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Förord 
Elektronisk övervakning är ett ämne som diskuteras flitigt i den krimi-
nalpolitiska debatten. Sverige har relativt lång erfarenhet av att använda 
elektronisk övervakning inom kriminalvården, då man år 1994 införde 
intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) som ett alternativ 
till kortare fängelsestraff. Sedan den 1 oktober 2001 har möjligheten 
även funnits för långtidsdömda att verkställa den sista delen av fängel-
sestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖV-
utsluss. Eftersom tidigare erfarenheter av IÖV och IÖV-utsluss har visat 
sig vara övervägande positiva beslutade riksdagen att utvidga använd-
ningen av intensivövervakning med elektronisk kontroll. Utvidgningen 
trädde i kraft den 1 april år 2005 och innebar bland annat att målgrup-
perna för IÖV och IÖV-utsluss utvidgades. Brå har fått i uppdrag av 
regeringen att utvärdera den utvidgade användningen av IÖV och IÖV-
utsluss och detta är slutredovisningen i en serie om tre rapporter. 
 Rapporten vänder sig i första hand till regering, riksdag, Kriminal-
vården och anställda inom rättsväsendet. Men eftersom intresset för 
studier om elektronisk övervakning är stort vänder sig rapporten även 
till andra intresserade.  
 Studien som avser effekter av återfall i brott har genomförts och 
författats av Fredrik Marklund, utredare vid Brå. I övrigt har utvärde-
ringen genomförts av Inka Wennerberg, utredare vid Brå som även är 
författare av rapporten. Den europeiska kartläggningen har genomförts 
i samarbete med Sharon Grant, policy advisor Scottish Executive i Edin-
burgh och organisationen CEP (Conférence Permanente Européenne de 
la Probation). På Kriminalvårdens huvudkontor har Ulf Jonson, enhets-
chef, Kjell Carlsson, projektledare för IÖV, Richard Bernsten, rätts-
vårdsexpert, Lars Krantz, expert på utvärdering och analys och Elisa-
beth Lager, enhetschef, faktagranskat rapporten och kommit med vär-
defulla synpunkter. I övrigt har Kjell Carlsson och övrig personal inom 
kriminalvården bidragit med värdefull kunskap och tjänstvilligt svarat 
på frågor. 
 
Stockholm i augusti år 2007 
 
 
Jan Andersson 
Generaldirektör Stina Holmberg 
 Enhetschef 
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Sammanfattning 
Den 1 april 2005 utökades möjligheten att använda intensivövervakning 
med elektronisk kontroll. Utökningen omfattade både möjligheten att 
verkställa kortare fängelsestraff genom fotboja i hemmet (IÖV) och 
möjligheten att på samma sätt avtjäna den sista delen av ett längre fäng-
elsestraff (IÖV-utsluss).  

• Utvidgningen innebar att målgruppen för IÖV utökades till att 
omfatta personer med högst sex månaders fängelse (från tidigare 
tre månader). Detta innebar i sin tur att tiden för IÖV förläng-
des. 

• Utvidgningen innebar även att målgruppen för IÖV-utsluss ut-
ökades till att omfatta personer som dömts till minst ett och ett 
halvt års fängelse. 

• Tiden för IÖV-utsluss utökades, så att personer dömda till 
minst två års strafftid kunde avtjäna högst sex månader (från ti-
digare fyra månader) genom IÖV-utsluss. 

 
Brå har tidigare på uppdrag av regeringen utvärderat IÖV och IÖV-
utsluss (Brå, 1999, 2003, 2004 och 2005) och har nu fått i uppdrag att 
även utvärdera den utvidgade användningen av intensivövervakning 
med elektronisk kontroll. Den här rapporten är den sista i en serie på 
tre.1 I denna slutrapport presenteras en studie av hur den sociala situa-
tionen har påverkats för de klienter som avslutat sitt fängelsestraff ge-
nom IÖV-utsluss i den nya målgruppen (minst ett och ett halvt och 
mindre än två års fängelse). Rapporten innehåller även en effektstudie 
av hur IÖV-utsluss påverkar återfall i brott. Återfallsstudien avser döm-
da till minst två års strafftid som följts upp under en treårsperiod. Slut-
ligen innehåller rapporten en kartläggning av hur elektronisk övervak-
ning används i Europa. Ytterligare en återfallsstudie som avser personer 
med 4-6 månaders fängelse som fått IÖV kommer att presenteras sepa-
rat i ett senare skede. 
 

Nära hälften av klienterna hade behövt stöd 
inför IÖV-utsluss 
Ett grundläggande krav som måste uppfyllas för att beviljas IÖV-utsluss 
är att den intagne har tillgång till en permanent bostad och en godkänd 
sysselsättning. För intagna som inte uppfyller dessa krav eller inte på 
egen hand kan ordna bostad och sysselsättning har kriminalvården en 
skyldighet att hjälpa den intagne genom att förmedla kontakt med and-

                                                  
1
 Tidigare rapporter som presenterats är ”Utvidgad användning av intensivövervakning med 

elektronisk kontroll. En beskrivning av de nya målgrupperna” (2006) och ”Utökad användning av 
elektronisk fotboja inom kriminalvården. Delrapport 2” (2007). 
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ra myndigheter och organisationer. När det gäller sysselsättning har 
kriminalvården dessutom möjlighet att erbjuda en särskilt anordnad 
sysselsättning, det vill säga en oavlönad praktik i likhet med samhälls-
tjänst.  
 Av de 76 personer som påbörjade IÖV-utsluss i den nya utslussgrup-
pen (minst ett och ett halvt och mindre än två års strafftid) hade 45 
procent behövt och fått hjälp med att ordna sin sociala situation (bo-
stad, sysselsättning eller försörjning) inför IÖV-utsluss. De flesta hade 
fått hjälp med att ordna sysselsättning. Endast ett fåtal hade fått hjälp 
med att ordna bostad. Hjälpbehovet i den nya gruppen var mindre än 
bland dem som påbörjade IÖV-utsluss under motsvarande period i den 
gamla målgruppen (minst två års strafftid), där närmare två tredjedelar 
hade behövt hjälp att ordna sin sociala situation inför IÖV-utsluss. En 
möjlig förklaring kan vara att den nya målgruppen har kortare straffti-
der och därmed större möjlighet att behålla kontakten med arbetslivet. 
 Den hjälpbehövande gruppen hade inte oväntat ett sämre utgångslä-
ge på flera områden än gruppen som inte behövde hjälp. De var mer 
kriminellt belastade och hade i större utsträckning ett missbruk innan de 
togs in på anstalt. 
 

En viss förbättring av den sociala situationen 
I början av IÖV-utsluss hade över hälften av dem som påbörjade IÖV-
utsluss i den nya gruppen egen bostad och knappt hälften hade ett ordi-
narie arbete. Av dessa totalt 76 personer har det varit möjligt att följa 
51 fram till sex månader efter villkorlig frigivning. För dem hade en viss 
förbättring skett under uppföljningstiden när det gällde framför allt 
sysselsättning och försörjning. Studien visade även att det fanns en stör-
re rörlighet i gruppen när det gällde sysselsättning än när det gällde bo-
stad. 
 

Positiva resultat angående återfall i 
brottslighet 
Brå har inte haft möjlighet att under den givna uppdragstiden följa upp 
återfallen i ny lagföring för den nya grupp, med kortare strafftider, som 
haft IÖV-utsluss. Däremot har en längre uppföljning gjorts av personer i 
den gamla målgruppen som haft IÖV-utsluss. Dessa personer har tidiga-
re följts upp ett år efter villkorlig frigivning (Brå rapport 2005:6). Den-
na gång sträcker sig uppföljningen tre år efter villkorlig frigivning. Brå 
har följt upp i vilken utsträckning de återfallit i brott och om återfallen 
är fler eller färre än i en jämförbar kontrollgrupp som tillbringat hela 
sin verkställighet i fängelse. 260 personer som haft utslussning med 
elektronisk fotboja och en lika stor kontrollgrupp har följts upp efter 
villkorlig frigivning. Uppföljningen visar att gruppen som haft IÖV-
utsluss har en lägre återfallsfrekvens än kontrollgruppen. Endast 26 
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procent av gruppen har lagförts under uppföljningsperioden jämfört 
med 38 procent av kontrollgruppen. 
 Även när man jämför utslussgruppens brottslighet under perioden tre 
år före det aktuella fängelsestraffet med brottsligheten under de tre åren 
efter villkorlig frigivning kan en positiv utveckling konstateras. Under 
de tre åren efter IÖV-utsluss är det knappt hälften så många som lag-
förts för brott jämfört med treårsperioden före fängelsestraffet. Antalet 
lagföringar och antalet brott är hälften så många under den senare tids-
perioden jämfört med under den tidigare perioden. 
 Liksom i den förra studien är skillnaden mellan gruppen som fått 
IÖV-utsluss och kontrollgruppen särskilt stor bland de något äldre (över 
37 år) och bland dem med begränsad kriminell belastning (1–2 tidigare 
lagföringar). I dessa grupper är skillnaden jämfört med kontrollgruppen 
15 respektive 19 procentenheter.  
 

Snart 20 års erfarenhet av elektronisk 
övervakning i Europa 
Rapporten innehåller en kartläggning av hur elektronisk övervakning 
används i Europa. Totalt ingår 11 länder i studien och det är i princip 
samtliga som använder sig av elektronisk övervakning inom rättssyste-
met. Elektronisk övervakning har använts i Europa i snart 20 år. Eng-
land & Wales var först i Europa med att införa elektronisk övervakning 
år 1989 som ett alternativ till borgen. Därefter har användningen spritt 
sig till en rad andra europeiska länder. Senast att införa elektronisk 
övervakning var Danmark år 2005. Elektronisk övervakning används i 
alla delar av rättskedjan, från häktning till efter frigivningen. Använd-
ningen av elektronisk övervakning kan huvudsakligen delas in i tre olika 
kategorier: front door, back door och övriga verksamheter. Front door, 
det vill säga elektronisk övervakning som en egen påföljd eller verkstäl-
lighet förekom i samtliga av de redovisade länderna. Det vanligaste var 
att elektronisk övervakning användes som ett sätt att verkställa kortare 
fängelsestraff. Även back door, det vill säga utslussning från ett fängel-
sestraff, förekom i de flesta av de studerade länderna. Vanligast var att 
den intagne fick elektronisk övervakning före den villkorliga frigivning-
en, men det fanns även i några länder möjlighet att med elektronisk 
fotboja övervaka personer som frigivits. Bland övriga verksamheter kan 
nämnas elektronisk övervakning med fotboja inom fängelser.  
 Omfattningen av antal personer som påbörjade någon verksamhet 
med elektronisk övervakning varierar stort mellan de olika länderna. 
England & Wales har överlägset flest antal personer med fotboja, med 
cirka 66 000 personer som påbörjade någon verksamhet med elektro-
nisk övervakning år 2006, det vill säga 27 personer per 100 000 invåna-
re (jämfört med 6 personer per 100 000 invånare i Sverige). 
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Stationär övervakning fortfarande vanligast 
Den huvudsakliga tekniken som används i Europa är fortfarande statio-
när övervakning genom radiokommunikation. Användningen av posi-
tionering ökar dock sakta och användes i Frankrike, Nederländerna och 
under en försöksverksamhet i England & Wales under åren 2004–2006. 
 Även om maximitiderna för elektronisk övervakning skiljer sig mel-
lan de olika länderna och i vissa fall till och med är obegränsad, så visar 
studien att det i praktiken finns stora likheter när det gäller den genom-
snittliga tiden som verkställs med elektronisk fotboja. Den genomsnittli-
ga tiden var i de flesta fall mellan två och sex månader. 
 I de flesta länder är samtycke ett krav för att besluta om elektronisk 
övervakning. Undantaget är England & Wales där samtycke inte inhäm-
tas från vare sig den dömde eller den sammanboende.  
 

Brå:s bedömning 
Farhågorna vid utvidgningen har inte besannats 
När möjligheten att få IÖV och IÖV-utsluss utvidgades restes en del 
farhågor om hur utvidgningen skulle komma att fungera. Detta med 
hänsyn till att de nya målgrupperna totalt sett har en högre risk för åter-
fall i brott än de som tidigare kunnat få ersätta hela eller delar av straf-
fet med fotboja i hemmet. Det ifrågasattes om verksamheten skulle fun-
gera för de nya grupperna. I vilken utsträckning skulle det finnas perso-
ner i dessa nya målgrupper som var lämpade för IÖV-utsluss? Skulle 
andelen som misskötte sig öka kraftigt? Dessa farhågor har inte bekräf-
tats i Brå:s uppföljning. Den visar att det finns en hel del personer även i 
de nya ”strafftidsskikten” som passar för IÖV och IÖV-utsluss , det vill 
säga som kunnat fullfölja övervakningstiden utan att missköta sig. För 
flera av dem som beviljats IÖV-utsluss i den nya målgruppen har också 
den sociala situationen utvecklats positivt efter den villkorliga frigiv-
ningen.  
 Utvidgningen innebar inte bara att nya grupper fått möjlighet till 
IÖV och IÖV-utsluss utan även att den möjliga tiden med fotboja ut-
ökades, så att vissa klienter kunde få intensivövervakning med fotboja i 
hemmet ända upp till sex månader. Även i detta avseende fanns en oro 
för att det skulle öka antalet misslyckanden. Brå:s studie visar dock 
andelen misslyckanden bland dem som fått IÖV-utsluss är ungefär den-
samma som tidigare, och intervjuer med klienter som haft IÖV-utsluss 
mellan fyra och sex månader visar att de snarast sett det som en fördel 
att intensivövervakningen pågått under så pass lång tid. 
 Detta är värdefull information när nu den nya utslussningsformen 
utvidgad frigång införts. Den innebär att personer i ännu fler ”straff-
tidsskikt” kan få möjlighet att ersätta en del av tiden i fängelse med 
intensivövervakning i hemmet, och även att den möjliga tiden med fot-
boja förlängs. Brå:s uppföljning av hur utvidgningen av IÖV-utsluss 
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fungerat talar för att även den nya utvidgningen har goda förutsättning-
ar att fungera väl och bidra till att de fängelsedömda får bättre förut-
sättningar att förbättra sin sociala situation innan de friges. 
 
Anmärkningsvärt positiva återfallsresultat i långtidsuppföljning  
Brå har tidigare följt upp återfallen i ny lagföring ett år efter villkorlig 
frigivning bland personer med strafftider på minst två år som haft IÖV-
utsluss. Andelen som återföll skilde sig inte på något statistiskt signifi-
kant sätt från andelen som återföll i en jämförbar kontrollgrupp. Positi-
va resultat kunde dock iakttas för vissa delgrupper av dem som haft 
IÖV-utsluss. Det gällde dels dem som var lite äldre, dels dem som var 
mindre kriminellt belastade.  
 När Brå nu följt denna grupp personer under ytterligare två år, har 
skillnaderna mellan utslussgruppen och kontrollgruppen ökat. Skillna-
den i återfall mellan grupperna efter två år är signifikant och uppgår till 
tolv procentenheter. Särskilt stora är skillnaderna i återfall för dem som 
är äldre och dem som lagförts 1–2 gånger fem år innan det aktuella 
fängelsestraffet. 
 Detta är anmärkningsvärt goda resultat. De är avsevärt bättre än vad 
som framkommer i de studier som redovisas i två metaanalyser om in-
tensivövervakning som Marc Renzema och Eric Mayo-Wilson gjort 
inom ramen för nätverket Campbell Collaboration (2005). På grundval 
av totalt 14 studier om IÖV och IÖV-utsluss gör de bedömningen att 
det i dagsläget inte finns något stöd för att elektronisk övervakning i 
hemmet påverkar återfall i brott i jämförelse med de alternativ som stu-
derats. De framhåller dock att det rör sig om få studier av verksamheter 
med skilda innehåll, till exempel varierande grad av kontroll och stöd 
och att mer forskning behövs. 
 Mot denna bakgrund bör Brå:s resultat tolkas återhållsamt, men de 
ger ändå anledning till en försiktig optimism. Det är angeläget att fort-
sätta att studera vilken effekt utslussningsinsatser kombinerade med 
fotboja har på återfall i brott. Brå kommer att fortsätta med detta bland 
annat inom ramen för regeringsuppdraget att utvärdera effekterna av 
möjligheten till utvidgad frigång, som infördes den första januari 2007.  
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Inledning 
Mot bakgrund av en kraftigt växande fängelsepopulation infördes in-
tensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) år 1994 som ett sätt 
att verkställa kortare fängelsestraff. Försöksverksamheten permanenta-
des år 1999 och fängelsestraff upp till tre månader kunde verkställas 
med IÖV. Den 1 oktober 2001 inleddes en försöksverksamhet som in-
nebar att dömda till minst två års strafftid fick möjlighet att verkställa 
de sista fyra månaderna genom intensivövervakning med elektronisk 
kontroll (IÖV-utsluss). Syftet var att göra övergången mellan anstalt och 
frihet mer successiv för att på så sätt kunna förebygga återfall i brott.  
 Brå har tidigare utvärderat IÖV och IÖV-utsluss och resultaten har 
varit övervägande positiva (Brå, 1999, 2003, 2004 och 2005). IÖV har 
visat sig vara en verkställighetsform som i princip är lika ingripande 
som ett fängelsestraff utan att vara lika resurskrävande eller leda till 
samma negativa konsekvenser. Endast ett fåtal klienter avbryter IÖV 
och IÖV-utsluss på grund av misskötsamhet, och ingen av dessa verk-
ställigheter har visat sig öka återfallen i brott. IÖV-utsluss har även 
bidragit till att förebygga återfall i brott för vissa grupper, och en upp-
följning har visat på en förbättrad social situation efter frigivningen för 
personer som avslutat sitt fängelsestraff genom IÖV-utsluss. Mot bak-
grund av detta beslutade riksdagen att utvidga användningen av inten-
sivövervakning med elektronisk kontroll. Utvidgningen trädde i kraft 
den 1 april 2005 och omfattade både IÖV och IÖV-utsluss. Efter ut-
vidgningen blev det möjligt för fängelsedömda med högst sex månaders 
strafftid att verkställa hela straffet genom IÖV. IÖV-utsluss utvidgades 
till att omfatta personer med minst ett och ett halvt års fängelsestraff 
som därefter fick möjlighet att avtjäna upp till fyra månader med IÖV-
utsluss. Även tiden med elektronisk fotboja förlängdes så att personer 
med minst två års strafftid efter utvidgningen fick möjlighet att avtjäna 
högst sex månader med IÖV-utsluss. 
 

Brå:s uppdrag 
Brå fick enligt regleringsbrevet för 2005 i uppdrag att utvärdera den 
utvidgade användningen av IÖV och IÖV-utsluss. I uppdraget ingår 
bland annat att belysa hur kriminalvårdens arbete och möjligheten till 
verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll på-
verkat de dömdas sociala situation i olika avseenden. I uppdraget ingår 
även att studera hur dessa verkställigheter påverkar risken för återfall i 
brott. 

• Uppdraget redovisas i form av två delrapporter och en slutrap-
port. 

• Den första delrapporten redovisades den 31 mars 2006 och in-
nehöll en beskrivning av dem som påbörjat IÖV och IÖV-
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utsluss i de nya målgrupperna under det första halvåret av för-
söksverksamheten. 

• Den andra delrapporten redovisades den 10 januari 2007 och 
innehöll en beskrivning av vilka insatser klienterna hade fått 
under tiden med IÖV och IÖV-utsluss i form av stöd och kon-
troll. Rapporten innehöll även en intervjustudie av hur brottsof-
fer upplever IÖV och IÖV-utsluss samt intervjuer med klienter 
som haft intensivövervakning under de längre tider som utvidg-
ningen möjliggjort.  

• Slutredovisningen sker i form av denna rapport och presenteras 
för regeringen den 1 augusti 2007. Denna rapport innehåller 
först en studie av hur den sociala situationen har påverkats för 
de klienter i den nya målgruppen som avslutat sitt fängelsestraff 
genom IÖV-utsluss. Rapporten innehåller även en studie av hur 
IÖV-utsluss påverkar risken att återfalla i brott. Återfallsstudien 
avser den gamla målgruppen som följts upp under en treårsperi-
od. Slutligen innehåller rapporten en kartläggning av hur elek-
tronisk övervakning används i Europa.  

 
Ytterligare en återfallsstudie som avser personer med 4–6 månaders 
fängelse som fått IÖV kommer att presenteras under hösten 2007. Den i 
rapporten redovisade återfallsstudien som avser personer som haft IÖV-
utsluss, kommer även att följas upp under en femårsperiod. 
 

Metod 
Enkäter till frivården 
Uppföljningen av den sociala situationen för klienterna bygger på data 
som samlats in genom enkäter till frivården. Personal från frivården har 
fyllt i enkäter för klienter som påbörjat IÖV-utsluss i dels den nya mål-
gruppen (minst ett och ett halvt upp till två års fängelse) och under pe-
rioden 1 april 2005 till och med 15 april 2006, dels den gamla mål-
gruppen (minst två års strafftid) under perioden 1 april 2005 till och 
med den 31 december 2005. 2 
 Enkäten består av tre delar, varav den första och tredje delen analy-
seras i denna rapport. Den första delen fylls i när IÖV-utsluss inleds och 
består av uppgifter om klienternas bakgrund (exempelvis missbruk och 
brottsbelastning), i vilken mån de fått hjälp att ordna sin sociala situa-
tion och en beskriving av den sociala situationen när IÖV-utsluss inled-
des.  
 När IÖV-utsluss upphör eller avbryts fylls del 2 i som innehåller 
uppgifter om hur frivården arbetat med stöd och kontroll under verk-

                                                  
2
 En längre insamlingsperiod valdes för dem som påbörjat IÖV-utsluss i den nya målgruppen för 

att få ett tillräckligt stort material. 
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ställigheten och en beskrivning av den eventuella misskötsamhet som 
förekommit.  
 Den tredje delen av enkäten fylls i av handläggaren på frivården sex 
månader efter att klienten har villkorligt frigivits. Den delen innehåller 
en uppföljning av hur den sociala situationen såg ut sex månader efter 
frigivningen och fylls i för de klienter som har fullföljt IÖV-utsluss och 
har fått beslut om övervakning efter frigivningen.  
 Ursprungligen ingick 83 personer i det urval som avsåg den nya mål-
gruppen. Del 1 i enkäten inkom för 76 personer, vilka utgör underlaget 
för beskrivningen av den sociala situationen i början av IÖV-utsluss. 
Detta innebär ett bortfall om åtta procent. 
 Av de ursprungliga 83 personer som ingick hade åtta personer avbru-
tit IÖV-utsluss i förtid och ytterligare 17 personer skulle inte ha över-
vakning efter frigivningen. Därefter kvarstår 58 personer som skulle 
vara möjliga att följa upp sex månader efter frigivningen. Sammanlagt 
kom det in uppgifter där både del 1 och del 3 i enkäten varit ifyllda för 
51 personer. Dessa 51 personer utgör underlaget för uppföljningen av 
den sociala situationen. Bortfallet vid denna studie uppgår därmed till 
22 procent. 
 I urvalet avseende den gamla målgruppen ingick ursprungligen 171 
personer. För 156 av dem besvarade frivården den första delen av enkä-
ten, vilket innebär ett bortfall på nio procent. För den tredje delen av 
enkäten inkom så få enkäter från frivården att materialet inte har analy-
serats. 
 

Sammanfattning av de tidigare delrapporterna 
IÖV 
Utvidgningen av intensivövervakning med elektronisk kontroll innebar 
bland annat att målgruppen för IÖV utökades till att omfatta personer 
med minst sex månaders fängelse (från tidigare tre). Denna utvidgning 
innebar en relativt begränsad ökning av antal personer som verkställer 
IÖV. Året före utvidgningen påbörjade 2 784 personer IÖV jämfört 
med 3 061 året därefter. Att ökningen blev så begränsad beror främst 
på att det är färre personer som döms i den nya målgruppen (4–6 må-
naders fängelse).  
 37 procent av samtliga personer i den nya målgruppen ansökte om 
IÖV. Att andelen var så pass liten kan bero på att de som är häktade 
inte får något erbjudande om att ansöka. Drygt två tredjedelar av de 
sökande beviljades IÖV. Närmare hälften av avslagen berodde på att de 
sökande inte uppfyllde de formella kriterierna. Av övriga som fick av-
slag hade hälften inte medverkat i utredningen. Detta kunde exempelvis 
innebära att frivården inte fått tag på klienten trots upprepade försök 
eller att klienten inte uppfyllt sina åtaganden, till exempel att ordna en 
kontaktman på arbetsplatsen. Det innebär att totalt 23 procent av dem 
som dömdes till 4–6 månaders fängelse under perioden verkställde straf-
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fet med IÖV. Det var något färre än i den gamla målgruppen, där ande-
len var 30 procent.  
 Bland dem som påbörjar IÖV i den nya målgruppen var våldsbrott 
det vanligaste brottet följt av narkotikabrott. 29 procent hade tidigare 
dömts till fängelse, vilket var en lägre andel än bland samtliga dömda 
till mer än tre och högst sex månaders fängelse.  
 När det gäller brottsbelastning var den nya grupp som fick IÖV rela-
tivt lik den tidigare IÖV-gruppen (högst tre månaders fängelse). Det 
som skiljer grupperna åt är vilken typ av brott man dömts för och den 
sociala situationen i början av IÖV, som var sämre för den nya IÖV-
gruppen (Brå, 2006).  
 
IÖV-utsluss 
Utvidgningen innebar även att målgruppen för IÖV-utsluss utökades till 
att omfatta personer med minst ett och ett halvt års fängelse (från tidi-
gare två år). Utvidgningen av IÖV-utsluss ledde till att antalet personer 
som verkställde IÖV-utsluss fördubblades från cirka 150 till 300 perso-
ner under försöksperiodens första år. En bidragande orsak var att reg-
lerna kring utevistelser för IÖV-utsluss har mjukats upp så att verkstäl-
ligheten blivit mer attraktiv även för den gamla målgruppen. Av dem 
som påbörjade IÖV-utsluss i den nya målgruppen (mindre än två års 
fängelse) var våldsbrott följt av ekonomiska brott (bedrägeri, försking-
ring och borgenärsbrott) de vanligaste brottstyperna. 
 Den nya målgruppen med kortare strafftider var något mer belastad 
än den tidigare målgruppen (minst två års strafftid), i genomsnitt sex 
tidigare domar i jämförelse med fem tidigare domar för den tidigare 
målgruppen.  
 Det fanns stora skillnader mellan dem som påbörjat IÖV-utsluss i 
den nya målgruppen och samtliga dömda till minst ett och ett halvt upp 
till två års fängelse. De som påbörjat IÖV-utsluss var i genomsnitt äldre, 
hade i större utsträckning begått ekonomiska brott, var mindre brotts-
belastade än samtliga dömda inom målgruppen. Bland dem som påbör-
jat IÖV-utsluss var det endast en knapp tiondel som tidigare hade dömts 
till fängelse och ungefär en fjärdedel hade problem med missbruk före 
de togs in på anstalt. Trots att den nya målgruppen totalt sett är mer 
kriminellt belastad är de som beviljats IÖV-utsluss inte mer belastade än 
de som tidigare fått IÖV-utsluss med minst två års strafftid. Detta visar 
på att Kriminalvården har varit restriktiv i sina bedömningar av vilka 
som ska beviljas IÖV-utsluss.  
 Den nya gruppen som fått IÖV-utsluss hade en något bättre social 
situation i början av IÖV-utsluss än den gamla. Fler hade ett ordinarie 
arbete och fler hade egen bostad (Brå, 2006).  
 
Omfattande stöd och kontroll  
Tre fjärdedelar av dem som påbörjade IÖV deltog i programverksam-
het, och det var även vanligt med andra typer av stödinsatser i form av 
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behandling eller externa stödkontakter. Eftersom gruppen som fick 
IÖV-utsluss ofta hade gått program under anstaltstiden var andelen som 
gick program under tiden med fotboja lägre bland dem (20 procent). 
Klienterna i den gruppen deltog emellertid i andra typer av rehabilite-
rande verksamheter inom ramen för den tid som var avsatt för ”obliga-
toriska aktiviteter”. 
 Kontrollen av skötsamheten var också omfattande. I genomsnitt fick 
klienterna två hembesök i veckan av frivården, då nykterheten kontrol-
lerades (Brå, 2007). 
 
Den nya IÖV-gruppen misskötte sig något oftare än den gamla 
14 procent i den nya IÖV-gruppen hade fått avbryta på grund av miss-
skötsamhet, oftast på grund av att de brutit mot drogförbudet. Det var 
en något högre andel än i den gamla IÖV-gruppen, där andelen de se-
naste åren har legat kring åtta procent.  
 I den nya grupp som fått IÖV-utsluss var det nio procent som fick 
avbryta på grund av misskötsamhet. Det är ingen större skillnad mot i 
den gamla målgruppen där andelen som under motsvarande tid fick 
avbryta var sju procent (Brå, 2007). 
 
Nöjda klienter 
Liksom i Brå:s tidigare utvärderingar av IÖV och IÖV-utsluss, var klien-
terna i de nya målgrupperna överlag mycket nöjda med verkställighets-
formen (Brå, 2007).  
 
Både positiva och negativa brottsoffer 
En mindre studie som Brå gjort om synen på IÖV och IÖV-utsluss 
bland brottsoffer som utsatts för våldsbrott, sexualbrott och rån, visar 
att de kan ha mycket varierande uppfattning. Många är positiva efter-
som de uppfattar att det är mer skadligt att sitta i fängelse. Flera av de 
kvinnor som hade en nära relation till den dömde välkomnade att han 
fått IÖV i stället för fängelse. Men det fanns också flera som tyckte att 
det var för ”lindrigt” att avtjäna straffet med fotboja i hemmet, i rela-
tion till det lidande som gärningsmannen åsamkat dem. 
 Av studien framgick också att offret inte fick information när den 
dömde fick avtjäna straffet hemma med IÖV. Flera av de intervjuade 
fick reda på detta först vid intervjun med Brå och reagerade starkt mot 
att de inte fått information från kriminalvården (Brå, 2007). Efter Brå:s 
rapport har regeringen infört förändringar i förordning (1994:1060) om 
intensivövervakning med elektronisk kontroll, som ger brottsoffret rätt 
till information när den dömde får IÖV. Dessa förändringar trädde i 
kraft den 15 april 2007. 
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Nya utslussningsformer fr o m 1 jan 2007 
Den 1 januari 2007 trädde ett antal förändringar i kraft i lagen 
(1974:203) om kriminalvård i anstalt. Förändringarna innebar bland 
annat att försöksverksamheten med IÖV-utsluss upphörde och två nya 
utslussningsalternativ infördes: halvvägshus och utökad frigång. Utökad 
frigång innebär att den dömde får vistas den sista delen av fängelsestraf-
fet i hemmet under kontrollerade former och är det alternativ som mest 
liknar IÖV-utsluss. Utökad frigång är dock en mer flexibel utslussnings-
form än IÖV-utsluss. Huvudregeln är att utegångsförbudet ska kontrol-
leras elektroniskt genom så kallad fotboja, men om klienten motsvarar 
förväntningarna och sköter verkställigheten så kan den fria tiden utökas 
successivt. Så småningom kan villkoren om elektronisk övervakning 
upphöra helt, dock tidigast efter två tredjedelar eller minst två månader 
av den utökade frigången. I dessa fall sker kontroller på annat sätt, till 
exempel genom hembesök och telefonkontroller (KVFS 2006:27).  
 För båda de nya utslussningsalternativen gäller att den dömde ska ha 
avtjänat minst halva strafftiden, dock minst tre månader på anstalt. I 
praktiken innebär detta att målgruppen i princip består av personer med 
minst sex månaders fängelse, en mycket vidare målgrupp än för IÖV-
utsluss. För långtidsdömda gäller att utslussningen normalt bör pågå 
upp till ett års tid och som längst ett och ett halvt år om flera åtgärder 
kombineras. Endast i speciella fall ska utslussning pågå längre än två år 
(KVVFS 2006:27). 
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Uppföljning av den sociala 
situationen 
Ett grundläggande krav för att kunna beviljas IÖV-utsluss är att den 
intagne har tillgång till en permanent bostad och en godkänd sysselsätt-
ning, till exempel arbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärd. Många 
långtidsdömda har svårt att uppfylla dessa krav, då de varit frihetsberö-
vade en längre tid och inte kunnat behålla vare sig bostad eller arbete. 
Andra intagna hade redan före fängelsestraffet en oordnad social situa-
tion. För de klienter som ansöker om IÖV-utsluss, men inte uppfyller de 
grundläggande kraven är Kriminalvården skyldig att försöka ordna bo-
stad och sysselsättning genom att förmedla relevanta kontakter och 
samarbeta med andra myndigheter och organisationer. När det gäller 
sysselsättning har kriminalvården även möjlighet att erbjuda klienten en 
särskilt anordnad sysselsättning, en slags oavlönad praktik liknande 
samhällstjänst. Utgångspunkten är att även försörjningen ska vara ord-
nad, men i de fall försörjning saknas har kriminalvården ett ansvar för 
att helt eller delvis bekosta bostad och uppehälle för klienten under ti-
den för IÖV-utsluss. 
 

Stöd till klienterna inför IÖV-utsluss 
Av samtliga 76 personer i den nya utslussgruppen hade 45 procent be-
hövt hjälp med att ordna sin sociala situation när det gällde bostad, 
sysselsättning eller försörjning inför IÖV-utsluss. De flesta av dem hade 
behövt stöd att ordna en sysselsättning. Detta innebar ofta att frivården 
ordnade en samhällstjänstliknande sysselsättning. Nästan lika många 
klienter fick hjälp av kriminalvården och arbetsförmedlingen med en 
arbetsmarknadsåtgärd, men det förekom även flera fall där hjälpen lett 
till ett ordinarie arbete eller studier av något slag. De som skulle delta i 
en sysselsättning anordnad av frivården fick också sin försörjning ord-
nad av frivården.  
 Endast ett fåtal hade behövt hjälp att ordna bostad inför IÖV-
utsluss. Betyder det att bostadsfrågan sällan är ett problem eller att kli-
enter som saknar bostad inte får IÖV-utsluss? Bland dem som ansökte 
om IÖV-utsluss men fick avslag var avsaknad av bostad sällan orsaken 
(Brå, 2006). Studien av avslagna ansökningar är begränsad, men bilden 
bekräftas av kriminalvården. Däremot framgår det inte i vilken ut-
sträckning bostadsproblem spelar roll för dem som inte ansöker om 
IÖV-utsluss. Det är möjligt att personer som saknar bostad inte ansöker 
om IÖV-utsluss för att de inte tror att det är möjligt att få hjälp med 
bostad. Resultaten speglar även, i likhet med tidigare utvärdering, det 
faktum att kriminalvården har större möjlighet att hjälpa intagna att 
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ordna en sysselsättning och försörjning, men har begränsade möjligheter 
att hjälpa till med bostad i de fall klienter saknar en sådan.  
 De personer i den gamla målgruppen som under motsvarande period 
fick IÖV-utsluss hade i större utsträckning behov av hjälp. Det var när-
mare två tredjedelar i den gruppen som hade behövt någon form av 
hjälp med sin sociala situation inför IÖV-utsluss. En möjlig förklaring 
till skillnaden kan vara att den nya målgruppen suttit kortare tid i fäng-
else och därmed i större utsträckning haft möjlighet att behålla sin bo-
stad och återkomma till sitt arbete. 
 
De hjälpbehövande var mer kriminellt belastade och hade 
oftare problem med missbruk 
Det visade sig inte helt oväntat att den hjälpbehövande gruppen hade ett 
sämre utgångsläge på flera områden än gruppen som inte behövt hjälp. 
Den grupp som behövt hjälp med att ordna sin sociala situation inför 
IÖV-utsluss var mer kriminellt belastad än den grupp som saknade 
hjälpbehov. De hjälpbehövande var i större utsträckning tidigare dömda 
och hade i genomsnitt fler fängelsedomar bakom sig. De hade även i 
större utsträckning ett missbruk när de togs in på anstalt, se tabell 2, 
bilaga 2.  
 Samtliga kvinnor som ingår i den nya utslussgruppen (fyra personer) 
har behövt hjälp att ordna sin sociala situation inför IÖV-utsluss. Även 
om antalet är litet ligger resultaten i linje med tidigare studier som visar 
att kvinnor i anstalt relativt sett är mer utsatta och utslagna än män i 
motsvarande situaion (Brå, 1998). De hjälpbehövande är även i genom-
snitt yngre och har en sämre utbildningsnivå än den gruppen som inte 
behövde hjälp. Betydligt fler i den hjälpbehövande gruppen skulle även 
bo ensamma under IÖV-utsluss, till skillnad mot den grupp som inte 
hade stödbehov och där många i stället bodde tillsammans med sin fa-
milj (se tabell 1, Bilaga 2). För intagna som har en familj att komma 
tillbaka till innebär bostadsfrågan förmodligen inte något problem, då 
den intagne kan flytta in hos familjen. Även sysselsättning kan vara 
lättare att ordna för intagna som har ett större socialt nätverk.  
 

Den sociala situationen i början av 
IÖV-utsluss 
I den första delrapporten beskrevs den sociala situationen för dem som 
påbörjat IÖV-utsluss de första åtta månaderna efter utvidgningen (Brå, 
2006). I denna studie har urvalet byggts på, i synnerhet för den nya 
utslussgruppen, men bilden är densamma som tidigare. Över hälften av 
klienterna i den nya utslussgruppen hade bostad och knappt hälften 
hade ett ordinarie arbete när IÖV-utsluss inleddes (se tabell 1). 
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Tabell 1. Bostad och sysselsättning i början av IÖV-utsluss för samtliga klienter som påbörjat 
IÖV-utsluss. Nya och gamla IÖV-utslussgruppen. Procent. 

Andel klienter (%) Nya IÖV-utslussgruppen
(n=76)

Gamla utslussgruppen 
(n=156) 

Egen bostad 59 49 

Arbete 49 30 

Arbetsmarknadsåtgärd eller  
särskilt anordnad sysselsättning 38 53 

 
En relativt stor andel av klienterna (en fjärdedel) skulle ha en särskilt 
anordnad sysselsättning, vilket tyder på att de klienter som saknar sys-
selsättning i första hand får hjälp från frivården och inte av arbetsför-
medlingen. Om den sociala situationen i början av IÖV-utsluss ska be-
dömas som bra eller dålig beror naturligtvis på vilken grupp man relate-
rar till. De som påbörjar IÖV-utsluss i den nya gruppen har varit fri-
hetsberövade en längre tid och därmed varit borta från bostads- och 
arbetsmarknaden motsvarande tid. Samtidigt visar statistiken att de som 
påbörjar IÖV-utsluss är en selekterad grupp med bättre förutsättningar 
än övriga långtidsdömda. Enligt resultaten hade nästan hälften behövt 
hjälp med att ordna sin sociala situation, vilket tyder på att även klien-
ter med relativt goda förutsättningar kan behöva hjälp med att ordna 
bostad, sysselsättning och försörjning efter ett långt frihetsberövande.  
 

Hur har den sociala situationen förändrats? 
I Brå:s förra utvärdering av IÖV-utsluss studerades den sociala siuatio-
nen hos en grupp intagna med minst två års strafftid vid starten av IÖV-
utsluss och sex månader efter den villkorliga frigivningen. Det innebär i 
praktiken att de följdes upp sju till tio månader efter att de lämnat fäng-
elset. Uppföljningen visade att den sociala situationen hade förbättrats 
avsevärt under den studerade tidsperioden. Andelen klienter med egen 
bostad hade ökat från 52 till 72 procent och andelen klienter med ett 
ordinarie arbete hade ökat från 31 till 56 procent (Brå, 2004). Eftersom 
den tidigare studien inte är en effektstudie i den bemärkelsen att det har 
funnits en jämförbar kontrollgrupp, går det inte att med säkerhet säga 
att förbättringen har berott på att de fått IÖV-utsluss. Förbättringen 
skulle lika gärna kunna vara en naturlig utveckling till följd av att situa-
tionen efter ett längre frihetsberövande är så bristfällig att den bara kan 
bli bättre. Det som talar emot detta är dock en tidigare utvärdering, där 
Brå studerat kriminalvårdens arbete med frigivningsförberedelser (Brå, 
2001). I den studien ingick intagna med minst sex månaders strafftid. 
För dessa hade sysselsättningen inte förbättrats för gruppen som helhet 
sex månader efter frigivningen i jämförelse med hur situationen såg ut 
före frigivningen. Detta kan därför tyda på att IÖV-utsluss ändå har en 
viss betydelse för att förbättra den sociala situationen.  
 



 

 20 

Svårt att generalisera uppföljningen av den nya 
IÖV-utslussgruppen 
En central fråga är då om den sociala situationen utvecklades lika posi-
tivt för dem som fått IÖV-utsluss i den nya målgruppen. Tyvärr har Brå 
inte haft möjlighet att besvara den frågan på samma sätt som gjordes i 
den tidigare studien. Det beror främst på att frivården bara känner till 
den sociala situationen för dem som haft övervakning efter den villkor-
liga frigivningen. I den gamla gruppen, med strafftider på minst två år, 
hade i princip alla övervakning (97 %). I den nya gruppen är den ande-
len avsevärt lägre (80 %) och man kan anta att de som inte får över-
vakning är de med den mest ordnade sociala situationen. Därtill kom-
mer att bortfallet från frivårdens sida när det gäller ifyllda enkäter varit 
större i denna studie än i den förra. De resultat som Brå ändå fått fram 
bör således inte användas för att dra slutsatser för samtliga som haft 
IÖV-utsluss i den nya gruppen och resultaten kan inte jämföras med 
resultaten från den förra studien. 
 Brå har kunnat följa den sociala situationen för 51 klienter i den nya 
utslussgruppen. På grund av materialets begränsningar har vi valt att 
redovisa uppföljningen i faktiska siffor och inte i procentandelar. 
 
En viss förbättring av den sociala situationen 
Av de 51 personer som kunnat följas hade den sociala situationen för 
hela gruppen förbättrats något ett halvår efter den villkorliga frigivning-
en, framför allt när det gäller sysselsättning och försörjning.  
 Inga större förändringar hade skett när det gäller bostadssituationen. 
32 av dessa 51 klienter skulle i början av IÖV-utsluss bo i en egen bo-
stad och övriga bodde främst hos föräldrar, i andra hand eller innebo-
ende. Sex månader efter att klienterna hade frigivits bodde 34 av dem i 
en egen bostad (se tabell 6, bilaga 2). För sex klienter hade bostadssitua-
tionen förbättrats under uppföljningen. De hade i början av IÖV-utsluss 
olika former av temporära boenden (inneboende, andra hand etc), men 
hade sex månader efter villkorlig frigivning en egen bostad. För tre kli-
enter hade däremot den sociala situationen försämrats under uppfölj-
ningen. De hade inledningsvis en egen bostad, men bodde sex månader 
efter frigivningen hos föräldrar eller var intagna på häkte eller anstalt. 
Ingen av klienterna var däremot helt bostadslös sex månader efter vill-
korlig frigivning. 
 
En förbättrad situation gällande sysselsättning 
Rörligheten i gruppen är större när det gäller sysselsättning än när det 
gäller bostad. Majoriteten av klienterna hade en annan typ av syssel-
sättning sex månader efter frigivningen än vad de hade när IÖV-utsluss 
påbörjades.  
 Som helhet hade deras sysselsättningssituation förbättrats ett halvår 
efter frigivningen. Antalet klienter med ordinarie arbete hade ökat netto 
från 22 till 28 personer sex månader efter frigivningen. För elva klienter 
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hade sysselsättningen förbättrats (se tabell 6, bilaga 2). Dessa personer 
hade i början av IÖV-utsluss en särskilt anordnad sysselsättning, ar-
betsmarknadsåtgärd eller studerade, men hade vid uppföljningstillfället 
fått ett arbete.3 För åtta personer hade sysselsättningen däremot försäm-
rats. De flesta av dem hade olika typer av sysselsättning i början av 
IÖV-utsluss, men var vid uppföljningen arbetslösa. Det är särskilt in-
tressant att studera de 14 klienter som hade en särskilt anordnad syssel-
sättning i början av IÖV-utsluss. En särskilt anordnad sysselsättning är 
ju en slags oavlönad praktik som klienten enbart kan ha under IÖV-
utslusstiden. Efter frigivningen måste dessa klienter hitta en annan sys-
selsättningsform. Uppföljningen av denna grupp visade på en stor sprid-
ning när det gällde vilken typ av sysselsättning de hade sex månader 
efter frigivningen. Några hade genom den särskilt anordnade sysselsätt-
ningen fått in en fot på arbetsmarknaden som resulterade i ett arbete 
och andra var arbetslösa.  
 
Försörjningen förbättrades 
Försörjningen är av naturliga skäl nära knuten till vilken typ av syssel-
sättning klienten har. Genom att fler klienter hade ett ordinarie arbete 
vid uppföljningen hade även försörjningssituationen förbättrats för den 
grupp som följdes upp. De flesta av klienterna hade vid uppföljningen 
en ordnad försörjning. Endast fyra klienter skulle försörja sig genom 
socialbidrag.  
 

                                                  
3
 Ytterligare en person hade i början av IÖV-utsluss en särskilt anordnad sysselsättning, men 

skulle vid uppföljningen studera. 
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Återfall i brott 
En långtidsuppföljning av IÖV-utsluss 
I Brå:s uppdrag ingår även att studera vilken effekt intensivövervak-
ningen med elektronisk kontroll har på återfall i brott. Det antal perso-
ner som hittills fått IÖV-utsluss i den nya målgruppen (personer som 
dömts till minst ett och ett halvt och mindre än två års fängelse) är för 
litet för att det ska vara möjligt att identifiera effekter på återfall. För 
att se de effekter på återfall som det realistiskt sett skulle kunna vara 
fråga om, skulle det krävas att minst ett par hundra personer i den nya 
målgruppen verkställt slutet av straffet med IÖV-utsluss för att skillna-
den skulle visa sig i en kontrollgruppsstudie. Brå har i stället valt att 
göra en ny studie avseende den gamla målgruppen för IÖV-utsluss med 
längre uppföljningstid.  
 När det gäller dem som fått IÖV i den nya målgruppen, det vill säga 
personer med fängelsestraff på fyra till sex månader, har också alltför 
kort tid gått sedan reformen för att det ska finnas en tillräckligt stor 
grupp som haft fotboja och kunnat följas ett år efter frigivning. Brå har 
dock för avsikt att under hösten 2007 genomföra och presentera en 
studie av återfall även för denna grupp. 
 I Brå:s delrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet med ut-
slussning med elektronisk fotboja (Brå 2005:6) genomfördes en studie 
av återfall i ny brottslighet. Det som studerades var hur det, under det 
första året i frihet, gått för 260 personer som slussats ut från ett fängel-
sestraff med hjälp av elektronisk fotboja. För att möjliggöra en bedöm-
ning av hur det hade gått för gruppen som haft IÖV-utsluss, skapades 
en kontrollgrupp bestående av individer med liknande bakgrund när det 
gäller brottslighet och som frigivits från ett fängelsestraff om två år eller 
längre och ej haft IÖV-utsluss. 4 Resultaten från studien var att det, to-
talt sett, inte fanns några signifikanta skillnader när det gällde återfall 
under det första året efter villkorlig frigivning. Däremot fanns det skill-
nader i återfall när materialet bröts ned utgående från ålder och predice-
rad återfallsrisk. Den ena skillnaden bestod i att personer med låg åter-
fallsrisk som haft IÖV-utsluss återföll i lägre utsträckning än personer 
med låg återfallsrisk i kontrollgruppen. Den andra skillnaden bestod i 
att äldre personer som haft IÖV-utsluss återföll i lägre utsträckning än 
äldre personer i kontrollgruppen. 
 I denna studie följs de två grupperna från den tidigare rapporten upp 
under ytterligare två år, vilket betyder att den totala uppföljningstiden 
är tre år. Analysen görs i två delar. Den första delen är en direkt uppda-
tering av det som redovisades i delrapporten och baserar sig på jämfö-
relser mellan utslussgruppen och kontrollgruppen. Den andra delen är 
                                                  
4
 För närmare beskrivning av matchningsförfarandet och bakgrundsvariabler hos de undersökta 

grupperna, se bilaga 3. 
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en före- och efter jämförelse där brottsligheten under uppföljningstiden 
jämförs med brottsligheten under en lika lång tid innan fängelsestraffet 
påbörjades. I den delen finns alltså möjligheten att göra jämförelser 
både inom och mellan grupperna. 
 
Signifikanstest och skillnader mellan grupper 
Två typer av signifikanstest, t-test och chi-2 test, används i återfallsstu-
dien för att säkerställa att en iakttagen skillnad inte beror på slumpen. 
T-test används som signifikanstest när jämförelserna gäller två gruppers 
medelvärden, och chi-2 test används för jämförelser mellan andelar. I 
tabellerna markeras signifikanta skillnader med p-värde<0,05 med en 
stjärna (*) och p-värde<0,01 med två stjärnor (**). I det första fallet (*) 
betyder det att sannolikheten att en iakttagen skillnad beror på slumpen 
är mindre än 5 på 100, och i det andra (**) att sannolikheten är mindre 
än 1 på 100. I det fall inget är markerat i signifikanskolumnen betyder 
detta att sannolikheten att skillnaden beror på slumpen är större än 5 på 
100, och det anses därigenom inte vara en statistiskt säkerställd skill-
nad. 
 

Tre av fyra med IÖV-utsluss har inte återfallit  
Som tidigare nämnts fanns det ett år efter villkorlig frigivning inga sta-
tistiskt signifikanta skillnader mellan utslussgruppen och kontrollgrup-
pen när det gäller återfall. Tre år efter villkorlig frigivning framträder 
däremot tydliga skillnader mellan grupperna. De personer som hade 
IÖV-utsluss har i större utsträckning än kontrollgruppen klarat sig från 
att lagföras för ny brottslighet under de tre första åren efter verkställt 
fängelsestraff. Drygt 26 procent av gruppen som hade IÖV-utsluss har 
lagförts för nya brott under uppföljningstiden. Motsvarande andel i 
kontrollgruppen är knappt 38 procent. Denna skillnad i återfall mellan 
de två grupperna är påtaglig.  
 När det gäller återkomst till ny kriminalvårdspåföljd, vilket är ett 
tecken på återfall i lite grövre brottslighet, kan konstateras att både 
utslussgruppen och kontrollgruppen har klarat sig bättre än totalpopu-
lationen fängelsedömda med strafftider om två år och mer. Enligt kri-
minalvårdens egen statistik var det 33 procent av personerna som fri-
gavs 1999 med en strafftid på två år eller mer, som inom tre år från 
frigivningsdatumet dömts till en ny kriminalvårdspåföljd (Krantz & 
Lindsten, 2005). Denna siffra ska jämföras med att 14 procent av uts-
lussgruppen och 26 procent av kontrollgruppen dömts till en ny krimi-
nalvårdspåföljd under uppföljningstiden. Skillnaden i andel som fått ny 
kriminalvårdspåföljd mellan utslussgruppen och kontrollgruppen får 
betraktas som markant eftersom det är nästan dubbelt så många i kon-
trollgruppen som återkommit till kriminalvården med en ny påföljd. 
Som tidigare nämndes har dock även kontrollgruppen klarat sig bättre 
från ny kriminalvårdspåföljd än totalgruppen med strafftider om två år 
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eller mer. Att så är fallet är naturligt med hänsyn till att kriminalvården 
inte beviljar IÖV-utsluss till intagna med alltför hög risk för återfall. 
Utslussgruppen och kontrollgruppen är således ett urval av intagna med 
lägre risk för återfall än genomsnittet för intagna med minst två års 
strafftid. 
 
Tabell 2. Andel (procent) av utslussgruppen och kontrollgruppen som under de tre första åren 
efter verkställt fängelsestraff på nytt lagförts, dömts till ny kriminalpåföljd samt dömts till ett nytt 
fängelsestraff. 

 
 

Utslussgruppen 
(N=260)

Kontrollgruppen 
(N=260) 

Sig. 
 

Andel som lagförts  26 38 ** 
Andel som dömts till ny kriminalvårdspåföljd 14 26 ** 
Andel som dömts till fängelse  13 21 ** 

 
Bland de personer som lagförts för nya brott finns det inga signifikanta 
skillnader mellan utslussgruppen och kontrollgruppen när det gäller 
antal lagföringar och antal brott. För bägge grupperna gäller att de som 
lagförts på nytt under uppföljningstiden i genomsnitt lagförts vid två 
tillfällen och för fem brott.  
 
Tabell 3. Antal lagföringar och antal brott som under uppföljningstiden registrerats på de 
personer i utslussgruppen och kontrollgruppen som på nytt lagförts under de tre första åren efter 
verkställt fängelsestraff. 

 
 

Utslussgruppen 
(n=68)

Kontrollgruppen 
(n=98) 

Sig. 
 

Genomsnittligt antal lagföringar  1,9 2,1  
Genomsnittligt antal brott  4,5 5,2  
 

Tid till återfall 
När det gäller genomsnittlig tid till den första lagföringen under upp-
följningsperioden finns det inte någon signifikant skillnad mellan de 
personer som åter lagförts i de två grupperna. Den första lagföringen 
inträffar i genomsnitt ca ett år och fyra månader från frigivningsdatu-
met. Men om jämförelsen i stället görs mellan andelen av de två total-
grupperna som återfallit för första gången år 1, år 2 respektive år 3, 
finns det en statistiskt signifikant skillnad i återfall under år två. Detta 
år var det knappt 9 procent av utslussgruppen som lagfördes, medan 
motsvarande siffra för kontrollgruppen var 17 procent. År 1 lagfördes 
11 procent av utslussgruppen och 15 procent av kontrollgruppen. År 3 
lagfördes ca 6 procent i bägge grupperna. Att skillnaden i återfall inträf-
far under år 2 kan hänga samman med att de studerade personerna haft 
övervakning under det första året efter den villkorliga frigivningen. 
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Diagram 1. Andel av utslussgruppen och kontrollgruppen som dag för dag klarat sig från att på 
nytt lagföras under de tre första åren efter verkställt fängelsestraff. 
 

Skillnaderna mellan olika risk- och 
åldersgrupper kvarstår 
Som nämndes tidigare kunde Brå redan i delrapporten till detta uppdrag 
konstatera att det fanns skillnader i återfall mellan utslussgruppen och 
kontrollgruppen när materialet analyserades utifrån riskgrupper och 
åldersgrupper. Dessa skillnader kvarstår även i ett treårsperspektiv.  
 Mellan grupperna med låg och mellanhög återfallsrisk finns tämligen 
stora skillnader som är signifikanta. Störst är skillnaden mellan grup-
perna med låg risk för återfall, där andelen återfall är mer än dubbelt så 
stort i kontrollgruppen. Däremot är det endast en liten skillnad i andel 
återfall mellan grupperna med hög återfallsrisk, och denna skillnad är 
inte statistiskt säkerställd, utan kan bero på slumpen. 
 
Tabell 4. Andel (procent) av IÖV- och kontrollgruppen som åter lagförts under uppföljningstiden, 
uppdelat riskgrupper. 

Riskgrupp Utslussgruppen Kontrollgruppen  
 Antal Andel återfall Antal Andel återfall Sig. 

Låg 94 10 96 24 * 
Mellan 82 27 76 42 * 
Hög 84 44 88 49  
Totalt 260 26 260 38 ** 
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Eftersom bedömningen av riskgrupp bygger på en sammanvägning av 
ett flertal faktorer redovisas i tabell 5 nedan hur utfallet ser ut med ut-
gångspunkt i kriminell belastning fem år före aktuellt fängelsestraff. 
Detta görs mot bakgrund av att tidigare belastning är en väldigt central 
variabel när det gäller framtida brottslighet. Även i detta avseende 
framgår det tydligt att det är personerna med mindre grad av belastning 
i utslussgruppen som klarat sig bättre än personerna med samma grad 
av belastning inom kontrollgruppen. Det bör dock observeras att den 
största skillnaden mellan utslussgruppen och kontrollgruppen inte är 
bland dem som över huvud taget inte lagförts 5 år före aktuell fängelse-
dom, utan bland dem som lagförts vid 1–2 tillfällen. Bland dem som 
lagförts vid fler än två tillfällen fem år före den aktuella fängelsevistel-
sen är skillnaden liten och inte statistiskt säkerställd.  
 
Tabell 5. Andel (procent) av IÖV- och kontrollgruppen som åter lagförts under uppföljningstiden, 
uppdelat på belastningsgrad 5 år före aktuell fängelsedom. 

Utslussgruppen Kontrollgruppen  Belastningskategori 
5 år före 
fängelsedom 

Antal 
 

Andel återfall Antal Andel återfall Sig. 
 

Ej lagförd 116 12 123 21  
1–2 lagföringar 89 24 79 43 ** 
>2 lagföringar 55 60 58 66  
Totalt 260 26 260 38 ** 

 
I den förra rapporten delades utslussgruppen och kontrollgruppen in i 
vardera två grupper efter medianåldern vid tidpunkten för frigivning (37 
år). Utifrån denna uppdelning konstaterades att skillnaden i andel åter-
fall var relativt stor bland dem som var äldre än 37 år, medan den var i 
stort sett obefintlig bland dem som var 37 år eller yngre.  
 I tabell 6 nedan redovisas hur återfallen ser ut i materialet när tre år 
har gått från frigivningsdagen. Det som kan konstateras är att de tidiga-
re iakttagna skillnaderna i andel återfall för olika grupper håller i sig 
och att de i viss mån även har förstärkts. Även i ett treårsperspektiv är 
det i den äldre halvan av undersökningsmaterialet som man återfinner 
störst skillnad i återfall till fördel för utslussgruppen. Även bland de 
yngre verkar det som att utslussgruppen har återfallit i något lägre ut-
sträckning, även om skillnaden inte är signifikant. Det kan dock nämnas 
att efter ett år var det bland de yngre en större andel av utslussgruppen 
än av kontrollgruppen som återfallit. Skillnaden var dock väldigt liten 
och inte statistiskt signifikant. 
 
Tabell 6. Andel (procent) av IÖV- och kontrollgruppen som åter lagförts under uppföljningstiden, 
uppdelat på ålder. 

Ålder Utslussgruppen Kontrollgruppen  
 Antal Andel återfall Antal Andel återfall Sig. 

Ålder <= 37 år 124 36 130 44  
Ålder > 37 år 136 17 130 32 ** 
Totalt 260 26 260 38 ** 
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Utslussgruppens lagförda brottslighet har 
minskat markant 
Ytterligare ett sätt att jämföra och bedöma återfallsbrottsligheten mel-
lan de två undersökningsgrupperna är att jämföra brottsligheten före/ 

efter den aktuella fängelsedomen. I detta fall jämförs alltså hur brotts-
ligheten har sett ut tre år efter frigivning, jämfört med hur den såg ut tre 
år före domen som resulterade i det aktuella fängelsestraffet.5 Det som 
är mest intressant med denna analys är att den möjliggör såväl inom-
gruppsliga som mellangruppsliga jämförelser. 
 Av utslussgruppen var det 48 procent som vid åtminstone ett tillfälle 
hade lagförts för brott under treårsperioden före den aktuella fängelse-
domen. Under treårsperioden efter fängelsestraffet var det, som angetts 
tidigare, 26 procent som lagförts. Motsvarande siffror för kontrollgrup-
pen var att 44 procent lagförts före den aktuella fängelsedomen och 38 
procent efter avtjänat straff. För bägge grupperna gäller alltså att ande-
len personer som lagförts var mindre under uppföljningstiden, än under 
en lika lång period före den aktuella fängelsedomen.  
 Sett till de individer som hade åtminstone en lagföring under treårs-
perioden före fängelsestraffet var det majoriteten av utslussgruppen, 59 
procent, som inte lagfördes under uppföljningstiden. I kontrollgruppen 
var det en mindre andel, 42 procent, som inte lagfördes under uppfölj-
ningstiden. Av dem som inte lagförts tre år före fängelsevistelsen var det 
87 procent av utslussgruppen som klarade sig utan att återfalla och 78 
procent av kontrollgruppen. 
 
Tabell 7. Den lagförda brottsligheten hos IÖV- och kontrollgruppen, tre år före respektive tre år 
efter det aktuella fängelsestraffet. 

 Utslussgruppen Kontrollgruppen 
 3 år före 3 år efter Differens 3 år före 3 år efter Differens 
Andel lagförda(procent) 48 26 -22 44 38 -6 
Antal lagföringar  269 129 -140 276 201 -75 
Antal brott  621 308 -313 565 506 -59 

 
Om brottsligheten mäts i antal lagföringar och antal brott före och efter 
det aktuella fängelsestraffet framträder tämligen dramatiska skillnader 
mellan de två tidsperioderna och mellan grupperna. För både utsluss-
gruppen och kontrollgruppen är resultatet att brottsligheten varit mind-
re omfattande under perioden efter fängelsestraffet än under perioden 
före, men skillnaden är mycket mer markant för utslussgruppen än för 
kontrollgruppen. Sett till antal lagföringar har dessa minskat med 52 
procent för utslussgruppen och med 27 procent för kontrollgruppen. 
Antalet brott har minskat med 50 procent för utslussgruppen och 10 
procent för kontrollgruppen.  

                                                  
5
 Här är alltså den lagföring som lett till den aktuella fängelsedomen exkluderad från analysmate-

rialet. 
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Slutsatser 
Eftersom detta inte är en randomiserad studie där de studerade perso-
nerna slumpmässigt delats in i grupper och där den ena gruppen tagit 
del av en insats som den andra inte tagit del av, bör resultaten tolkas 
med viss försiktighet. Trots att kontrollgruppen matchats efter ett antal 
variabler som i hög grad samvarierar med återfall i brott kan det finnas 
andra faktorer som påverkar risken för återfall i brott, faktorer som inte 
går att ha kontroll på i en registerstudie av detta slag. Ett exempel på en 
sådan är de studerade individernas motivation till att avstå från att begå 
brott. Det kan mycket väl vara så att de personer som har sökt och fått 
IÖV-utsluss är mer motiverade att förändra sina liv än de personer som 
tjänar som jämförelsegrupp. Det bör dock påpekas att motivation inte 
är en konstant inneboende egenskap, utan den påverkas i hög grad av 
yttre faktorer. Komplikationen med motivationsfaktorn undanröjs där-
med inte heller med nödvändighet av att man genomför en randomise-
rad studie. Om urvalet består av personer som skulle vilja få IÖV, kan 
motivationen i kontrollgruppen försvagas av det faktum att de inte får 
tillgång till IÖV under projekttiden. Sammantaget är möjliga skillnader i 
motivation till förändring mellan dem som fått IÖV och kontrollgrup-
pen en komplikation som man inte torde komma ifrån oavsett utvärde-
ringsdesign. Den enda ”lösningen” är att vara medveten om problemet 
och tolka resultaten med försiktighet.  
 En slutsats av utvärderingen som man dock med stor säkerhet kan 
dra är att utslussning med elektronisk fotboja inte har inneburit att de 
som slussats ut har återfallit i större utsträckning än vad de hade gjort 
utan IÖV-utsluss. Det finns snarare skäl att tro att gruppen som fått 
IÖV-utsluss återfallit i mindre utsträckning tre år efter fängelsestraffet, 
än vad de skulle ha gjort om de inte fått denna utslussningsinsats. 
 Bäst resultat ifråga om minskat återfall återfinns bland något äldre 
personer (över 37 år) och bland personer som tidigare lagförts vid ett till 
två tillfällen. När det gäller ålder kan detta resultat tyda på att det finns 
något hos de äldre som gör att de är mer mottagliga för det stöd som 
erbjuds i samband med IÖV-utsluss.  
 Det faktum att de som lagförts vid ett eller ett par tillfällen uppvisar 
bättre resultat än de med ingen och de med lite högre belastning kan 
tyda på att det finns grupp med ”lagom” hög brottsbelastning som i 
störst utsträckning har glädje av den kombination av kontroll och stöd 
som IÖV-utsluss innebär. En tolkning kan vara att risken för återfall 
bland dem som inte är lagförda tidigare är så liten att det är svårt att 
identifiera en minskning i återfall på gruppnivå, även om det finns en-
staka individer som påverkas i positiv riktning. De med högre grad av 
belastning kan vara svåra att påverka på grund av att deras problembild 
är för omfattande för att insatserna som ges i samband med IÖV-utsluss 
ska resultera i ett minskat återfall. 
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Användningen av elektronisk 
övervakning i Europa 
Det är inte bara i Sverige som elektronisk övervakning blivit en allt vik-
tigare del av påföljdssystemet.6 Allt fler länder både i och utanför Euro-
pa har infört eller planerar att införa elektronisk övervakning. Bakgrun-
den till utvecklingen har i många fall varit en kraftigt växande fångpo-
pulation. Men målsättningen att minska återfallen i brott har också 
varit en drivkraft till att detta alternativ till fängelse kommit att utnytt-
jas i allt fler länder. 
 Olika länder har olika lång erfarenhet av att använda elektronisk 
övervakning och det finns ganska stora variationer i hur verksamheten 
är upplagd. För att ge en bild av hur tillämpningen kan variera gjorde 
Brå i rapporten ”Effekter av utslussning med elektronisk fotboja” (Brå 
2005) en begränsad genomgång av hur elektronisk övervakning tilläm-
pas i fyra andra länder (Holland, England, Frankrike och Kanada). 
Genomgången visade bland annat att det i andra länder är möjligt att 
kombinera fotboja med andra påföljder, exempelvis samhällstjänst eller 
skyddstillsyn. Jämförelsen visade även att det finns skillnader i vilken 
typ av målgrupp den elektroniska övervakningen tillämpas på. I Kanada 
används till exempel intensivövervakning för klienter med högre risk för 
återfall än i Sverige – 70 procent hade tidigare dömts till fängelse –, och 
i England exkluderades vissa typer av sexualbrott. 
 I samband med planeringen av en europeisk konferens om elektro-
nisk övervakning7, där Brå deltog, skickades en enkät ut till alla länder i 
Europa som enligt uppgift hade eller förväntades ha elektronisk över-
vakning. Avsikten var att kunna ge konferensdeltagarna en aktuell bild 
av hur elektronisk övervakning används. För att kunna förmedla denna 
bild till en vidare krets än konferensdeltagarna har Brå sett det som 
motiverat att här kort redogöra för huvuddragen i den gjorda studien.  
 Enkäten skickades ut i november 2006 till 14 länder och besvarades 
av elva länder. I vissa fall beskrevs situationen i hela landet och i vissa 
fall en viss region. Det innebär att 14 ”jurisdiktioner” ingår i studien: 
Belgien, Danmark, England & Wales, Frankrike, Tyskland, Nederlän-
derna, Portugal, Skottland, Katalonien (Spanien), Sverige och fyra kan-
toner i Schweiz (Basel, Bern, Solothurn and Ticino).8 

                                                  
6
 I detta sammanhang avses både intensivövervakning som en påföljd som beslutas av domstol 

och som en verkställighetsform vid utdömt fängelsestraff.  
7
 Den femte europeiska konferensen om elektronisk övervakning i Holland 10–12 maj 2007 i 

samarbete med CEP (Conférence Permanente Européenne de la Probation). De som arbetade 
med själva enkäten var Brå:s representant och Sharon Grant, policy advisor, Scottish Executive i 
Edinburgh, Skottland. 
8
 Totalt sju kantoner i Schweiz har elektronisk övervakning. 
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 Norge, Tjeckien och Österrike besvarade inte enkäten, men av dessa 
länder är Österrike det enda landet som i liten skala har inlett en för-
söksverksamhet med elektronisk övervakning. Norge överväger att inle-
da en försöksverksamhet med ett verkställa hela eller delar av ett fängel-
sestraff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll år 2008. 
Polen har långtgående planer på att införa elektronisk övervakning i 
syfte att minska sin fångpopulation och även i Finland ser man över 
möjligheten att införa elektronisk övervakning enligt den svenska mo-
dellen.  
 
Elektronisk övervakning har funnits i Europa i snart 20 år 
De flesta av länderna i Europa som har elektronisk övervakning har 
infört verksamheten någon gång under de senaste tio åren. Men Eng-
land & Wales var tidigt ute och startade elektronisk övervakning som 
alternativ till borgen redan år 1989. Därefter följde Sverige år 1994 och 
Nederländerna 1995. Det senaste europeiska landet som introducerade 
elektronisk övervakning var Danmark år 2005.  
 
Tabell 8. År när elektronisk övervakning infördes i respektive land. 

Jurisdiktion Startår 

England & Wales 1989 
Sverige 1994 
Nederländerna 1995 
Belgien 1998 
Skottland 1998 
Bern, Ticino, Basel (Schweiz) 1999 
Frankrike 2000 
Tyskland 2000 
Katalonien (Spanien) 2000 
Portugal 2002 
Solothurn (Schweiz) 2003 
Danmark 2005 
 

Vanligt att använda elektronisk övervakning i slutet av ett 
fängelsestraff 
Användningen av elektronisk övervakning kan huvudsakligen delas in i 
tre olika kategorier:  

• front door (alternativ till borgen, domstolsbeslut, föreskrift vid 
domstolsbeslut och verkställande av fängelsestraff)  

• back door (elektronisk fotboja som utslussning av ett fängelse-
straff före eller efter frigivningen)  

• ”övrig elektronisk övervakning”. Övervakningen innebär typ-
mässigt att klienten inte får lämna hemmet under vissa tider och 
att detta kontrolleras med hjälp av elektronisk fotboja.  

 
I de flesta länder är den elektroniska övervakningen också förenad med 
ett krav på sysselsättning stödprogram och andra stödinsatser ingår som 
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exempelvis, behandlingsprogram (alkohol- eller drogterapi etc), psyko-
logiskt stöd eller social rådgivning.  
 Front door, det vill säga elektronisk övervakning som en egen påföljd 
eller verkställighet, förekommer i alla de redovisade länderna i någon 
form. Den vanligaste formen av front door är att ett utdömt fängelse-
straff helt ersätts av elektronisk övervakning i hemmet. Den möjligheten 
finns i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Sverige och 
Schweiz. I en del länder kan elektronisk övervakning dömas ut som en 
egen påföljd av domstol. Det används då ofta som ett eget alternativ till 
en fängelsedom, men det kan också vara ett sätt för domstolen att för-
stärka en frivårdspåföljd, exempelvis skyddstillsyn. I några länder är det 
också möjligt att använda elektronisk övervakning före rättegången som 
ett alternativ till att bli frisläppt mot borgen. Det förekommer i England 
& Wales, Tyskland, Portugal och Skottland.  
 Back door, det vill säga elektronisk övervakning som en form av 
utslussning från fängelse i slutet av strafftiden, förekommer i elva av de 
studerade jurisdiktionerna: England & Wales, Frankrike, Tyskland, 
Nederländerna, Skottland, Sverige, Katalonien och Schweiz (Bern, So-
lothurn, Ticino och Basel). Det vanligaste är att den intagne får elektro-
nisk övervakning före den villkorliga frigivningen, men i några länder 
finns det även möjlighet att övervaka personer elektroniskt efter villkor-
lig frigivning. 
 Bland de verksamheter som ingår i kategorin ”övrigt” är de elektro-
niska fängelser som finns i Sverige och Nederländerna. Ett elektroniskt 
fängelse är en anstalt där de intagna bär fotboja och övervakas elektro-
niskt. Genom den elektroniska övervakningen kan man se var den in-
tagne befinner sig, vilket medför att man kan minska personalen men 
bibehålla samma säkerhetsnivå. I Sverige finns för närvarande ett elek-
troniskt fängelse, Kolmården, men ytterligare tre anstalter kommer att 
införa elektronisk övervakning av sina intagna.9 I Nederländerna finns 
två elektroniska fängelser.  
 I kategorin ”övrigt” ingår även de modeller som används utanför 
straffsystemet. I England & Wales använder man sig av elektronisk 
övervakning för att övervaka asylsökanden och även för att kontrollera 
efterlevnaden av ”husarrest” för misstänkta terrorister. I Skottland an-
vänder man sig av elektronisk övervakning av ungdomar som alternativ 
till sluten ungdomsvård.  
 Av tabell 9 framgår att England & Wales, Skottland och Nederlän-
derna är de länder i Europa som använder sig av elektronisk övervak-
ning på flest områden inom rättssystemet.  
 

                                                  
9
 Skenäs, Asptuna och Östragård 
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Tabell 9 Typ av modell för elektronisk övervakning som används i respektive land uppdelat på 
kategorierna front door, back door och övriga. 

Front door Back door Övriga Jurisdiktion 

Alt. till 
borgen 

Domstols-
beslut10 

Föreskrift vid 
domstols-
beslut11 

Verkställande 
av fängelse-

dom12 

Utsluss-
ning/tidig 
frigivning 

Efter 
frigiv-
ning 

Övriga 

Belgien    X    

Danmark    X    

England & 
Wales 

X X X  X X X 

Frankrike    X X X  

Tyskland X  X  X   

Nederländerna  X X X X  X 

Portugal X       

Skottland X X X  X X X 

Katalonien 
(Spanien) 

 X   X X  

Sverige    X X  X 

Bern (Schweiz)    X X   

Solothurn 
(Schweiz) 

   X X   

Ticino 
(Schweiz) 

   X X   

Basel 
(Schweiz) 

   X X   

Total: 4 4 4 9       11 4 4 

 
De flesta av de former av intensivövervakning som ingår i studien är 
permanenta, även om många ursprungligen har inletts i form av en för-
söksverksamhet. I både Frankrike och Schweiz pågår de redovisade 
verksamheterna dock fortfarande i form av försöksverksamheter, men i 
Frankrike ska dessa permanentas i mitten av år 2008. I Skottland pågår 
sedan 2005 en försöksverksamhet med elektronisk övervakning som 
alternativ till borgen. 
 
Omfattningen av elektronisk övervakning 
För att undersöka omfattningen av elektronisk övervakning i Europa 
ombads varje land att uppge hur många personer som övervakats elek-
troniskt år 2006 och antalet övervakade klienter en given dag. Resulta-
tet presenteras i tabell 10, som visar dels hur många personer per 
100 000 invånare som en given dag är intagna i anstalt, dels antalet 
personer per 100 000 invånare som en given dag har elektronisk över-
                                                  
10

 Domstolsbeslut är en översättning av den engelska termen ”court order”. I praktiken innebär 
det ofta en påföljd. 
11

 Föreskrift vid domstolsbeslut är en översättning av den engelska termen ”condition of court 
order”.  
12

 Den dömde har avtjänat sitt fängelsestraff genom elektronisk övervakning, genom ett beslut av 
exempelvis kriminalvården. 
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vakning. När det gäller elektronisk övervakning redovisas också det 
reella antalet personer i varje land som år 2006 var föremål för elektro-
nisk övervakning och antalet personer som hade det den 31 december 
2006. 
 
Tabell 10. Omfattningen av personer med elektronisk övervaking under år 2006 och antal per-
soner med elektronisk övervakning per 100 000 invånare en given dag i respektive jurisdiktion i 
jämförelse med fångpopulationen. 

Jurisdiktion Antal 
invånare  

(i tusental)13  

 

Intagna i anstalt 
per 100 000 

invånare 1 sept 
2005*

Antal personer 
med elektronisk 

fotboja per 
100 000 invånare

Antal person-
er med elek-

tronisk fot-
boja år 2006

Medeltal elek-
tronisk fotboja 
31 dec 2006 

Belgien 10446 89,7 5,7 - 600 
Danmark 5411 76,4 1,8 650 95 
England & Wales 53390  142,7 27,3 65717 14579 
Frankrike 62702 91,8  - - - 
Tyskland  82501 95,7 < 0,1 103 35 
Nederländerna 16305 133,9 1,5 1300 250 
Portugal 10529 122,4 4,8 45014 507 
Skottland 5095 133,4 13,5 2591 690 
Katalonien 
(Spanien) 7100 - 2,3 373 160 
Sverige15 9011  78,3 5,7 3294 515 
Bern (Schweiz) 950 - 2,4 180 23 
Solothurn 
(Schweiz) 245 - 8,2 47 20 
Ticino (Schweiz) 311 - 2,9 30 9 
Basel (Schweiz) 452 - 0,9 39 4 

Total:  74774 16887 

Not. Fångpopulationen för Spanien är 142,4 per 100 000 invånare och för Schweiz 82,4 per 100 000 
invånare.  
* I Tyskland hänvisar data till 31 mars 2005, i Sverige till den 31 oktober 2005, i England & Wales till den 30 
juni 2005 och i Skottland till den 2 september 2005 (Council of Europe annual penal statistics, 2007). 

 
Tabellen visar att antalet personer med elektronisk övervakning i Eng-
land & Wales är överlägset större än i övriga länder i Europa. År 2006 
hade över 65 000 personer elektronisk fotboja i England & Wales, vil-
ket motsvarar drygt 27 per 100 000 invånare. I övriga länder är antalet 
personer med elektronisk övervakning betydligt lägre både i reella tal 
och per 100 000 invånare. 
 
Radiokommunikation fortfarande vanligaste tekniken 
En fråga i enkäten handlade om vilken typ av teknik som används för 
elektronisk övervakning: stationär övervakning genom radiokommuni-
kation, röstidentifiering eller satellitövervakning. 
 Den huvudsakliga tekniken som används är fortfarande i de flesta 
länder stationär övervakning, som innebär att man kontrollerar att den 
övervakade befinner sig på en viss plats (oftast hemmet) under bestämda 

                                                  
13 Invånarantalet avser år 2005 utom för Bern (2003),Ticino (2002), Basel (2004), Solothurn 
(2002) och Katalonien (2006).  
14 2005. 
15 Antalet intagna på den elektroniska anstalten Kolmården är inte inkluderade. Medeltalet avser 
1–31 december. 
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tider. 12 av 13 länder använder sig av stationär övervakning. Använd-
ningen av satellitövervakning ökar sakta och användes i tre av länderna: 
Frankrike, Nederländerna och England & Wales. Genom satellitöver-
vakning kan man följa hur den övervakade förflyttar sig i realtid eller i 
efterhand, och man kan besluta om vissa områden som den övervakade 
inte får befinna sig i, så kallade spärrzoner. Första gången denna teknik 
användes i Europa var i England & Wales, som under åren 2004 till 
2006 hade en försöksverksamhet med satellitövervakning av högrisk-
dömda. I ett distrikt i Nederländerna pågår nu en försöksverksamhet 
med att förstärka skyddstillsyn med satellitövervakning och i Frankrike 
har man tre olika verksamheter med satellitövervakning. 
 

Inblandning av privata sektorn varierar 
Vilken instans som ansvarar för att utföra den elektroniska övervak-
ningen, och i vilken grad den privata sektorn är inblandad varierar mel-
lan jurisdiktionerna. I enkäten frågades om vilken instans som ansvara-
de för att leverera, installera, övervaka och besluta om att återföra den 
dömde till anstalt eller domstol. Det finns exempel på tre olika modeller 
i Europa beroende på i vilken utsträckning den privata sektorn är enga-
gerad: låg inblandning av privata sektorn, en blandad modell och full-
ständig service. I Storbritannien står den privata sektorn för fullständig 
service och har hand om att leverera, installera och övervaka program-
men. Olika instanser inom den offentliga sektorn fattar däremot beslut 
om att återföra den dömde till anstalt eller domstol vid eventuell miss-
skötsamhet. I Belgien, Frankrike, Nederländerna och Schweiz förekom-
mer en blandad modell, och utövandet sker delvis med inblandning av 
den privata sektorn och delvis av frivården eller annan instans inom den 
offentliga sektorn. I några länder, Danmark, Tyskland, Katalonien, Por-
tugal och Sverige, deltar den privata sektorn endast i liten utsträckning 
och tillhandahåller främst utrustningen. Det är i dessa länder vanligt att 
frivården har hand om att utföra den elektroniska övervakningen.  
 
Den genomsnittliga längden för elektronisk övervakning är 
samstämmig 
Den maximala tiden en person kan ha elektronisk övervakning varierar 
mellan länderna (se tabell 7, bilaga 2). Generellt är maximitiderna längst 
vid elektronisk övervakning i slutet av ett fängelsestraff. Maximitiden i 
dessa verksamheter uppgår exempelvis till 12 månader i Tyskland och i 
tre av de fyra kantonerna i Schweiz. I front door verksamheter är max-
imitiderna kortare och uppgår vanligen till högst sex månader. 
 Skillnaden mellan länderna blir avsevärt mindre om man istället stu-
derar den faktiska genomsnittliga tiden med elektronisk övervakning (se 
tabell 11). I de flesta länderna ligger den genomsnittliga övervakningsti-
den på mellan två och sex månader, oavsett vilken typ av elektronisk 
övervakning det handlar om. 
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Tabell 11. Genomsnittlig tid för elektronisk övervakning för respektive land uppdelat på typ av 
modell. 
Maximitid Alt. till 

borgen 
Domstols-
beslut 

Föreskrift 
vid dom-
stolsbeslut 

Verkställande 
av fängelse-
dom 16 

Utsluss- 
ning/ tidig 
frigivning 

Efter 
frigivning 

Övriga 

Upp till 1 
månad 

 Katalonien      

2–6 
månader 

England & 
Wales 

England & 
Wales 
Neder-
länderna 

England & 
Wales 
Tyskland 
Neder-
länderna 

Sverige 
Schweiz** 
Belgien 

Sverige* 
England & 
Wales 
Tyskland 
Neder-
änderna 
Schweiz***

 England & 
Wales 

7–9 
månader 

Tyskland 
Portugal 

      

10–12 
måna-der 

     Katalonien  

13–23 
månader 

     Frankrike  

<24 
månader 

       

*Avser IÖV-utsluss 
** Avser kantonerna Solothurn, Ticino, Basel och Bern. 
 
De flesta länder kräver samtycke 
I en del länder har personer som begått viss typ av brottslighet inte möj-
lighet att få elektronisk övervakning ute i samhället som alternativ till 
fängelse. I England & Wales exkluderas sexualbrottslingar och grova 
våldsbrottslingar från elektronisk övervakning vid tidig frigivning. I 
Belgien har personer som begått sexualbrott tidigare exkluderats, men 
från och med den 1 juli 2006 kan de beviljas elektronisk övervakning på 
särskilda villkor.  
 I de allra flesta länder krävs att den dömde och eventuell sammanbo-
ende ska lämna sitt samtycke till den elektroniska övervakningen. Un-
dantaget är England & Wales, där samtycke inte krävs vare sig från den 
dömde eller eventuell sammanboende. Det finns en del etiska, men även 
praktiska aspekter med att utöva elektronisk övervakning utan sam-
tycke från den dömde. I synnerhet satellitövervakning kräver ett visst 
mått av samarbete från den dömde för att verksamheten ska fungera, 
exempelvis måste utrustningen laddas regelbundet av den dömde. Om 
elektronisk övervakning används utan krav på samtycke måste man 
istället hitta andra incitament för att få den dömde att fullfölja övervak-
ningen till exempel kan övervakningen ge den dömde alibi för brott, den 
kan fungera som en hjälp för den dömde att reda ut sitt liv, ge mer tid 
med familjen eller upplevas som ett bättre alternativ än fängelse.17 
 

                                                  
16

 Den dömde avtjänar sitt fängelsestraff genom elektronisk övervakning.  
17

 Presentation ”Probation practice and electronic monitoring” på den femte europeiska konfe-
rensen om elektronisk övervakning i Holland 10-12 maj av Professor Mike Nellis, Glasgow scho-
ol of social work, University of Strathclyde. 
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Brottsoffer informeras i vissa fall men har sällan inflytande 
på beslut 
Mellan de olika länderna finns stora variationer i vilka regler som gäller 
för information till brottsoffer i de fall den dömde har fått elektronisk 
övervakning mellan de olika länderna och beroende på vilken typ av 
verksamhet man avser. Det framgår av tabell 12. 
 
Tabell 12. Information till brottsoffer i de olika länderna fördelade på typ av verksamhet 

Front door Back door Övriga 
 
 
 
Jurisdiktion 

Alt. till 
borgen 

Dom-
stols-
beslut 

Föreskrift 
vid dom-
stolsbeslut 

Verkställande 
av fängelse-
dom 18 

Utsluss-
ning/tidig 
frigivning 

Efter 
frigiv-
ning 

 
Övriga 

Belgien    Nej    

Danmark    Nej    

England & Wales  Ja, i  
vissa fall 

  Ja Ja  

Frankrike    Ja, i  
princip 

Ja, i  
princip 

Ja, i 
princip 

 

Tyskland   I vissa fall  I vissa fall   

Nederländerna  Ja Ja Nej Nej   

Portugal Nej       

Skottland  Ja Ja  Nej   

Katalonien (Spanien)  Nej    Nej  

Sverige    Ja Ja   

Bern (Schweiz)    Nej Nej   

Solothurn (Schweiz)    Nej Nej   

Ticino (Scweiz)    Nej Nej   

Basel (Schweiz)    Ja, i  
vissa fall 

Ja, i  
vissa fall 

  

 
När det gäller elektronisk övervakning som beslutats av domstol är det 
vanligt att brottsoffret informeras. I England & Wales blir brottsoffer 
informerade i de fall den dömde har ett förbud att vistas inom vissa 
områden nära brottsoffret. Däremot är det mindre vanligt att informera 
brottsoffer när det gäller elektronisk övervakning som ett sätt att verk-
ställa kortare fängelsestraff. I Sverige infördes förändringar i lagstift-
ningen den 15 april 2007 som innebar att brottsoffer har rätt att få in-
formation av kriminalvården i de fall den dömde verkställer fängelse 
genom IÖV. I Belgien, Danmark, Nederländerna och de flesta delar av 
Schweiz finns emellertid inte samma rättighet för brottsoffren.  
 När det gäller Back door finns det stora variationer i regelverket som 
rör information till brottsoffren. I vissa länder informeras brottsoffret i 
de fall den dömde får utslussning med fotboja (England & Wales, 
Frankrike och Sverige) och i några jurisdiktioner (Tyskland och Basel i 
Schweiz) ges information endast i vissa fall, exempelvis när det gäller 
våld i nära relationer. I Nederländerna, Skottland och övriga delar av 

                                                  
18

 Den dömde har avtjänat sitt fängelsestraff genom elektronisk övervakning, genom ett beslut av 
exempelvis kriminalvården.  
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Schweiz ges däremot ingen information till brottsoffret i de fall den 
dömde får utslussning med fotboja.  
 Även om brottsoffer i vissa fall informeras har de sällan möjlighet att 
påverka själva beslutet om elektronisk övervakning. De få undantag 
som finns är i England & Wales, där brottsoffren kan påverka utform-
ningen av elektronisk övervakning före frigivningen om det föreligger 
risk för att brottsoffret skadas. Detta kan leda till att man inför områ-
den där den dömde inte får vistas (exclusion zones) eller en föreskrift 
om att inte kontakta brottsoffret. I Tyskland har brottsoffer som utsatts 
för våld i nära relationer en möjlighet att påverka beslutet om att elek-
tronisk övervakning ska införas för gärningspersonen. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Metodbilaga  
Enkätstudie av den sociala situationen 
Uppföljningen av den sociala situationen för klienterna bygger på data 
som samlats in genom enkäter till frivården. Personal från frivården har 
fyllt i enkäter för klienter i den nya utslussgruppen (minst ett och ett 
halvt upp till två års fängelse) som påbörjat IÖV-utsluss under perioden 
1 april 2005 till och med den 15 april 2006. Enkäter har även samlats in 
för klienter som påbörjat IÖV-utsluss i den gamla utslussgruppen (minst 
två års strafftid) under perioden 1 april 2005 till 31 december 2005, för 
att använda som jämförelsegrupp.  
 Urvalet bestod ursprungligen av 83 klienter som påbörjade IÖV-
utsluss i den nya målgruppen och 171 personer som påbörjade IÖV-
utsluss i den gamla målgruppen under aktuell tidsperiod.  
 Enkäten består av tre delar som skickas in separat. Delar ur den för-
sta delen och den tredje delen analyseras i denna rapport. Den första 
delen i enkäten består av uppgifter om klienternas bakgrund (exempel-
vis missbruk och brottsbelastning), i vilken mån klienterna har fått hjälp 
att ordna sin sociala situation inför IÖV-utlsluss och en beskriving av 
klientens sociala situation (bostad, sysselsättning och försörjning) när 
IÖV-utsluss inleddes. Uppgifter från den första delen i enkäten har sam-
lats in för 76 personer i den nya målgruppen och 156 personer i den 
gamla målgruppen. Bortfallet för denna del uppgår till åtta procent för 
den nya gruppen och nio procent för den gamla gruppen. 
 Den andra delen i enkäten fylls i när IÖV-utsluss upphör och inne-
håller en beskrivning av hur frivården arbetat med stöd och kontroll 
under verkställigheten och i vilken mån misskötsamhet förekommit. 
Denna del analyserades i den andra delrapporten (Brå, 2007). 
 Den sista delen av enkäten fylls i av handläggaren på frivården sex 
månader efter att klienten har villkorligt frigivits. Den delen innehåller 
uppgifter om klienternas sociala situation vid samma tidpunkt. Denna 
uppföljning gjordes ursprunglien för både den gamla och den nya mål-
gruppen, men då bortfallet visade sig vara relativt stort har endast del 
tre från den nya gruppen använts i analyserna.  
 En uppföljning av den sociala situationen har endast gjorts av de 
klienter som har fullföljt IÖV-utsluss och som har fått beslut om över-
vakning efter den villkorliga frigivningen. Det är av praktiska skäl svårt 
att samla in data om de klienter som inte har fått beslut om övervakning 
efter frigivningen, men denna grupp har sannolikt en mer stabil social 
situation. Andelen klienter som villkorligt friges utan övervakning är 
större i den nya utslussgruppen, eftersom strafftid är ett kriterium vid 
bedömning av vilka som ska ha övervakning. Av det ursprungliga urva-
let (83 klienter) hade åtta personer avbrutit IÖV-utsluss i förtid och 
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ytterligare 17 personer skulle inte ha övervakning efter frigivningen. 
Därefter kvarstår 58 personer som skulle vara möjliga att följa upp sex 
månader efter frigivningen. Av dem inkom uppgifter om den sociala 
situationen i början av IÖV-utsluss för 53 personer, och uppgifter sex 
månader efter frigivningen inkom för 51 personer. Den grupp som stu-
derats vid en uppföljning består därmed av de 51 personer där både del 
1 och del 3 i enkäten inkommit, vilket medför ett bortfall om 22 pro-
cent. 
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Bilaga 2. Tabeller 
Tabell 1. Kön, ålder, utbildning och bostadspartner för dem som behövde stöd inför IÖV-utsluss i 
jämförelse med den gruppen som ej hade stödbehov. 

 Stödbehov
(n=33)

Ej stödbehov
(n=43)

Samtliga 
(n=76) 

Kön (%):  
   Kvinna 12 0 5 
   Man 88 100 95 
  
Ålder (medel) 35 41 38 
  
Högsta avslutade utbildning (%):  
   Ingen avslutad utbildning 12 0 5 
   Grundskola 49 38 43 
   Yrkesskola 15 21 19 
   Gymnasium 15 26 21 
   Universitet 3 2 3 
   Vet ej 6 12 9 
  
Ensam- eller sammanboende vid start av  
IÖV-utsluss (%): 

 

   Ensam 46 21 32 
   Med partner 12 12 12 
   Med barn 0 7 4 
   Med partner och barn 21 37 30 
   Med föräldrar 18 16 17 
   Med släktingar/vänner 3 7 5 
Not. På grund av avrundningar uppgår summan inte alltid till 100 procent.  
 
 
 
 
Tabell 2. Huvudbrott, tidigare domar och missbruk för den stödbehövande respektive ej 
stödbehövande gruppen. 

 

 
Stödbehov

(n=33)
Ej stödbehov

(n=43)
Samtliga 

(n=76) 

Huvudbrott (%):    
   Våldsbrott 46 16 29 
   Bedrägeri, förskingring  
   och borgenärsbrott 

15 42 30 

    
Antal tidigare domar (medel) 3,94 1,07 2,33 
     
Tidigare fängelsedomar (medel) 1,50 0,41 0,89 
    
Missbruk före anstaltstiden:    
   Inget missbruk 67 81 75 
   Missbruk 33 19 25 
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Tabell 3. Bostadssituationen i början av IÖV-utsluss för hela gruppen. Procent. 

Typ av bostad Andel klienter (%)
 (n=76)

 

Egen bostad 59  
Sambos/Partners bostad 11  
Andra hand 5  
Inneboende 4  
Föräldrar 16  
Försöksboende 1  
Annat 4  

Totalt 100  
 
 
 
 
Tabell 4. Sysselsättningssituationen i början av IÖV-utsluss för hela gruppen. Procent. 

Typ av sysselsättning Andel klienter (%)
 (n=76)

 

Arbete 49  
Studier 11  
Arbetsmarknadsåtgärd 15  
Särskilt anordnad sysselsättning 24  
Annat 3  

Totalt: 102  
Not. På grund av avrundningar uppgår summan inte till 100 procent. 
 
 
 
 
Tabell 5. Försörjningssituationen i början av IÖV-utsluss för hela gruppen. Procent. 

Typ av försörjning Andel klienter (%)
 (n=76)

  

Lön av arbete 43   
Arbetsmarknadsbidrag 13   
Studiebidrag 3   
Sjukpenning 3   
Förtidspension 8   
Ersättning från kriminalvården 22   
Annat 8   

Totalt: 100   
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Tabell 6. Den sociala situationen (bostad, sysselsättning och försörjning) vid IÖV-start respektive 
sex månader efter den villkorliga frigivningen. 

 Vid IÖV-start, antal
(n= 51)

Sex månader efter vf, antal 
(n=51) 

Egen bostad 32 34 
Arbete 22 28 
Särskilt anordnad 
sysselsättning 

14 - 

Arbetslös - 7 
Lön av arbete 21 27 
Ersättning från kriminalvården 14 - 

 
 
 
 
Tabell 7. Maximimitid för elektronisk övervakning för respektive land fördelat på modelltyp. 

Maximitid Alt. till 
borgen 

Domstolsbeslut Föreskrift vid 
domstolsbeslut

Verkställande 
av fängelse-
dom 19 

Före el 
tidig 
frigiv-
ning 

Efter 
Frigivning 

Övriga 

Upp till 1 
månad 

       

2–6 
månader 

 Katalonien 
England & 
Wales 
Nederländerna 

England & 
Wales 
Nederländerna 

Sverige 
Danmark 
Nederländerna

Sverige** 
Skottland
 

 Scotland 

7–9 
månader 

    England 
& Wales 
Bern 

  

10–12 
månader 

 Skottland Skottland 
Tyskland 

Schweiz*** Tyskland 
Solothurn
Basel 
Ticino 

Katelonien  

13–23 
månader 

Tyskland       

<24 
månader 

Portugal 
England 
&Wales* 
Skottland* 

  Belgien*  Frankrike 
Scotland* 
England & 
Wales* 

England & 
Wales* 

 

* Obegränsad, avgörs av det enskilda fallet. 
** Avser IÖV-utsluss. 
*** Avser fyra kantoner: Solothurn, Basel, Ticino och Bern. 
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 Den dömde avtjänar sitt fängelsestraff genom elektronisk övervakning.  
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Bilaga 3. Återfallsstudie av IÖV-utsluss 
För att kunna genomföra en relevant studie av återfallsbrottslighet hos 
gruppen som haft IÖV-utsluss, var det en förutsättning att utslussgrup-
pens resultat skulle kunna jämföras med resultat för en likvärdig grupp. 
Då försöket med IÖV-utsluss inte lagts upp på ett sådant sätt att en 
randomiserad studie var möjlig, var den bästa möjligheten som stod till 
buds att skapa en kontrollgrupp som frigivits från ett fängelsestraff på 
minst två år innan möjligheten till IÖV-utsluss fanns tillgänglig. Nedan 
görs en genomgång av vilka material som använts i studien och hur 
kontrollgruppen skapades samt en jämförelse av bakgrundsvariabler hos 
utslussgruppen och den skapade kontrollgruppen.  
 

Material 
Utslussgruppen består av 260 personer som avslutade ett fängelsestraff 
på minst två år med IÖV-utsluss under perioden november 2001–juni 
2003.20 Matchningspopulationen består av samtliga 666 personer som, 
efter ett fängelsestraff på minst två år, frigavs från anstalt under perio-
den maj 2001–april 2002.21 För dessa två grupper har uppgifter om 
samtliga registreringar i lagföringsregistret hämtats in. Utöver detta har 
även information om intagnings- och frigivningsdatum inhämtats från 
kriminalvårdsstyrelsen. Samtliga analyser, både de som har gjorts i av-
seende att skapa kontrollgruppen och de som sedermera har gjorts för 
att jämföra utslussgruppen med den skapade kontrollgruppen, har ute-
slutande gjorts utifrån dessa material. 
 
Skapandet av kontrollgruppen 
Målet med skapandet av kontrollgruppen var att till var och en av de 
260 individerna i utslussgruppen finna en ”tvilling” med liknande bak-
grund ur brottssynpunkt.  
 
Beräkning av återfallsrisk 
För att underlätta sökandet efter tvillingar i matchningspopulationen 
skapades en modell för att beräkna förväntad återfallsrisk. Modellen 
skapades genom att vissa justeringar gjordes på en redan existerande 
modell som ursprungligen togs fram av Brå inom ramen för utvärde-
ringen av kriminalvårdens narkotikasatsning (Brå 2005:3). Den avsåg 
då gälla samtliga som dömts till en fängelsepåföljd och specificerades 
genom en logistisk regressionsanalys. Den metoden är lämplig att an-
vända när man har en beroende variabel som endast kan anta två vär-
den, i detta fall återfall i brott. Genom den logistiska regressionsanaly-
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 I materialet finns det 217 fall där utslusstiden fullföljdes och 17 fall där den inte fullföljdes. För 
övriga 26 fall saknas information i detta avseende. I återfallsanalysen studeras både de som 
fullföljde och de som avbröt IÖV-utsluss. 
21

 Detta material samlades ursprungligen in av Brå för att användas till utvärderingen av kriminal-
vårdens narkotikasatsning. 



 

 45 

sen skattas den inverkan som en uppsättning oberoende variabler har på 
den beroende variabeln.  
 Ursprungligen ingick nio variabler i modellen. Eftersom den här stu-
dien endast behandlar intagna med minst två års strafftid har två vari-
abler exkluderats på grund av att de inte längre kan anta olika värden. 
Den ena handlar om rattfylleri som huvudbrott och den andra handlar 
om strafftid. Ytterligare två variabler, sexualbrott i aktuell lagföring och 
antal stöldbrott de senaste fem åren, bidrar inte längre signifikant till 
modellen när det handlar om intagna med strafftider om minst två år. 
Även dessa har exkluderats. I tabell 1 redovisas vilka variabler som in-
går i modellen som används i rapporten och de regressionskoefficienter 
som erhölls när modellen baserades på en grupp bestående av 666 in-
tagna med strafftider som överstiger två år.  
 
Tabell 1. Variabler som ingår i den logistiska regressionsanalysen. 

Variabel (X) Regressionskoefficient (β) Signifikans 

Ålder vid frigivning -0,034 0,002 
Antal brott i aktuell lagföring 0,056 0,017 
Antal brott de senaste 5 åren  0,031 0,009 
Antal brott mot trafikbrottslagen de senaste 
fem åren (fyra klasser) 0,475 0,006 

Lagförd för brott mot narkotikastrafflagen 
under de senaste fem åren (ja/nej) 0,662 0,003 

Konstant (α) -1,116 0,009 

 
Utifrån dessa koefficienter beräknas sannolikheten för att en individ ska 
återfalla enligt nedanstående formel. 
 

sannolikhet = 1 / 1+e–(α+X1*β1+X2*β2+…+Xk*βk) 

 
Den sannolikhet som fås genom formeln är i intervallet 0–1, vilket inne-
bär att den kan tolkas som procentuell risk. Om en individ utifrån be-
räkningen av ovanstående variabler erhåller värdet 0,5 betyder det alltså 
att risken att den individen ska återfalla är 50 procent.  
 Andelen korrekta prediktioner, när de med upp till och med 50 pro-
cents risk inte predicerades återfalla och de med över 50 procents risk 
predicerades att återfalla, var 78 procent. 
 
Matchningsförfarandet 
Förutom den predicerade återfallsrisken, som alltså är en sammanväg-
ning av ett flertal variabler, gjordes matchningen utifrån vid hur många 
tillfällen som personerna lagförts under en femårsperiod före domen 
som resulterade i det aktuella fängelsestraffet.  
 För knappt 70 procent av utslussgruppen var det möjligt att finna en 
tvilling som matchade exakt på bägge variablerna (nivå 1 i tabell 2). 
När det i matchningspopulationen som kontrollgruppen skulle hämtas 
ur fanns fler än en individ med eftersökta värden på bägge variablerna 
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var det slumpen som avgjorde vilken som valdes som tvilling. I stort sett 
samtliga individer som inte exakt matchade någon i matchningspopula-
tionen fick sin tvilling genom att återfallsrisken aggregerades till klasser 
om 5, 10 respektive 15 procent (nivå 2–4). Två individer matchades till 
tvillingar endast utifrån predicerad återfallsrisk (nivå 5). I tabell 2 ges en 
överskådlig bild av de olika matchningsnivåerna. 
 
Tabell 2. Beskrivning av nivåer i matchningsförfarandet, samt hur många i utslussgruppen som 
matchades till sina tvillingar på respektive nivå. 

Nivå Matchningsvariabler Antal 
 Antal lagföringar fem år före 

ingångslagföring 
Predicerad återfallsrisk  

1 Exakt Exakt procenttal 173 
2 Exakt 1–5 %, 6–10 %, 11–15 % osv. 54 
3 Exakt 1–10 %, 11–20 %,21–30 % osv. 16 
4 Exakt 1–15 %, 16–30 %, 31–45 % osv. 15 
5  Exakt procenttal 2 
 
Ambitionen var ursprungligen att hela kontrollgruppen skulle hämtas ur 
en population som inte haft möjlighet att få IÖV-utsluss, det vill säga 
intagna som lämnade anstalt före november 2001.22 Det var dock inte 
möjligt att i den aktuella matchningspopulationen finna fler än 139 
individer som matchade utslussgruppen och som lämnade anstalt före 
november 2001. Övriga 121 personer i kontrollgruppen hade frigivits 
under inledningsskedet av försöksverksamheten med IÖV-utsluss. Det 
innebär att det finns en teoretisk möjlighet att det ingår individer i den 
gruppen som inte kvalificerar sig för IÖV-utsluss och därmed inte är 
jämförbara med utslussgruppen. Det möjliga problem som föreligger 
med att en del av kontrollgruppen har haft en teoretisk möjlighet att 
söka och få utsluss med fotboja är att kontrollgruppen per automatik 
skulle kunna bestå av personer med sämre möjligheter att klara sig från 
att återfalla efter frigivning. I tabell 3 nedan redovisas återfallsbrottslig-
heten uppdelat på (a) den del av utslussgruppen som matchats med in-
divider som inte haft möjlighet att få utsluss och (b) den del av utsluss-
gruppen som matchats med individer som haft en teoretisk möjlighet att 
få utsluss. 
 
Tabell 3. Jämförelse mellan andelar (procent) av utslussgruppen respektive kontrollgruppen som 
återfallit i brottslighet, uppdelat på huruvida kontrollgruppen haft möjlighet till utsluss eller ej. 

Återfall (a) Del där kontrollgruppen ej haft 
möjlighet till utsluss 

(b) Del där kontrollgruppen haft 
möjlighet till utsluss 

 Utslussgruppen 
(n=139)

Kontrollgruppen 
(n=139)

Utslussgruppen 
(n=121)

Kontrollgruppen 
(n=121) 

Ja 25 42 28 32 
Nej 75 58 72 68 
Totalt 100 100 100 100 
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 Utslussverksamheten påbörjades den 1 oktober 2001 och de första som blev klara med en 
utslussperiod frigavs villkorligt i början av november 2001. 
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Som framgår tydligt av tabellen ligger inte skillnaden i andel återfall i 
den del där kontrollgruppen haft en teoretisk möjlighet till IÖV-utsluss. 
Med andra ord finns det inte skäl att utifrån detta tro att kontrollgrup-
pen består av personer med sämre möjligheter att klara sig från återfall. 
 
Bakgrundsinformation om de studerade grupperna 
Utslussgruppen och den matchade kontrollgruppen är i stort sett lika 
när det gäller ålder och tidigare brottsbelastning. En liten skillnad är att 
andelen kvinnor är något högre i kontrollgruppen än i utslussgruppen. 
Ur återfallssynvinkel saknar detta dock betydelse då det är lika vanligt 
att kvinnor med strafftider över två år återfaller i brott som att män gör 
det.  
 Jämfört med totalgruppen (samtliga personer med minst två års 
strafftid som frigavs under en bestämd period) har de två grupperna 
lagförts vid färre tillfällen och för färre antal brott. Till exempel är det 
hälften i utslussgruppen och den matchade kontrollgruppen som inte vid 
något tillfälle hade blivit lagförda fem år före ingångslagföringen. Mot-
svarande siffra i totalgruppen är en fjärdedel. Det bekräftar vad som 
framkom i Brå:s tidigare delredovisning av IÖV-utsluss; nämligen att 
utslussgruppen skiljer sig från totalgruppen när det gäller faktorer som 
påverkar risken för återfall. Utslussgruppen består av individer med 
bättre förutsättningar att klara sig från återfall. 
 
Tabell 3. Bakgrundsinformation om utslussgruppen, den matchade kontrollgruppen och total-
gruppen. 

 Utslussgruppen Matchad Kontrollgrupp Totalgruppen 

Antal 260 260 666 
Andel kvinnor (procent) 4 8 5 
Ålder i år vid frigivning 
(median) 38 38 37 
Andel som lagförts fem år 
innan fängelse (procent) 51 52 72 
Antal lagföringar senaste 
fem åren (medelvärde) 1,4 1,5 3,0 
Antal brott senaste fem 
åren (medelvärde) 3,4 3,1 7,6 
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