att kombinera den med ungdomsvård. För att ändå 
ge ungdomstjänsten ett rehabiliterande inslag anges i propositionen 
att det oavlönade arbetet bör kompletteras med någon annan sär-
skilt anordnad verksamhet, som samtal och program. Tyngdpunkten 
bör dock ligga på det oavlönade arbetet (prop. 2005/06:165 s. 48). 
 Huvudsyftet med att införa samhällstjänst var att få ett alternativ 
till fängelsestraff. När ungdomstjänst infördes som komplement till 
överlämnande till vård inom socialtjänsten 1999 var syftet ungefär 
detsamma – genom att förstärka vården med ungdomstjänst (eller 
böter) kunde ett frihetsberövande undvikas. Införandet av ungdoms-
tjänst som en egen påföljd år 2007 syftade främst till att utgöra ett 
alternativ för sådana ungdomar som, utan ett tydligt vårdbehov, 
tidigare överlämnats till vård inom socialtjänsten (prop. 
2005/06:165 s. 60) Ungdomstjänst anges också kunna ersätta böter 
och i viss mån kortare frihetsberövande påföljder (prop. 2005/ 

06:165 s. 64) 

Ungdomstjänst har fått ett större genomslag 
Antalet som dömdes till ungdomstjänst före 2007 var relativt be-
gränsat men när ungdomstjänst blev en enskild påföljd ökade antalet 
kraftigt. Ungdomstjänst blev snabbt den mest använda påföljden när 
unga döms i domstol och år 2010 dömdes 3 156 personer till ung-
domstjänst.10 Antalet personer som dömdes till samhällstjänst var 
nästan dubbelt så stort (6 100). Ser man emellertid till andelen av 

                                                      
10

 Av dessa fick 2 816 personer ungdomstjänst som egen påföljd och 340 personer 
ungdomstjänst i kombination med ungdomsvård. 
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samtliga dömda 15–17-åringar som fick ungdomstjänst så är den 
mycket högre än andelen av de dömda vuxna som fick samhälls-
tjänst. Andelen av de vuxna, som dömdes för brott 2010, som fick 
samhällstjänst var 8 procent, jämfört med 41 procent av 15–17-
åringarna. Ungdomstjänst är alltså den helt dominerande påföljden 
för unga, medan äldre i större utsträckning får andra påföljder.  
 
Tabell 5. Antal och andel av dem som dömts i domstol till samhällstjänst 
respektive ungdomstjänst. År 2010.  

Samhällstjänst Ungdomstjänst 

Antal som dömts till påföljden 6 100 3 156 

Andel av den aktuella målgruppen som får påföljden 8 % 41 % 

 
Skillnaden i genomslag torde ha flera orsaker. En kan vara att det 
finns färre påföljdsalternativ för 15–17-åringar än för vuxna, en 
annan att ungdomstjänst ska fungera som ersättning inte bara för ett 
frihetsberövande utan även för böter och ungdomsvård. 

Tydligare bedömningskriterier för samhällstjänst 
Såväl för samhällstjänst som för ungdomstjänst ska den dömde be-
dömas som lämplig att utföra oavlönat arbete. Vid samhällstjänst är 
det handläggaren hos frivården som gör den bedömningen i sam-
band med att personutredning görs. Vad gäller ungdomstjänst så är 
det socialtjänsten i den tilltalades hemkommun som gör bedömning-
en. För båda påföljderna krävs samtycke för att kunna utdöma på-
följden. Lämplighetsbedömningen för samhällstjänstklienter görs 
utifrån en blankett som Kriminalvården tagit fram, och kriterierna 
för lämplighet varierar inte i någon större utsträckning mellan de 
olika frivårdskontoren i landet. För ungdomstjänst finns inga nat-
ionella bedömningskriterier, och antalet enheter som gör lämplig-
hetsbedömningen är också mycket större än antalet frivårdskontor 
(290 jämfört med 34) Det medför att socialtjänstens bedömningar 
varierar mer. 

Medianantalet utdömda timmar är 30 för ungdomstjänst 
jämfört med 60 för samhällstjänst 
Samhällstjänst kan utdömas med som minst 40 och som mest 240 
timmar. Ungdomstjänst kan utdömas med som minst 20 och som 
mest 150 timmar.  
 Medianantalet utdömda timmar för villkorlig dom med samhälls-
tjänst var 70 timmar och för skyddstillsyn med samhällstjänst 60 
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timmar enligt tvärsnittsdata för perioden 2004–2010 (Kriminalvår-
den 2011e). Medianantalet timmar för ungdomstjänst var 30 tim-
mar. Det innebär att det genomsnittliga antalet utdömda timmar 
samhällstjänst är en tredjedel av maxtiden, medan antalet timmar 
ungdomstjänst i genomsnitt är 20 procent av maxtiden. Detta inne-
bär dock inte att ungdomarna döms för mindre grova brott, ef-
tersom ungdomarnas straffrabatt medför att de skulle ha fått ett 
kortare fängelsestraff än vuxna för samma brott. Någon systematisk 
studie av straffvärdet för de brott som ger samhällstjänst i jämförelse 
med ungdomstjänst har inte gjorts. Det som här kan sägas är att 
våldsbrott och tillgreppsbrott dominerar starkt i domarna till ung-
domstjänst (39 respektive 30 procent). Våldsbrott dominerar också 
när samhällstjänst utdöms (34 procent), medan tillgreppsbrotten 
utgör endast 9 procent. De näst vanligaste brotten bland dem som 
döms till samhällstjänst är rattfylleri och narkotikabrott/varu-
smuggling (22 respektive 12 procent).  

Avtjäningstakten är mer reglerad inom samhällstjänst 
Avtjäningstakten, det vill säga under hur lång tid det utdömda anta-
let timmar ska avtjänas, är reglerad för samhällstjänst. I en dom till 
samhällstjänst finns alltid angivet ett alternativt fängelsestraff på 
mellan 14 dagar och ett år. Kriminalvårdens föreskrifter anger att 
samhällstjänsten ska genomföras på ungefär samma tid som det 
skulle ha tagit att verkställa fängelsestraffet (5 § KVFS 2011:5). 
 Något sådant alternativt fängelsestraff finns inte angivet i domar 
avseende ungdomstjänst. Avtjäningstakten för ungdomstjänst är 
heller inte reglerad på något sätt, vilket den är för samhällstjänst. 
Brå:s utvärdering visar också att avtjäningstakten varierar mycket 
mellan olika ungdomars verkställigheter. Brå föreslår i utvärdering-
en av 2007 års påföljdsreform för unga lagöverträdare (Brå 2011) 
att nationella riktlinjer införs för att ge en mer likartad tillämpning 
av ungdomstjänst över landet. 

Inga riktlinjer för väntetider inom ungdomstjänst	
Enligt regler om väntetider bör samhällstjänst i normalfallet påbör-
jas senast inom åtta veckor (56 dagar) efter att domen vunnit laga 
kraft (3–4 § KVFS 2011:5). I verkligheten är dock väntetiden oftast 
längre, särskilt för dem som dömts till villkorlig dom med samhälls-
tjänst. År 2009 var medianväntetiden 79 dagar för klienter dömda 
till villkorlig dom med samhällstjänst. För klienter dömda till 
skyddstillsyn med samhällstjänst var väntetiden något kortare (me-
dian 59 dagar).  
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 För ungdomstjänst finns inga riktlinjer om väntetider. I förarbe-
tena till reformen anges endast att det är viktigt att ungdomstjänsten 
verkställs så fort som möjligt (prop. 2005/06:165 s. 68). 
 I Brå:s utvärdering av 2007 års påföljdsreform studerades ett urval 
ungdomar dömda till ungdomstjänst under år 2008 (Brå 2011). 
Utvärderingen visade att hälften av dem inte hade påbörjat sin ung-
domstjänst inom åtta veckor från att domen vunnit laga kraft, det 
vill säga den tidsgräns som gäller för vuxna. En fjärdedel av dem 
inledde ungdomstjänsten efter två till fyra månader, och en dryg 
tiondel inledde sin ungdomstjänst mellan fyra och sex månader efter 
att domen vunnit laga kraft. 

Frivården upplever svårigheter i rekrytering av 
arbetsplatser 
Frivården har ansvar för att genomföra samhällstjänst och för att 
anordna samhällstjänstplatser. De följer upp den arbetsplan som den 
dömde samtyckt till att följa och övervakar att samhällstjänsten 
fullföljs korrekt. Som framgått tidigare menar frivården att det finns 
en brist på arbetsplatser och att det är svårt att rekrytera nya arbets-
platser. 
 Socialtjänsten har ansvar för ungdomstjänsten. I motsats till när 
det gäller samhällstjänst tycker socialtjänsthandläggarna att möjlig-
heterna att finna arbetsplatser överlag är relativt goda (Brå 2010). I 
en enkät, som Brå skickade ut till socialtjänsten i samtliga kommu-
ner, fick de på en skala från 1 till 5 ange hur nöjda de var med möj-
ligheterna att finna arbetsplatser. I genomsnitt svarade kommunerna 
3,3. Större kommuner var något mer nöjda än mindre.  
 Det är tänkbart att arbetsplatser är mer motiverade att hjälpa 
ungdomar in på rätt väg genom ungdomstjänst än att ta emot vuxna 
som dömts till samhällstjänst. Det skulle i så fall kunna vara en del-
förklaring till att det är lättare att hitta arbetsplatser för unga. En 
annan förklaring torde vara att kommunerna tar ett större ansvar 
för att ordna ungdomstjänstplatser än platser för samhällstjänst 
eftersom kommunala arbetsplatser står för en större del av ung-
domstjänst än de gör vid samhällstjänst. Därtill kommer att privata 
verksamheter används i relativt stor utsträckning för ungdomstjänst, 
i motsats till för samhällstjänst.  
 Som framgått i tidigare avsnitt är ideella verksamheter vanligast 
inom samhällstjänst. I förarbetena till lagen anges att det finns ett 
särskilt värde i att förlägga samhällstjänsten till någon form av ideell 
verksamhet eftersom klienterna på så vis träffar engagerade männi-
skor (prop. 1997/98:96 s. 102). Andra vanligt förekommande ar-
betsplatser för samhällstjänstklienter är idrottsföreningar och offent-
liga verksamheter.  
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 Vid ungdomstjänst dominerar offentligt drivna arbetsplatser. Nära 
hälften av kommunerna uppger att de i första hand använder kom-
munala, landstingskommunala eller statliga arbetsplatser, och när-
mare en tredjedel använder främst ideella verksamheter.  
 Tabell 6 visar hur typ av arbetsplatser fördelar sig för de två olika 
påföljderna: 
 
Tabell 6. Fördelning av olika typer av arbetsplatser för samhällstjänst 
respektive ungdomstjänst. Andel i procent.  

 

Ungdomstjänst, men inte samhällstjänst, kombineras 
med samtal eller program 

Som nämnts ovan bör ungdomstjänsten kombineras med någon 
form av annan verksamhet. Det absolut vanligaste är att denna verk-
samhet utgörs av ett så kallat påverkansprogram. Tre fjärdedelar av 
kommunerna har den kombinationen. Övriga har någon form av 
samtal med den unge. Av Brå:s uppföljning år 2010 framgår att 
särskilt ordnad verksamhet oftast pågår 5–10 timmar. 
 Något motsvarande finns inte när det gäller samhällstjänst som 
föreskrift till villkorlig dom men av intervjuerna framgår att många, 
både inom frivården och på arbetsplatserna, tycker att någon form 
av kompletterande moment kunde vara av värde även för vuxna. 

Kontrollen av klienter i samhällstjänst är mer omfattande 
Enligt frivårdens föreskrifter ska frivården kontrollera samtliga ar-
betspass (9 § KVFS 2011:5). I föreskrifterna anges också att frivår-

                                                      
11

 Uppgifterna bygger på ett urval av 435 journaler för personer dömda till villkorlig dom 
med samhällstjänst. Urvalet är slumpmässigt och motsvarar cirka 10 procent av klien-
terna år 2008. 
12

 Uppgifterna bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner och kommunde-
lar i landet år 2011. Svarsfrekvensen uppgick till 89 procent.  

Arbetsplats Samhällstjänst
11

Ungdomstjänst
12

 

Ideell verksamhet 64 % 30 % 

Offentlig verksamhet (inkl. kyrka/ samfund) 32 % 50 % 

Privat 3 % 20 % 

Ingen uppgift 1 % - 

Summa 100 % 100 % 

Källa: Brå 2010, 2011. 
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den ska besöka klienten på arbetsplatsen minst två gånger under 
dennes samhällstjänst, och någon form av kontroll ska göras av 
varje arbetspass. För ungdomstjänst finns inga sådana föreskrifter, 
och det är handledaren på arbetsplatsen som ansvarar för att åter-
rapportera eventuell misskötsamhet till socialtjänsten. Både för sam-
hällstjänst och för ungdomstjänst utses en handledare som kontrol-
lerar att den dömde sköter sitt arbete och sina arbetstider. Handle-
daren rapporterar till frivården respektive socialtjänsten i de fall 
klienten missköter sig.  
 Som framgått ovan finns det brister i frivårdens löpande kontroll 
av arbetspassen. Men det finns ingen studie av hur kontrollen av de 
ungas genomförande av sin ungdomstjänst fungerar, någon jämfö-
relse går därför inte att göra.  

Både myndigheterna och klienterna uppskattar påföljden 

Som framgått ovan är alla intervjuade grupper i huvudsak positiva 
till att samhällstjänst finns som påföljd. Både frivården, kontaktper-
sonerna och klienterna ser samhällstjänst som ett bra alternativ till 
fängelse. Nästan alla intervjuade klienter har trivts på sina arbets-
platser och anser att deras arbete varit meningsfullt. 
 Samma bild framträder i Brå:s studie av ungdomspåföljderna (Brå 
2011). När kommunerna fick värdera hur nöjda de var med ung-
domstjänst som påföljd på en skala från 1 till 5 svarade nästan två 
tredjedelar 4 eller 5.13 Även de ungdomar som intervjuats om sin 
samhällstjänst inom ramen för Brå:s studie och ytterligare ett par 
studier (Bons 2009) ger sammantaget en positiv bild. 

Fullföljandegraden är hög för båda påföljderna 

Av de klienter som påbörjar samhällstjänst fullföljde 95 procent 
påföljden år 2010 (Kriminalvården 2011b). För klienter dömda till 
villkorlig dom med samhällstjänst var fullföljandegraden 97 procent, 
och för klienter dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst var 
fullföljandegraden 88 procent.  
 När det gäller ungdomar är det nästan nio av tio som påbörjar 
ungdomstjänst som fullföljer påföljden (Brå 2011).14  
 I tabell 7 sammanfattas resultaten av jämförelsen. 
 
  

                                                      
13

 Genomsnittsvärdet var 3,7. 
14

 Därtill kommer fem procent som inte genomför sin ungdomstjänst på grund av orsa-
ker inom socialtjänsten. 
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Tabell 7. Sammanställning av jämförelser mellan samhällstjänst och ungdomstjänst. 

 

                                                      
15

 Avser tvärsnittsdata för åren 2004–2010 för samhällstjänst och år 2008 (endast ett 
urval) för ungdomstjänst.   

 
Samhällstjänst Ungdomstjänst 

Antal dömda 2010 6 100 2 816 

Andel som fått samhällstjänst resp. ungdomstjänst av  
dem som dömts i domstol för brott år 2010 

8 % 41 % 

Möjlighet att ersätta timmar med annan  
verksamhet 

Nej Ja 

Enhetliga bedömningar Ja Nej 

Minimum timmar 40 20 

Maximalt antal timmar 240 150 

Medianantalet utdömda timmar 
15

 Villkorlig dom: 70 
Skyddstillsyn: 60 

30 

Reglerad avtjäningstakt Ja Nej 

Riktlinjer för väntetider Ja Nej 

Rekryteringssvårigheter Ja Nej 

Riktlinjer för kontroller Ja Nej 

Positiv syn på påföljden bland de berörda Ja Ja 

Fullföljandegrad 95 % 88 % 
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Skulle fler kunna dömas till 
samhällstjänst? 

I detta avsnitt studeras vilka som bedöms lämpliga för samhälls-
tjänst, vilka förslag till påföljd som frivården lämnar, hur domstolen 
dömer och hur förutsättningarna ser ut för att döma fler till sam-
hällstjänst.  

Personutredningen bygger på olika 
frågeområden 
När man bedömer om samhällstjänst kan bli aktuell som ett trovär-
digt alternativ till fängelse ska, förutom brottets art och svårhet, 
även den dömdes lämplighet för samhällstjänst beaktas (30 kap. 7 
respektive 9 § BrB). Den dömde ska också ha för avsikt att genom-
föra samhällstjänsten och acceptera de krav som ställs 
(prop.1997/98:96 s. 84). 
 Några tydliga riktlinjer för bedömningen av en persons lämplighet 
att fullgöra samhällstjänst har inte angivits i lagtexten. Dock angavs 
i förarbetena till samhällstjänst att ”Samhällstjänst torde sålunda 
vara mindre lämplig som påföljd för personer med allvarliga miss-
bruksproblem. Överhuvudtaget kan det ifrågasättas om aktiva miss-
brukare, oavsett missbrukets art, har förmåga att genomföra ett 
sådant arbete” (prop. 1898/90:7).  
 Av kriminalvårdens föreskrifter framgår att lämpligheten framför 
allt ska prövas med hänsyn till den åtalades person och hans eller 
hennes förmåga att anpassa sig till generella krav på arbetsförmåga, 
punktlighet, drogfrihet och samarbetsförmåga (KVFS 2006:21). Den 
misstänktes praktiska möjligheter att genomföra samhällstjänst med 



 

52 

Brå rapport 2012:4 

hänsyn till övriga arbetsåtaganden, hälsa, eventuella handikapp, 
familjeförhållanden med mera behöver diskuteras noggrant. Om det 
framkommer uppgifter som tyder på att den misstänkte tillhör en 
kriminell gruppering och/eller att den är misstänkt för organiserad 
brottslighet kan det innebära att han eller hon bedöms som olämplig 
för samhällstjänst. Det beror på att en sådan koppling kan innebära 
betydande risker för arbetsplatsen och personalen (Kriminalvården 
2011a).  
 Den åtalades lämplighet för samhällstjänst utreds i en så kallad 
personutredning som beställs av domstolen och genomförs av fri-
vården. Utifrån den utredningen fattar domstolen beslut om 
huruvida påföljden ska bli samhällstjänst eller inte. Därför är det 
naturligtvis av stor vikt att rätten har tillgång till ett fullständigt 
underlag (30 kap. 7 § brottsbalken). 
 Personutredningen baseras i första hand på en eller flera intervjuer 
med den misstänkte och dokumenteras på en semistrukturerad blan-
kett. På utredningsblanketten ska den åtalades bakgrund och aktu-
ella situation beskrivas utifrån tio olika aspekter: familj, bostad, 
ekonomi, fritid, fysisk hälsa, psykisk hälsa, alkohol, narkotika, spel 
och kriminalitet. Fokus för utredningen ligger på att identifiera ris-
ker och behov inom varje fält. Övervakningsbehov och förutsätt-
ningarna för samhällstjänst ska också alltid prövas (1 § KVFS 
2011:4) 
 Utöver intervjuer med klienten inhämtar personutredaren uppgif-
ter från Kriminalvårdens personakt och belastningsregister. Även 
andra referensuppgifter kan inhämtas, till exempel uppgifter från 
försäkringskassa och socialtjänst, samt i vissa fall förundersöknings-
protokollet.16 
 Intervjuade frivårdshandläggare tar upp flera svårigheter som de i 
praktiken stöter på när de ska bedöma en persons lämplighet för 
samhällstjänst. Frivårdshandläggarna anser framför allt att det kan 
vara svårt att veta om det klienterna uppger vid personutredningar-
na är korrekt och sanningsenligt. Andra svårigheter uppges vara 
klienter som inte dyker upp eller medverkar till personutredningen 
och svårigheter med att på förhand bedöma hur klienten kan 
komma att sköta och klara samhällstjänsten. När klienten inte dyker 
upp eller medverkar till personutredningen ses det ofta som en indi-
kation på att samhällstjänst inte är en lämplig påföljd. Handläggar-

                                                      
16

 Vid behov används även strukturerade riskbedömningsinstrument för att upptäcka 
framför allt riskabla alkohol- eller narkotikavanor samt risk för våld i nära relation och risk 
för sexualbrott. Användningen av dessa instrument i samband med personutredningar är 
dock sällsynt (Svensson 2011). 



 

53 

Brå rapport 2012:4 

na uppger vidare att tidsbrist även kan utgöra ett problem och leda 
till sämre utredningar.  

Frivårdens lämplighetsbedömning 
De 165 personer som ingår i personutredningsstudien består till en 
tredjedel av personer som frivården bedömt som olämpliga för sam-
hällstjänst och till två tredjedelar av personer som anses lämpliga för 
samhällstjänst. Sett till ålder är det i totalgruppen om 165 personer 
ungefär lika stor andel yngre som äldre (det vill säga upp till 29 år 
respektive 30 år och äldre17). Bland dem som bedömts som lämpliga 
är dock andelen unga något högre i gruppen lämpliga än i total-
gruppen, vilket ligger i linje med lagstiftarens tanke att samhälls-
tjänst passar särskilt bra för yngre personer. Enligt statistik utgörs 
den största andelen klienter av personer mellan 20–22 år (Krimi-
nalvården 2011e). Medianåldern för dem som bedömts som lämp-
liga för samhällstjänst är 28 år jämfört med 33 år för dem som 
bedömts som olämpliga. Även om grupperna är ungefär lika stora är 
antalet yngre fler. 
 
Tabell 8. Antal klienter i personutredningarna som av frivården bedömts som 
lämpliga för samhällstjänst, uppdelat på yngre och äldre klienter. År 2010.  

De lämpliga har bostad men saknar ofta sysselsättning 

Frivårdshandläggarna betonar att för dem som misslyckas med sam-
hällstjänsten blir påföljden bara ytterligare en stämpel på misslyck-
ande. Därför är det viktigt att påföljden bara ges till klienter som 
tros klara av den. 
 Bäst lämpade för samhällstjänst är, enligt intervjuade frivårds-
handläggare, klienter med socialt ordnade liv, det vill säga klienter 
som har bostad, god psykisk och fysisk hälsa och inte har några 
missbruksproblem. Att kunna passa tider och samarbeta med frivår-

                                                      
17

 Att gränsen äldre har satts vid 30 år beror på att samhällstjänst i första hand riktar sig 
mot unga och i det perspektivet får de som är över 30 år anses vara äldre i studien av 
Söderlind och Svensson.  

Lämpliga klienter 
Antal  
n 

Procent  
 

Median- 
ålder 

Spridning 
 ± 

Yngre (18–29 år) 61 56 % 21 19–29 

Äldre (30–79 år) 49 45 % 46 31–76 

Totalgrupp 110 67 % 28 19–76 

Källa: Söderlind och Svensson 2011. 
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den är också bra. Vid vissa frivårdskontor är det ett absolut krav 
med drogfrihet; andra kontor anser att missbruk av mindre grad är 
en fingervisning men inte behöver vara avgörande för att personen 
ska bedömas som olämplig till samhällstjänst.  
 Hur ser då situationen i praktiken ut för dem som frivården be-
dömer som lämpliga i personutredningarna? Generellt kan sägas att 
de överlag har ett mer socialt ordnat liv än de som bedöms som 
olämpliga. Det krävs dock inte ett hundraprocentigt ordnat liv för 
att bedömas som lämplig. Det framgår av tabell 9, som jämför de 
två grupperna utifrån ett antal variabler.  
 
Tabell 9. Fördelning av olika bakgrundsvariabler för personer som bedöms 
som lämpliga respektive olämpliga för samhällstjänst. År 2010. Andel i 
procent.  

 
Nästan alla som bedöms som lämpliga av handläggarna har en egen 
bostad18, jämfört med knappt två tredjedelar av dem som anses 
olämpliga. När det gäller övriga sociala variabler är det en hel del av 
dem som ses som lämpliga som har problem. Nästan hälften av dem 
har inte någon ordnad sysselsättning och mer än en fjärdedel har 
psykiska problem eller drogproblem. Trots att så många saknar 
sysselsättning eller har andra sociala eller medicinska problem, 
bedöms nästan 90 procent av dem ha en ”ordnad social situation”.  
 Tabellen tyder på att det faktum att personen har en egen bostad 
är ett viktigt kriterium för att frivården ska anse att den sociala 
situationen är ordnad, medan däremot sysselsättning och avsaknad 
av alkohol- eller narkotikaproblem inte ses som en nödvändighet för 
att den sociala situationen ska ses som ”ordnad”. Även det faktum 

                                                      
18

 Det finns ett par yngre personer som står helt utan bostad och några, i huvudsak 
äldre, vars boende är ordnat av någon myndighet. 

  Lämpliga Olämpliga 

 
Andel som har: 

n=110  
(67 %) 

n=55 
(33 %) 

Egen bostad 92 % 62 % 

Sysselsättning 57 % 26 % 

Fysisk god hälsa 86 % 53 % 

Psykisk god hälsa 69 % 35 % 

Inga alkoholproblem 74 % 46 % 

Inga narkotikaproblem 77 % 57 % 

”Ordnad social situation” enligt utredaren  89 % 47 % 

Källa: Söderlind och Svensson 2011. 
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att en person har familj eller är sammanboende spelar in när 
frivården gör sin bedömning av den sociala situationen. 
 I gruppen olämpliga för samhällstjänst är andelen med olika typer 
av problem större. Nästan två tredjedelar saknar egen bostad och 
nästan tre fjärdedelar har inte någon ordnad sysselsättning. Cirka 
hälften av dem har fysiska problem (främst äldre personer) eller 
alkohol- eller narkotika problem.  
 I stort har alla som bedömts lämpliga för samhällstjänst gett sitt 
samtycke, vilket är en förutsättning för samhällstjänst, och det är 
endast ett fåtal som motsätter sig samhällstjänst.  

De olämpliga har oftare många tidigare domar 
Ungefär 1/3 av både de lämpliga och de olämpliga har inte några 
tidigare noteringar i belastningsregistret. Av dem som bedömts som 
olämpliga är det vanligare med flera tidigare noteringar (4 eller fler).  
 
Tabell 10. Fördelning av antal noteringar i belastningsregistret för personer 
som av frivården bedömts som lämpliga respektive olämpliga för samhälls-
tjänst. År 2010. Andel i procent. 

 
 När det gäller vilka brott som klienterna är åtalade för är det 
ingen större skillnad mellan de två grupperna. Det är något 
vanligare i gruppen lämpliga att vara åtalad för brott mot person 
(44 procent jämfört med 33 procent av de olämpliga) medan det är 
vanligare med trafikbrott bland de olämpliga (17 procent av de 
lämpliga jämfört med 26 procent av de olämpliga). 
 Nedan beskrivs två ganska typiska fall (med fingerade namn) från 
klienters personutredningar. Genom den sammantagna bilden av 
klienten framkommer ofta vilken typ av påföljd som är lämplig även 
om det inte är direkt uttalat.  
 

Martin, 19 år, åtalad för misshandel  
Martin har vuxit upp med sin mamma och hennes nya man men 
umgås regelbundet med sin pappa och dennes nya familj. Han 

Antal noteringar  
i belastningsregistret 

Lämpliga Olämpliga

  n=110 (67 %) n=55 (33 %)

Andel som har    

0 noteringar i belastningsregistret                    32 % 16 %

1–3 noteringar i belastningsregistret 51 % 29 %

4 eller fler noteringar i  
belastningsregistret 

25 % 45 %

Samtycke 96 % 3 %

Källa: Söderlind och Svensson 2011. 
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har god kontakt med båda familjerna. Han studerar på gymna-
siet, och på fritiden spelar han fotboll och innebandy med sina 
vänner. Martin är fysiskt frisk men förklarar att han är lättretlig 
och därför ibland hamnar i slagsmål, vilket styrks av styvfadern. 
Styvfadern är dock inte oroad över Martins alkoholkonsumtion 
eller beteende i övrigt. Martin dricker alkohol 1–2 gånger i må-
naden tillsammans med sina vänner när det är fest. Han har ald-
rig provat narkotika. Martin har en tidigare dom för misshandel 
när han var 17 år där påföljden blev böter och han känner i dag 
att han måste lära sig att hantera sitt humör för att undvika dessa 
situationer. 
 
Niklas, 42, åtalad för grovt rattfylleri  
Niklas är ensamstående, har inga barn och hyr ett hus sedan 6 år 
tillbaka. Han är uppvuxen med sin bror hos sina båda föräldrar. 
Han beskriver sin uppväxt som mycket bra och han har god kon-
takt med sin familj. Niklas har arbetat i hela sitt liv, har en bra 
lön och inga skulder eller lån. På fritiden ägnar han sig åt jakt 
och fiske tillsammans med vänner. Niklas har vissa fysiska besvär 
då han har skruvar inopererade i foten efter en bilolycka, och det 
ger periodvis smärta. Han lever under ordnade förhållanden och 
tycks inte ha några missbruksproblem. Vid aktuell händelse upp-
ger han att han hade druckit men inte kände sig kraftigt berusad. 
Han känner i dag ånger och vet att han har gjort fel. Niklas har 
inte druckit sedan brottet begicks och han känner ingen oro för 
sina alkoholvanor. Han inte intresserad av någon missbruksbe-
handling. På grund av sitt arbete är han i behov av sitt körkort 
och har själv ansökt om att få delta i ett alkolåsprogram. Han 
har etablerat en läkarkontakt med företagshälsovården och har 
börjat lämna prover där. Niklas är tidigare ostraffad och det har 
inte framkommit några riskfaktorer för återfall i brott. 

Ingen större skillnad i problembild för ålder och kön 

Genomgången av personutredningarna visar inte på någon större 
skillnad i problembild mellan yngre och äldre klienter, utan de har 
ungefär samma profil. Andelen kvinnor i personutredningsstudien är 
så pass liten att det inte går att säga något om skillnader mellan män 
och kvinnor. Däremot visar registerdata från Kriminalvården 
(2011e) att det är en lika stor andel kvinnor som män som döms till 
de olika påföljderna villkorlig dom respektive skyddstillsyn med 
samhällstjänst. Då de olika påföljderna speglar olika slags klient-
grupper kan man också anta att problembilden för kvinnor och män 
ser likartad ut.  
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Lämplighet för samhällstjänst bedöms 
likartat i de olika regionerna  
Vid genomgång av personutredningarna framkommer att frivårds-
kontoren i de olika regionerna bedömer lämpligheten för samhälls-
tjänst på samma vis, och det framkommer inga utmärkande skill-
nader. Samtliga studerade kontor gör bedömningar som samman-
taget visar att de som anses lämpa sig för samhällstjänst har en mer 
ordnad livssituation och en lägre kriminell belastning. Inte heller när 
det kommer till eventuella rekommendationer, såsom övervakning 
och föreslagen föreskrift, går det att utläsa några utmärkande skill-
nader mellan de olika regionerna. 
 En förklaring till detta kan vara att frivården har rekom-
mendationer och allmänna råd att arbeta utifrån och att de formar 
bedömningarna. Därtill kommer att frivården numera har en mall 
för vad som ska ingå i utredningen. 

I vilken utsträckning följder domstolarna 
förslagen om samhällstjänst?  
Brå har i två tidigare studier (1994 och 2003) studerat i vilken ut-
sträckning domstolarna följer de rekommendationer rörande sam-
hällstjänst som lämnats i personutredningarna.  
 I en studie av samhällstjänstens försöksperiod (Andersson och 
Alexandersson 1994) framkom att fängelse utdömdes i 18 procent 
av fallen. En lindrigare påföljd än skyddstillsyn med samhällstjänst 
utdömdes i 28 procent av fallen, och 2 procent frikändes eller över-
lämnades till socialtjänsten. I de fall fängelse utdömdes motiverades 
det i rätten i första hand med brottets allvarliga art eller höga straff-
värde, alternativt att förutsättningarna för skyddstillsyn inte ansågs 
föreligga. 
 När domen blev lindrigare än skyddstillsyn med samhällstjänst 
angavs det sällan någon direkt motivering till det. En möjlig förkla-
ring till den mildare påföljden, som Brå tar upp, är att den som 
gjorde personutredningen för säkerhets skull valde att bedöma lämp-
ligheten för samhällstjänst även om sannolikheten för en så sträng 
påföljd var liten. Detta för att möjliggöra samhällstjänst som alter-
nativ om ett fängelsestraff mot förmodan skulle bli aktuellt. En an-
nan möjlig förklaring som nämns i rapporten är att domstolen änd-
rar brottsrubriceringen så att brottet blir mindre grovt än i stäm-
ningsansökan.  
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 Den andra utvärderingen (Brå 2003) utvärderade samhällstjänsten 
i dess permanenta form, både i kombination med skyddstillsyn och 
med villkorlig dom. Fokus låg på att undersöka hur samhälls-
tjänstpåföljderna utvecklats och hur de tillämpas rättsligt och prakt-
iskt. Bland annat studerades 585 tingsrättsdomar där brottets art 
och straffvärde möjliggjorde samhällstjänst som påföljd. I 25 pro-
cent av dessa fall (148 personer) blev påföljden fängelse. Fängelse-
straffet motiverades i första hand av den tilltalades tidigare uppre-
pade återfall i kriminalitet och i andra hand av brottets art eller 
straffvärde. I några fall saknades motivering. I de fallen gjorde Brå 
tolkningen att den tilltalade troligen inte uppfyllde kriterierna för 
samhällstjänst, exempelvis på grund av missbruksproblem.19 
 Brå studerade också frågan om så kallad net widening, det vill 
säga om införandet av samhällstjänst i vissa fall kunde ha fått den 
icke avsedda effekten att den utdömda påföljden blev mer ingri-
pande än tidigare. När 194 samhällstjänstdomar analyserades uti-
från den frågan framkom det att i 9 procent av fallen motiverades 
samhällstjänsten av en vilja att skärpa straffet – trots att det var 
tveksamt om rätten skulle ha utdömt fängelsestraff om samhälls-
tjänst inte fanns. Frågan om samstämmighet mellan frivårdens och 
rättens bedömning belystes också. Det visade sig då att det var ovan-
ligt att en person dömdes till samhällstjänst, om frivården bedömt 
honom eller henne som olämplig (det förekom i 11 procent av fal-
len). 

Majoriteten dömdes till annan påföljd av rätten 

Den genomgång av personutredningar som nu gjorts visar, liksom de 
tidigare studierna, att många av dem som frivården bedömer som 
lämpliga för samhällstjänst inte döms till den påföljden. Av 110 stu-
derade utredningar där frivården bedömt personerna som lämpliga 
för samhällstjänst var det endast 40 procent (44 personer) som 
dömdes till det av rätten. Hälften av dem fick villkorlig dom med 
samhällstjänst och hälften fick skyddstillsyn med samhällstjänst. Det 
ska dock tilläggas att frivården alltid ska göra en bedömning av 
lämpligheten för samhällstjänst, även i fall där frivården föreslår en 
annan påföljd. Att personen är lämplig för samhällstjänst betyder 
alltså inte att det är givet att frivården förordar den påföljden. 
 När påföljden blev en annan än samhällstjänst var den oftast mil-
dare än alternativet samhällstjänst. Nästan 40 procent av samtliga 
dömdes till ett mindre ingripande straff som villkorlig dom eller 
                                                      
19

 Genomgången avsåg endast domarna och inte personutredningarna, så det var inte 
möjligt att se vilken lämplighetsbedömning som frivården gjort. 
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skyddstillsyn utan samhällstjänst eller böter. I 23 procent av samt-
liga fall blev den utdömda påföljden strängare än alternativet sam-
hällstjänst, det vill säga fängelse. Motiveringen var att brottets art 
eller straffvärde krävde ett fängelsestraff. Däremot angavs inte ris-
ken för återfall som motiv till fängelsestraffet till skillnad från resul-
taten i Brå:s studie från 2003.  
 I de fall där påföljden blev samhällstjänst var det ovanligt att dom-
stolen motiverade påföljdsvalet. Det kan konstateras att andelen av 
dem som frivården bedömde som lämpliga men som ändå dömdes 
till fängelse är ungefär densamma som i Brå:s studie från år 2003 
(25 procent).  
 I ytterst få fall resonerar rätten i skrift om anledningen till valet av 
samhällstjänst och än mer sällan om vinsten av att undvika en vis-
telse i fängelse. Att rätten inte i så stor utsträckning diskuterar per-
sonutredningen i domen kan bero på att det är ett underlag och att  i 
sig inte är en rekommendation om påföljd.  
 
Figur 4. Domstolsbeslut för de klienter som frivården bedömt som lämpliga 
för samhällstjänst. År 2010. Andel i procent. 

 

 
 
I likhet med vad som framkom i Brå:s studie från år 2003 är det 
ovanligt att domstolen utdömer samhällstjänst för en person som 
bedömts som olämplig av frivården. Det var endast två personer i 
materialet som dömdes till samhällstjänst trots att frivården ansett 
dem som olämpliga. De dömdes båda för grovt rattfylleri. Frivården 
bedömde den ena som olämplig på grund av alkoholproblem och 
den andra på grund av hälsoproblem.  

Källa: Söderlind och Svensson 2011. 

Samhällstjänst 

Mildare straff 

Strängare straff 
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Ingen större skillnad mellan dem som föreslås respektive 
döms till samhällstjänst 

En stor del av dem som frivården bedömer som lämpliga för sam-
hällstjänst får således en annan påföljd. En intressant fråga är då om 
de som döms till samhällstjänst har en annan profil än hela gruppen 
av dem som bedömts som lämpliga. Så tycks inte vara fallet. Ande-
len med olika typer av sociala problem är densamma så när som på 
ett par procent.  
 
Tabell 11. Fördelning av olika bakgrundsvariabler för personer som bedömts 
som lämpliga av frivården respektive dömts till samhällstjänst. År 2010. 
Andel i procent.  

Vanligare med sociala problem vid skyddstillsyn med 
samhällstjänst än vid villkorlig dom med samhällstjänst 

I personutredningarna framgår inte helt tydligt om det är skyddstill-
syn med samhällstjänst eller villkorlig dom med samhällstjänst som 
kan bli aktuellt. Bland de dömda går det dock att jämföra den soci-
ala situationen för dem som dömts till skyddstillsyn med samhälls-
tjänst med dem som dömts till villkorlig dom med samhällstjänst. 
Jämförelsen visar att grupperna skiljer sig markant. De som döms 
till skyddstillsyn har avsevärt fler problem och är mer brottsligt be-
lastade. De som döms till villkorlig dom utgörs av de mest välanpas-
sade bland alla dem som bedöms som lämpliga, och de som får 

 
Frivården 

bedömt som lämplig
Domslut 

Samhällstjänst

  n= 110 n= 44

Medelålder 33 år 32 år

Andel som har:   

”Ordnad social situation” 89 % 86 %

Egen bostad 92 % 93 %

Sysselsättning 57 % 59 %

Fysisk god hälsa 86 % 84 %

Psykisk god hälsa 69 % 71 %

Inga alkoholproblem 74 % 73 %

Inga narkotikaproblem 77 % 77 %

4 eller fler noteringar i  
belastningsregistret 

25 % 30 %

Samtycke 96 % 93 %

Källa: Söderlind och Svensson 2011. 
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samhällstjänst tillsammans med skyddstillsyn utgörs av dem med 
störst sociala problem och högst brottslig belastning bland dem som 
bedömts som lämpliga. Detta ligger också i linje med hur det är 
tänkt kring de två påföljdernas målgrupper. 
 Skillnaderna i sin helhet redovisas i tabell 12. 
 
Tabell 12. Fördelning av olika bakgrundsvariabler för personer som dömts till 
villkorlig dom med samhällstjänst, respektive skyddstillsyn med 
samhällstjänst. Andel i procent.  

 
Frivården har i urvalet gett rekommendationer om övervakning, 
vilket innebär skyddstillsyn, för hälften av dem som bedömts som 

  

     Domslut samhällstjänst  

 
Varav villkorlig dom

n=22
Varav skyddstillsyn 

n=22 

Medelålder 37 år 28 år 

Andel som har:  
   

Ordnad social situation  100 % 73 % 

Egen bostad 100 % 86 % 

Sysselsättning 91 % 50 % 

Fysisk god hälsa 91 % 77 % 

Psykisk god hälsa 77 % 64 % 

Inga alkoholproblem 82 % 64 % 

Inga narkotikaproblem 96 % 59 % 

0-3 noteringar i  
belastningsregistret 

68 % 45 % 

 4 eller fler noteringar i belast-
ningsregistret 

23 % 36 % 

Samtycke 91 % 96 % 

     

Huvudbrott i åtal  

Brott mot person 41 % 64 % 

Förmögenhetsbrott 9 % 18 % 

Brott mot allmänhet - - 

Brott mot staten 5 % - 

Trafikbrott 41 % 9 % 

Narkotikabrott - 9 % 

Övrig lagstiftning 5 % - 

Källa: Söderlind och Svensson 2011. 
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lämpliga. Rekommendationer om övervakning ges i första hand för 
de yngre och i synnerhet för dem i åldern 18–24 år. I gruppen som 
bedömts som olämpliga är andelen som anses ha ett övervaknings-
behov 73 procent.  

Potentialen att utöka användningen av 
samhällstjänst tycks i dag vara liten 
I uppdraget ingår även att analysera vilken potential som finns att, 
inom ramen för nuvarande lagstiftning, bredda användningen av 
villkorlig dom med samhällstjänst. Frågan avser både möjligheterna 
att utöka andelen som får samhällstjänst och att utöka längden på 
samhällstjänsterna. 
 Den samlade bild som framkommer när materialet analyseras med 
den utgångspunkten är att potentialen är ganska liten. Det tycks 
endast vara ett fåtal av de klienter som fått fängelse som i stället 
skulle kunna ha dömts till samhällstjänst.  
 För att pröva frågan har en fördjupad analys gjorts av den grupp 
som frivården bedömt som olämplig för samhällstjänst. I den grup-
pen har de individer plockats fram som uppfyller två kriterier som 
ofta lyfts fram som viktiga för att samhällstjänst ska kunna utdö-
mas: ett begränsat antal tidigare lagföringar (högst två) och inget 
pågående missbruk. Den gruppen bestod av åtta personer (15 pro-
cent av de olämpliga). Ingen i den gruppen, utom en20, hade dock 
samtyckt till att göra samhällstjänst, vilket är ett krav för att påfölj-
den ska kunna utdömas. 

Frivården positiv till fler samhällstjänstdomar – om 
antalet arbetsplatser kan utökas  

Intervjuade frivårdshandläggare är positiva till samhällstjänst men 
ser vissa problem med en breddning av påföljden. De menar att kri-
minalvården i dag inte har möjlighet att ordna fler samhällstjänst-
platser. För en utvidgning av samhällstjänst krävs i så fall nya/andra 
förutsättningar för rekrytering av samhällstjänstplatser. Till exempel 
en bredare rekryteringsgrund och verksamhetsformer i kriminalvår-
dens regi som har nämnts tidigare. 
 De flesta intervjuade kontaktpersoner är också positiva till att ta 
emot fler samhällstjänstklienter så länge arbetsplatserna kan erbjuda 
arbetsuppgifter till klienterna och kontaktpersoner som kan ta hand 
                                                      
20

 Den personen dömdes till skyddstillsyn utan samhällstjänst, det vill säga en mindre 
ingripande påföljd än om den kombinerats med samhällstjänst. 
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om dem. Men de poängterar att klienterna måste ha förutsättningar 
att klara av en samhällstjänst, och att klienter med problem bör få 
vård eller liknande parallellt med samhällstjänsten. I praktiken inne-
bär detta att möjligheterna att döma fler till samhällstjänst i stället 
för fängelse inte är så stor, eftersom de som i dag bedöms som 
olämpliga generellt sett har problem som minskar förutsättningarna 
för att de klarar samhällstjänsten. 

Positiv inställning till längre samhällstjänstdomar 

Frivårdspersonalen och kontaktpersonerna är i princip även positiva 
till att utöka samhällstjänstens längd, men har samma inskränkande 
kommentarer som när det gäller att utöka antalet som får samhälls-
tjänst. 
 Frivårdshandläggarna är således tveksamma till hur det kan lösas 
praktiskt, eftersom de tror att det är svårt att hitta föreningar och 
arbetsplatser som kan erbjuda längre och ändå bra placeringar. 
Många arbetsplatser som erbjuder samhällstjänstplaceringar är dess-
utom säsongsberoende och har, som nämnts tidigare, inte öppet 
under långa perioder. De tror heller inte att alla klienter skulle klara 
av fler timmar samhällstjänst än i dag. Både frivårdspersonal och 
kontaktpersoner tar upp att motivationen ofta börjar svacka efter en 
längre tid med samhällstjänst, vilket leder till att fler börja missköta 
sig. 
 Stor vikt måste också läggas på matchning mellan klient, arbets-
plats och kontaktperson för att få väl fungerade samhällstjänst-
placeringar. På så vis minskas andelen misskötsamhet och omplace-
ringar (som är vanligare vid längre samhällstjänstdomar). Dessa 
matchningar bygger på att man utfört grundliga personutredningar. 
 Slutligen lyfter samtliga intervjuade frivårdshandläggare upp att 
rekrytering av nya arbetsplatser är en förutsättning för en utvidgning 
av samhällstjänsten.  
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