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Sammanfattning

Gatuvåldets orsaker och syften är av oerhört skiftande karaktär. Konsekvenserna av våldet blir dock i så gott
som alla fall desamma. Våld skadar, söndrar, förstör och, inte minst, kostar en väldig massa pengar. Inte bara i
stort mänskligt lidande utan gatuvåldet genererar också enorma samhällskostnader. Ett enda personrån utan
fysiska skador kan kosta samhället upp mot 225 000 kronor. Ett offer för gatuvåldet som invalidiseras av sina
skador får inte bara sitt liv förstört utan kan under resten av sin livstid kosta samhället upp mot 50 miljoner
kronor. Ett års gatuvåldsbrott i en större svensk kommun kan leda till långsiktiga samhällskostnader på mer än
200 miljoner.
I samarbete med Skandia Idéer för livet och Akta Huvudet vill vi nu med rapporten Gatuvåldets ekonomi öka
medvetenheten om priset för våldet i det offentliga rummet genom att belysa och konkretisera de enorma
summor av våra gemensamma resurser som gatuvåldets offer och förövare kostar.
I rapporten vill vi skapa en översiktsbild av gatuvåldets ansikte, dess omfattning och socioekonomiska konsekvenser för individer och olika samhällsaktörer. Vi tar itu med våldsproblematiken genom att på ett övergripande plan diskutera och beräkna gatuvåldets ekonomiska konsekvenser med en större svensk kommun
som exempel. Att identifiera en stads olika arenor för gatuvåld tillsammans med en analys av våldets art och
hur det uppstår är en sida av saken. Vi tar sedan ytterligare ett steg genom att med ord beskriva och synliggöra de socioekonomiska effekterna av gatuvåldet. Som avslutning konkretiserar och beräknar vi våldets
socioekonomiska kostnader i ett antal kalkyler.
Vi kan ganska snabbt konstatera att det kring gatuvåldet uppstår höga och långvariga kostnader som direkt
och indirekt drabbar ett stort antal samhällsaktörer. Vi ser också att en enda misshandel kan få en rad långtgående socioekonomiska konsekvenser för offer, förövare, anhöriga och vittnen.
I många av de exempel som vi tittar närmare på blir det också tydligt att själva misshandeln ofta utgör det
sista steget i en lång process. Ser man i backspegeln på förövarens uppväxt och livsstil blir mönstret av att ta
till våld för att lösa konflikter många gånger uppenbart.

En viktig slutsats i rapporten blir återigen att värdet av tidiga, samordnade och
långsiktiga insatser kring barn och unga aldrig kan underskattas. Att genom preventiva insatser förhindra eller reducera gatuvåldet är heller inte bara mänskligt
önskvärt. Det är dessutom en utomordentligt lönsam affär för samhället om man
betänker alternativen.
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Förord

Dags att ruska om och bygga civilkurage
Vi vill gärna tro att alla växer upp i en lycklig värld där inget ont kan hända. Men verkligheten ser inte alltid
ut så. För de barn och unga där vardagen kantas av intolerans och våldsamheter ska det finnas en omgivning
redo att reagera och fånga upp. Helst redan innan det första slaget. Här spelar både kompisar, andra unga och
givetvis också vuxna en viktig roll genom att se de tidiga tecknen och agera på signaler om ett aggressivt
klimat. Tyvärr fungerar det inte alltid så. Det vill vi ändra på.
Det finns en stark kraft i individens engagemang och vilja att bygga ett tryggt och hållbart samhälle för framtida generationer. Den kraften behövs för att stå upp för viktiga mänskliga värden och för att ett samhälle
skapas med engagerade medborgare med gott om civilkurage. Det kan vara det som avgör om en misshandel
ska få fortsätta efter det första slaget eller om individer i omgivningen har mod att agera och försöka avbryta.
Civilkurage handlar också om att i ett tidigt skede våga ta upp problem i en skola, ifrågasätta gängets aggressivitet eller vittna i en rättegång.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation som arbetar för personer med förvärvad hjärnskada
och deras närstående. En av anledningarna till förvärvade hjärnskador är skador orsakat av yttre våld till exempel misshandel.
Genom de rapporter som Hjärnkraft tagit fram tillsammans med Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog är det
tydligt att våldet inte bara orsakar stora kostnader inom en rad olika samhällssektorer. De ger också en gedigen kunskap om våldets komplexitet, både när det gäller bakomliggande orsaker och effekter för samhället i
stort.
Vi kan konstatera att skola och förskola har en nyckelroll när det gäller att se barn och ungas utsatthet och i
samverkan med andra samhällsinstanser arbeta för att långsiktigt förebygga våld och utanförskap. Att stödja
skolan i detta arbete är en strategisk satsning inför framtiden. Det rikstäckande antivåldsprojektet Akta Huvudet vill ta upp våldet ur ett helhetsperspektiv och planerar för framtiden att arbeta med såväl yngre barn, som
familjer i deras närområde.
Akta Huvudet vill förändra beteenden och attityder till våld bland unga människor. Det görs genom att arbeta
förebyggande och påverka ungas attityder till våld och även fördjupa kunskaper om våldets mekanismer,
fördjupa deras kunskaper om våldets medicinska och sociala konsekvenser och kopplingar till alkohol och
droger. Det handlar om att våga beröra, ruska om och problematisera våld och se det ur flera perspektiv. Utifrån hur offret, förövaren och vittnet uppfattar situationen.
I denna rapport adderas ytterligare ett perspektiv – det socioekonomiska, som visar på de långsiktiga ekonomiska konsekvenser våld får. Medvetenheten är hög om att människor som på något sätt är involverade i eller
berörs av en misshandel - som förövare, vittne eller offer - riskerar skador och men på ett fysiskt och psykiskt plan. Vad som inte har varit lika tydligt är de långsiktiga socioekonomiska konsekvenserna av våldet för
samhället. Det är just detta som vi i denna rapport vill lyfta fram genom att utvärdera effekterna av våld mot
huvudet på individnivå och samhällsnivå, samt effekterna av förebyggande arbete för att förhindra våld.
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Vi vill med rapporten öka medvetenheten om hur dyrt, både mänskligt och ekonomiskt, det är att förlita sig
på reaktiva insatser. Det vill säga då skadan redan är skedd. Det finns en enorm potential att rikta kraft och
resurser till förebyggande insatser för att förhindra att våld över huvud taget behöver uppstå. Det är den
insikten vi vill främja.
Denna rapport har tagits fram i samverkan mellan Hjärnskadeförbudets projekt Akta Huvudet och Skandia
Idéer för livet. För oss på Skandia Idéer för livet är det en utveckling av det arbete som vi påbörjade för tio år
sedan då vi samarbetade med kommunerna Leksand och Söderköping för att främja det förebyggande arbetet
och fånga upp barn och unga i riskzonen till utanförskap.
Redan då såg vi kraften i det förebyggande arbetet och den skillnad det gjorde för de enskilda individer som
kunde fångas upp innan skadan blivit svår att reparera. Denna insikt gjorde frustrationen desto större då vi
gång på gång såg att viktiga och riktiga satsningar inte genomfördes. ”Vi har inte råd” är ett vanligt argument
som används. Det lät märkligt i våra öron. Som försäkringsbolag har vi lärt oss vikten av tidiga insatser och att
tänka långsiktigt.
Mycket har hänt under de år vi har samarbetat med Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog för att lyfta medvetenheten om det förebyggande arbetets värde. Vi har tillsammans tagit fram ett antal rapporter och konkreta beräkningsverktyg som kommuner kan använda. Detta arbete har bidragit till att fler ser att tidiga insatser
många gånger är mer lönsamma än att låta en påbörjad marginalisering eskalera till utanförskap. Till dags dato
har vi tillsammans utbildat mer än ett sextiotal kommuner, vilket hittills resulterat i att allt fler tar nästa steg
för att säkerställa goda förebyggande insatser.
Samtidigt finns mycket kvar att göra. Att väcka medvetenhet om våldets konsekvenser tror vi är viktigt för att
både beslutsfattare och individer ska förstå vikten av att vi alla bidrar till att stävja ett råare samhällsklimat.
Våld kan uppträda i alla skepnader och det kan uppstå plötsligt. Ibland handlar det bara om att befinna sig
på fel plats vid fel tidpunkt. Ingen föds heller till en fullskalig våldsverkare. Otaliga signaler skickas vanligen
om att något är fel samtidigt som livet utvecklas i en nedåtgående spiral. Det är där, redan i unga år, det finns
möjlighet att agera tidigt och vända trenden.
I ett kunskapssamhälle är människor vår viktigaste resurs. En av de mest angelägna uppgifterna är att skapa
förutsättningar för individer att växa till sin fulla potential och även hantera risker som kan uppstå längs livets
brokiga väg. För flera unga idag finns en rädsla och konkret risk för att drabbas av våld och dess konsekvenser. Här behöver vi alla sluta upp och visa vilket samhällsklimat vi tror bygger ett starkt och tryggt samhälle
framåt. Med denna rapport vill vi bidra med ett inlägg i debatten. Det är helt enkelt dags att ruska om, uppvärdera det förebyggande arbetets vikt och bygga civilkurage!
Lena Hök
Chef Corporate Responsibility och Idéer för livet
Skandia
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1.
		 Projektet Akta Huvudet -

		 ur individens och kommunens perspektiv

Med medel från Allmänna arvsfonden ska projektet Akta Huvudet1 under tre års tid arbeta för att motverka
våld bland unga människor. Vi har under det första projektåret gjort en socioekonomisk analys av de individuella effekterna av våld.
1.1		

Projektets syfte

Syftet med projektet Akta Huvudet är att påvisa och beskriva ungdomsvåldet, påvisa våldets effekter och få
en förändring till stånd. I sin ansökan till Allmänna arvsfonden skriver man följande:
”Projektets övergripande syfte är att åstadkomma förändrade beteenden och attityder till våld bland unga
människor, med fokus på våld mot hjärnan, genom att påverka ungdomars attityder och förhållningssätt
till våld, öka deras förståelse för våldets mekanismer, fördjupa deras kunskaper om våldets medicinska och
sociala konsekvenser och kopplingar till alkohol och droger samt ge dem tillfälle att reflektera över egna
värderingar och förhållningssätt. Att problematisera våld ur förövarens, offrets och vittnets perspektiv. Att
beröra. Ruska om!”
1.2		

Arbetets upplägg

Vårt arbete har handlat om att först utveckla och därefter tillämpa en metod med vars hjälp man socioekonomiskt kan utvärdera effekterna av våld mot huvudet på individnivå och samhällsnivå. Arbetets upplägg kan
beskrivas som tre olika steg:
• Gatuvåldets individer och förlopp handlar om att ta fram modeller och på ett övergripande plan visa på de
socioekonomiska effekterna av våld mot huvudet på unga utifrån ett individperspektiv.
• Det andra steget (detta) handlar om att fortsätta arbetet med att mer detaljerat beskriva dessa individuella
effekter samt effekterna på samhällsnivå.
• Det tredje steget skulle kunna handla om att ta fram modeller som beskriver de socioekonomiska effekterna
av ett förebyggande arbete mot våld i allmänhet.
1.3		

Slutsatser från det första steget

Vi har från det första steget kunnat dra ett stort antal slutsatser:
• De totala kostnaderna för en enskild våldshändelse med offer, förövare, vittnen och anhöriga kan långsiktigt uppgå till 75 miljoner kronor. Kostnaderna för ett offer som drabbas av invalidiserande skador kan 		
uppgå till 2 miljoner kronor per år eller mer. Prislappen för de livslånga kostnaderna kan i slutändan uppgå 		
till mellan 40 och 50 miljoner kronor.
• Viktig att notera är att försäkringskassan är den stora kostnadsbäraren för de invalidiserande skadorna och
får bära upp emot två tredjedelar av dessa kostnader. I ett livslångt perspektiv betyder det cirka 30 miljoner
kronor och utgörs främst av kostnader för personlig assistans och försörjning.
• Även offer som drabbas av ringa eller måttliga fysiska skador kan drabbas av till synes dolda men reella
effekter som på sikt yttrar sig som kognitiva funktionsnedsättningar. De livslånga kostnaderna för detta kan
uppgå till mellan 5 och 10 miljoner kronor.
• Effekterna för de förövare som grips och drabbas av rättsliga konsekvenser är likaså betydande. Under det
första året kan dessa kostnader uppgå till 1 miljon kronor eller mer. Ur ett längre perspektiv kan det leda till
kostnader som beroende på de rättsliga konsekvenserna för förövarens fortsatta liv uppgår till allt mellan
2 och 10 miljoner kronor.
1 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är projektägare av Akta Huvudet.
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• Vittnen och anhöriga drabbas också ekonomiskt av våldet, främst via sjukskrivningar, vårdkonsumtion och
uteblivna produktionsvärden. För vittnen kan det handla om kostnader i storleksordning 300 000-400 000
kronor. För familjer kan de långsiktiga kostnaderna uppgå till 2 miljoner kronor.
Delar av studiens resultat var tämligen väntade, men ett antal överraskningar dök också upp:
• Storleken på kostnaderna för de våldsdrabbade offren var betydligt högre än vi förväntade oss. Överraskande var även att sjukvårdskostnaderna totalt sett var en så liten del samtidigt som att kostnaderna för
omvårdnad och försörjning var så dominerande.
• Med andra ord, var det en överraskning att den största kostnadsbäraren för denna typ av våld förefaller
vara försäkringskassan, i form av kostnader för personlig assistans och försörjning. En annan överraskning
var att en av de stora effekterna för förövaren är dennes oförmåga att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden,
med konsekvenser bland annat i form av kostnader för försörjning och produktionsförluster.
• Vi förvånades också av de osynliga effekterna av våldet; dels i form av dolda kognitiva funktionsnedsättningar för dem som drabbats av ett måttligt synligt fysiskt våld, dels de långsiktiga kostnaderna för 		
livslånga omvårdnadsinsatser.
1.4		

Det kommunala perspektivet

I det första steget har vi alltså fokuserat på våldets socioekonomiska effekter på individnivå. I detta, det andra
steget, är vår ambition att vi vill fånga vilka samhällseffekter som uppstår kring våldet. Det förefaller uppstå
en sorts negativ synergieffekt kring våldets socioekonomiska effekter, liksom att det i vissa miljöer finns en
acceptens för och tolerans kring våldet. Vilket i sin tur formar ett samhällsklimat som spär på effekterna av
våldet som stundtals sker som självförstärkande onda cirklar. Vid valet av kommun för att analysera denna fas
utgick vi från kriterier som:
• Tillräckligt stor kommun för att kunna tillhandahålla underlag för en analys.
• I kommunen ska det pågå ett aktivt arbete kring frågor inriktade på ungdomsvåld.
• I kommunen ska det finnas lokala aktörer som är villiga att aktivt medverka i arbetet.
Mot denna bakgrund föll vårt val på Södertälje. En kommun som med sina cirka 86 000 invånare motsvarar
uppställda kriterier, till exempel genom:
• Att det inom polisen sker ett aktivt arbete mot våld med anledning av kroglivet.
• Att kommunen är föremål för en större och riksomfattande tvärsektoriell insats kring grövre brottslighet.
• Att kommunen har skapat en av landets första sociala insatsgrupper.
• Att socialdirektören, utbildningsdirektören och polismästaren önskar medverka i projektet.
1.5		

Södertälje, en av många kommuner där våldet existerar

Ett par viktiga saker bör dock framhållas. I denna studie sätter vi strålkastaren på situationen i Södertälje och
våldets yttringar och effekter för staden. Vi kommer då att se fenomen och effekter som normalt ligger dolda
i skugga och mörker. Det är dock en situation och ett resultat som Södertälje delar med många andra svenska
städer. Det har inte blivit minst tydligt då vi under 2011-2012 i ett annat sammanhang studerat utsatta stadsdelar i sju olika städer2 och då mött en likartad bild. Det som möjligtvis är unikt för Södertälje är omfattningen
av organiserad gängkriminalitet. Men i övrigt är vi relativt säkra på att bilden av Södertälje går att applicera på
dussintals svenska städer av samma storlek och viktigt är därför att låta bilden av våldet i Södertälje utgöra en
illustration av det betydande problem som våldet och dess konsekvenser och kostnader utgör.
Ett viktigt påpekande är också att man i Södertälje sedan några år tillbaka systematiskt och på många olika
fronter tagit tag i vålds- och brottsproblematiken på ett unikt och relativt offensivt vis. Något som vi får
anledning att återkomma till mot slutet av rapporten.

2 Städerna är Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Borås, Karlstad, Linköping och Uppsala.
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1.6		 Syfte
Det specifika syftet med denna rapport är att genomföra en analys av de socioekonomiska effekterna av våld
mot huvudet, utifrån ett samhällsperspektiv i allmänhet och ett kommunperspektiv i synnerhet, och därigenom besvara följande frågor:
• Vilka effekter uppstår på samhällsnivå till följd av detta våld?
• Hur kan man identifiera, kvantifiera och prissätta dessa effekter och vilken typ av kostnader uppkommer
som en följd av detta?
• Vad är skillnaden mellan individ- och samhällsperspektivet vid värdering av dessa kostnader?
• Uppstår det negativa synergieffekter kring våld på samhälls- och kommunnivå i de fall då våldet är tillräckligt omfattande?
• Hur påverkar dessa kostnader alternativt fördelar de sig mellan olika aktörer; de offentliga myndigheterna, andra organisationer, berörda, anhöriga och allmänhet?
• Hur fördelar sig kostnaderna över tid? Vilka kostnader är kortsiktiga, långsiktiga, tillfälliga respektive mer
permanenta?
1.7		

Varudeklaration – det här väntar dig som läsare

Denna rapport handlar alltså om gatuvåldet och våldet i det offentliga rummet med Södertälje som exempel.
Vi försöker beskriva och analysera detta våld med den kommunala arenan som utgångspunkt. Något som inte
på något sätt har varit en enkel uppgift. Trots att våldet beskrivs som omfattande finns det ingen samlad bild
av vad det består av och hur det ser ut. Det finns ingen enskild aktör som har kunskap om helheten och framförallt finns det ingen aktör som har ansvar för detta våld eller för att göra något åt det. Bara detta faktum i
sig är ju ett problem. Vårt uppdrag har i stor utsträckning kommit att handla om att lägga ett pussel om våldet
och dess socioekonomiska kostnader. Dessa kostnader kan lite förenklat delas upp i två delar – kostnader
för att undvika våldet (preventiva kostnader) och kostnader för att hantera våldet då det uppstår (reaktiva
kostnader).
Inledningsvis vill vi ge en bild av de olika arenorna för våldet. Därefter försöker vi utifrån ett antal infallsvinklar
analysera våldet och dess uppkomst. Eftersom den verklighet vi skildrar är så komplex har vi i denna studie
mer eller mindre helt gjort om de kalkylmodeller som vi tidigare använt oss av. Detta ger oss möjlighet att
redovisa ett antal olika kalkyler kring våldets effekter; först en redovisning av effekterna, komponent för
komponent, därefter en redovisning av sammanhängande individförlopp och effekter av våldet på grupp- och
gängnivå. Vi redovisar detta i en särskild bilaga mot slutet av denna rapport.
Vi avslutar rapporten med några reflektioner kring varför de socioekonomiska effekterna av detta våld är
osynliga i våra offentliga system samt varför ingen aktör har ett totalansvar för detta våld och för att göra
något åt det.
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2.

		 Våldet

2.1		

Våldets olika ansikten

”Förut tyckte jag att det var lite småballt att vara ute och slåss. Men nu har jag sett hur allvarligt det kan gå
och hur stora skadorna kan bli. Jag ska sluta med det.” 3
Våldet och dess effekter får ofta ett stort utrymme i samhällsdebatten. Många gånger talar man om våldet
som om det vore ett homogent fenomen, vilket naturligtvis inte är fallet. Ett gatuslagsmål mellan två huligangäng och en berusad man som misshandlar hustru och barn är helt väsensskilda fenomen vad gäller motiv,
offer, förövare och konsekvenser. Inför denna studie, som handlar om det våld som sker i det offentliga
rummet, det vill säga på gator, krogar och skolgårdar, har vi tvingats se och förstå alla de olika nyanser som
våldets ansikte har. I några av de världar som vi blickat in i ses våldet som en icke materiell kapitaltillgång som
kan omsättas i pengar. I det sammanhanget använder man sig ofta av begreppet våldskapital. I andra världar är
våldet snarare en akt av desperation och förtvivlan.
Våldet kan utövas mot enskilda individer eller grupper av individer. I den senare kategorin finner vi allt från
rasistiska överfall och andra hatbrott på till exempel homosexuella. Våldet kan förekomma i form av dråp, i
form av mord eller som en följd av en sammandrabbning.
Våldet kan vara planerat som en del av en strategi och handla om allt från terrorattentat och överfall på
meningsmotståndare till rena kravaller. Men en stor del utgörs av det vi här kallar det affektiva våldet, vilket
kan beskrivas som en kanal för frustration eller för att få utlopp för uppkommen vanmakt. Mycket ofta har
alkohol eller andra droger (till exempel anabola steroider) en central roll vid denna typ av våld.
Våldets grovhet kan variera från hot och psykiskt våld via rena handgripligheter till grov misshandel som i
värsta fall kan gå så långt som till att offret avlider. Det har förekommit både planerade mord som på den facklige förtroendemannen4 och dråp som en följd av sammanstötningar mellan fotbollshuliganer5.
Våldet kan ha en funktion som spänningsutlösare, men också vara ett mer beräknande och psykopatiskt baserat våld. Våldet kan vara av hatbrottsnatur och inom detta område samlas även det hedersrelaterade våldet.
Våldet har också en mängd instrumentella funktioner: för att driva in en skuld, genomföra ett rån eller utöva
beskyddarverksamhet, och inte sällan en central roll i många utpressningssituationer. De olika aspekterna av
våldet sammanfattas i Figur 2.1.

3 Citat från www.aktahuvudet.se
4 Mordet på Björn Söderberg i Sätra utanför Stockholm 1999
5 Tony Deogan som avled efter ett slagsmål mellan fotbollshuliganer 2002
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Figur 2.1
Våldets orsaker och syften är av oerhört skiftande karaktär.
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2.2		

Våldets kostnader

”Varje år skrivs runt 2 500 svenskar in på sjukhus för vad forskarna kallar för övergrepp av annan person.
Enligt Sven Granath, forskare på Brottsförebyggande rådet, är runt hälften av dessa offer för så kallat
gatuvåld.” 6
I tidigare studier har vi fokuserat på de direkta effekterna av våld för offer, förövare, vittnen och anhöriga. Här
anlägger vi ett betydligt bredare perspektiv. Då man tar kommunen som utgångspunkt uppvisar kostnaderna
ett betydligt mera komplext mönster vilka grovt kan delas in i direkta och indirekta kostnader. Låt oss börja
med den första gruppen – de direkta kostnaderna som illustreras i Figur 2.2, och som med andra ord kan
beskrivas som den grupp av kostnader som står för de preventiva insatserna i syfte att förhindra våld från att
uppstå.
Dessa kostnader kan i sin tur delas upp i ytterligare två delar. Först har vi de generella insatser som görs för att
förebygga våld, exempelvis antimobbingprogram i skolan eller förekomsten av närpoliser i ett bostadsområde.
Sedan har vi de selektivt förebyggande insatser som riktar sig mot vissa målgrupper eller situationer, exempelvis polisövervakning av fotbollsmatcher och insatser mot krogvåldet.
En del av kostnaderna för dessa preventiva insatser drabbar den offentliga sektorns aktörer som kommunens
fältassistenter eller supporterpolisen. Andra delar av dessa kostnader drabbar privata företag som bostadsföretagens trygghetsvärdar eller krogarnas ordningsvakter.

6 www.svt.se, 13 oktober 2011
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Figur 2.2
De direkta kostnaderna står för preventiva insatser som syftar till att förhindra våld av olika slag.
Generella

Privata

Selektiva

Offentliga

Preventiva
kostnader

Rättsväsende
Repressiva

Reaktiva
kostnader

SIS
Socialtjänst

Vårdande

Sjukvård

De reaktiva kostnaderna för våldet består i grova drag av två olika delar; de repressiva kostnaderna respektive
de vårdande kostnaderna. Bland de repressiva kostnaderna hittar vi samhällets olika insatser för att omhänderta, begränsa och bestraffa de individer som utövar våldet. I första hand kostnaderna för polis och andra
delar av rättsväsendet. Hit hör också Statens Institutionsstyrelse (SIS) och socialtjänsten som har en viss form
av repressiva uppdrag kring yngre förövare.
De vårdande kostnaderna drabbar naturligtvis i första hand sjukvården och socialtjänsten för att ta hand om
offren för våldet. Därtill kommer kostnader för somatisk och psykiatrisk vård liksom olika former av socialt
stödjande insatser.
De indirekta kostnaderna utgör en komplex samling effekter som här delats upp i två undergrupper – subtila
och kollektiva kostnader, vilka illustreras i Figur 2.3.
När det gäller de subtila kostnaderna kan det handla om affärsidkare som får sina butiker förstörda till följd av
det kollektiva våldet vid en fotbollsmatch eller att försäljningen minskar till följd av våldsnivån i ett område.
Dessa kostnader drabbar också den offentliga sektorn i form av kostnader för försörjning av de som sjukskrivs
till följd av våldet eller kostnader för deras assistans som en konsekvens av skadorna som de vållats.
Här återfinns också alla de produktionsförluster som uppstår till följd av våldet. De kan vara direkta, som att
misshandlade människor inte kan arbeta. De kan vara indirekta, som att gatuvåldet gör att människor stannar
hemma i högre utsträckning vilket exempelvis kan innebära att krogbesöken minskar med följden att intäkterna sjunker och det blir färre arbetstillfällen för krogpersonal.
I denna grupp av kostnader ingår också de indirekta och svårmätbara kostnader som har att göra med fenomen som rädsla och otrygghet. Kostnader som uppstår till följd av att förvaltningen av ett bostadsbestånd
bidrar till att skapa socioekonomiskt svaga områden ofta präglade av våld och utanförskap7. Vi har även de
subtila kostnader som uppstår till följd av informella rättssystem8.

7 För en illustration se, bilaga 3 till Boverkets rapport Socialt hållbar stadsutveckling, där bland området Herrgården i Malmö beskrivs.
8 Sådana informella rättsystem har under arbetets gång beskrivits utifrån etnisk-religiösgrund i form av en sorts lokal motsvarighet till sharia-lagarna. Även som de spelregler som gäller inom den
organiserade brottsligheten. Till exempel finns positionen Sergeant of Arms inom kriminella mc-gäng vars uppgift är att upprätthålla de av klubben uppställda lagarna och förordningarna.
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Figur 2.3
Våldets indirekta kostnader är många gånger svårmätbara.
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De kollektiva kostnaderna handlar om sådana effekter som drabbar hela kollektivet i en stad, en stadsdel, ett
bostadsområde eller en kommun. I en stadsdel som har mycket våld sjunker värdet på det kollektiva varumärket – det blir en sorts goodwill-förlust som kan omsättas i pengar. Tydligast syns detta genom att människor
flyttar från området. I värsta fall blir scenariot att ”rätt” människor flyttar ut och ”fel” människor flyttar in. Det
gör att det kan uppstå en negativ demografisk effekt, det vill säga att det är fler som belastar än som bidrar
till de kollektiva ekonomiska systemen. Detta kan i sin tur leda till att negativ social smitta uppstår vilket leder
till vandalisering, graffitti, klotter förstörelse etcetera. Något som påverkar fastighetsvärden och drabbar
enskilda fastighetsägare – den negativa spiralen är ett faktum.
Vi kommer längre fram i rapporten att ge exempel på kostnader inom flera av dessa områden. Samtidigt är det
viktigt att påpeka att komplexiteten är så omfattande att en totalbild är praktiskt taget omöjlig att skapa. I
denna studie får vi därför begränsa oss till att ge en sorts översiktsbild av våldets ansikte och dess socioekonomiska effekter.
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3.

		 Från spring i benen till våldskriminell

I denna studie lägger vi särskilt fokus på unga som riskerar att hamna i ett våldsanknutet utanförskap. Låt oss
börja med att följa en av dessa pojkar för att få en känsla för hur utanförskapet och våldet kan utvecklas från
tidig ålder.
3.1		 Ett livsöde 9
Sammy bor i ett socialt utsatt bostadsområde. Hans familj befinner sig till vissa delar i ett utanförskap och
familjebilden har under lång tid präglats av friktioner.
Redan tidigt fick Sammy problem i skolan. Han hade svårt att sitta still och svårt med inlärningen. Han var
ofokuserad och kom ofta i konflikt med klasskamraterna. Fick han inte som han ville tog han till knytnävarna
och började slåss. Vid dessa tillfällen blev han också mycket våldsam, vilket vid flera tillfällen resulterade i att
hans motpart fick plåstras om av skolsköterskan och vid något tillfälle till och med åka till akutmottagningen
på sjukhuset. Det gjorde att Sammy ganska tidigt kom att bli betraktad som ett besvärligt barn och det var
inte precis så att man saknade honom i klassen då han redan i trean började skolka systematiskt.
Han drogs till ett gäng lite äldre grabbar i centrum. Ett gäng som sysslade med diverse småbrott som snatteri,
cykelstölder och källarinbrott. Sammy drogs in i denna krets och vid elva års ålder blev han föremål för insatser från socialtjänstens sida. En liten kille som redan gjort sig känd som en ettrig och aggressiv person som de
övriga i gänget undviker att komma i konflikt med.
Sammys skolgång blir allt mer sporadisk och vid de tillfällen då han ändå befinner sig i skolan tillbringar han
den största delen av tiden med att driva runt i korridorerna. Han är rastlös och har ingen ordentlig fritidssysselsättning även om han älskar att spela fotboll. Men som en följd av hans ovilja att inordna sig och följa regler
får han inte vara med något organiserat lag. Han blir flera gånger portad från fritidsgården som en konsekvens
av sitt beteende och då han varit onykter.
Alkohol förekommer frekvent i hans liv från tolv års ålder och snart kompletteras detta med andra droger. I
takt med detta tilltar Sammys asociala beteende och kriminalitet, och han blir under högstadiet ett känt namn
hos polisen.
Sammy och det gäng där han ingår ägnar sig nu mer eller mindre systematiskt åt att råna andra unga på dyra
jackor och mobiltelefoner. Man hotar och misshandlar offer. Man ”bötar” andra och driver in påhittade skulder
som uppstått för att någon tittat snett på någon. Gänget ägnar sig också åt systematiska stölder och snatterier från de lokala butikerna. De deltar i stenkastning mot bussar och bränner mot ersättning upp bilar som
ägaren vill få ut försäkringsbeloppen för. Vid 15-års ålder har han i stort sett helt lämnat skolvärlden trots
omfattande försök med anpassad studiegång och elevvårdsinsatser.
Sammy tillhör nu ett mer eller mindre etablerat gäng med kriminalitet som en sorts yrke. Så länge han är under
15 år utnyttjas han för handräckning av de äldre gängmedlemmarna eftersom han ännu inte är straffmyndig.
Hans enda fritidsintresse är styrketräning och kampsporter. Våld är nu en del av hans vardag och man skulle
kunna säga att han med hjälp av att bygga upp ett aggressivt rykte samtidigt också bygger ett sorts våldskapital.
Med en viss regelbundenhet gör både socialtjänsten och polisen olika former av insatser kring Sammy. Dock
utan framgång eftersom insatserna i regel är kortvariga, slumpmässiga och sker utan samverkan mellan de
olika myndigheterna. Hans förebilder i livet är gängets äldre kriminella, i hans ögon framgångsrika, män i
25–30-års åldern.
9 Den unga pojken Sammy utgör en sorts ”representativ syntes” av ett tiotal unga som vi kommit i direkt eller indirekt kontakt med under studiens gång och vilkas livsöden skildrats av fältassistenter, 		
poliser, socialarbetare men även av ungdomarna själva.
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I slutet av sin tonårstid försörjer sig Sammy genom att langa droger, personrån, stölder och inbrott. Han är en
frekvent kroggäst och hamnar där ofta i slagsmål med andra gäster. Han grips, och döms till kortare påföljder
med straffrabatt som en följd av sin unga ålder.
Om inget förändras finns det väldigt mycket som talar för att Sammy kommer att bli en kronisk våldsutövare
och kriminell med undantag för den tid han tillbringar i fängelse. Dessutom som en följd av det våld som hans
tillvaro präglas av är risken för att han dör i förtid inte obetydlig.
3.2		 Det kronologiska förloppet – ett mönster
”Vissa bostadsområden fungerar som drivhus och yrkeskola för gängkriminalitet. De yngre kidsen ser upp
till de äldre och vill bli som dem. Snabba bilar, tunga guldkedjor, häftiga brudar. De äldre utnyttjar de yngre
innan de blir straffmyndiga.” 10
Sammy är naturligtvis en konstruerad person liksom berättelsen om hans resa från enklare småbrott och snatterier till grov misshandel och andra våldsbrott. Beskrivningen av hans livsöde är sammansatt av ett stort antal
berättelser vi fått höra av personer inom socialtjänsten och polisen. Men också av personer som vi mött, till
exempel inom ramen för Fryshusets avhopparverksamhet. Trots att vi vet att varje livsöde är unikt finns det ett
antal gemensamma drag som konstituerar unga arga mäns utanförskap. De gemensamma dragen är illustrerade i Figur 3.1 och kan sägas vara följande:
• Aktiva (överaktiva) som barn.
• En problematisk familjesituation där föräldrarna kan befinna sig i någon form av utanförskap.
• Tidiga svårigheter av olika slag i skolan; inlärningsmässigt och/eller socialt.
• Tidiga sociala utstötningsmekanismer. Inte minst skolan har en roll i detta som passiv eller aktiv medverkare
i utstötningsprocessen.
• Tidig asocialitet i någon form liksom dragning till olika former av gängstrukturer. Slagsmål, klotter och
stölder är tidiga signaler.
• Alkohol (och i viss mån även andra droger) förekommer tidigt och används flitigt i de unga pojkarnas liv.
• Kriminella handlingar redan i de tidiga tonåren.
• Våld blir tidigt ett inslag i utanförskapet.
• En allmän känsla av utanförskap och etablerad outsideridentitet innan vuxenlivet inträder.
• En accelererande kriminell process där man bygger upp ett eget våldskapital.
Figur 3.1
Ett antal gemensamma drag som präglar arga unga mäns väg mot ett etablerat utanförskap.
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10 Citat från en värd på Lugna Gatan, Fryshuset.
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3.3		 Målgruppen på väg in i våld och utanförskap — exemplet Södertälje
Tillsammans med de experter vi mött i projektet och de experter vi intervjuat separat samt med stöd av statistik vill vi försöka skapa oss en bild av omfattningen på det fenomen som vi ovan skildrat i form av Sammys
öde. Hur många är de potentiella våldsverkarna bland de unga männen i Södertälje?
För att finna ett svar utgår vi från att varje årskull innehåller cirka 1 200 barn varav hälften eller 600 är pojkar
eller unga män. Det innebär att mellan 13- och 18-års ålder finns det i dessa åtta årskullar cirka 4 800 pojkar
eller unga män.
Därefter försöker vi skapa oss en bild av hur många som redan befinner sig i ett utanförskap eller riskzonen för
att hamna där. Svaret återfinns i Figur 3.2. Den första och största gruppen är de som misslyckas i skolan med
följden att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Denna grupp, som mer eller mindre etablerar sig i någon
form av utanförskap, består enligt våra experter av cirka 400 personer eller utgör drygt 8 procent i en årskull.
Den andra gruppen belastas vid sidan av skolmisslyckanden dessutom av att man till och från sysslar med
småbrottslighet. Denna grupp består enligt vår expertpanel av cirka 75 personer eller utgör 1,5 procent per
årskull. Den tredje gruppen, som också består av 75 personer totalt eller nio personer per årskull, ägnar sig
dessutom vid enstaka tillfällen åt tyngre brottslighet såsom grova rån, narkotikabrott och grov misshandel.
Grupp nummer fyra ägnar sig åt dessa grövre brott vid ett flertal tillfällen och består av 50 personer eller
utgör 1 procent per årskull. Slutligen, den femte gruppen, är de som löper hög risk att i vuxen ålder hamna
i organiserad gängkriminalitet. Enligt våra experter består gruppen av 20 personer eller tre personer per
årskull. Det är också den grupp som är föremål för intresse från den sociala insatsgruppen. Det är den gruppen
som i den statliga utredning, vilken ligger till grund för sociala insatsgrupper, består av ungefär 5 000 unga
män i riket. Eftersom Södertälje i grova drag utgör 1 procent av landets befolkning skulle detta motsvara cirka
50 personer.
Figur 3.2
En uppskattning av andelen unga män i eller på väg in i ett utanförskap.
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grp 1=skolmisslyckande, arbetslöshet

8,33 %

400

50

grp 2=grp1 + småbrottslighet

1,56 %

75

9

grp 3=grp 2 + enstaka grövre brott

1,56 %

75

9

grp 4=grp3 + flera grövre brott

1,04 %

50

6

grp 5=grp + hög risk in i gängkriminalitet

0,42 %

20

3

SUMMA		 620

78

Total antal pojkar		
Andel utanförskapsrisk

12,92 %

4 800

600

12,92 %

12,92 %

Dessa sammanlagt cirka 600 unga män, eller knappt 13 procent av åtta årskullar pojkar och unga män, befinner sig mer eller mindre i ett högriskläge för ett långvarigt eller i värsta fall permanent utanförskap. Intressant
nog anger den expertpanel vi använt oss av för att få fram dessa siffror ungefär samma procentuella andel som
vi brukar räkna med för utanförskap i flera av våra tidigare studier.
Detta sammanfaller också med resultaten från flera nationella studier. Med vissa intervall genomför Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) så kallade öppna jämförelser kring skolresultat. Senaste gången man gjorde
detta fann man att mellan 20 och 25 procent av alla unga misslyckas med att fullgöra sin gymnasieutbildning
på tre eller fyra år11. I huvudrapporten formulerade man sig på följande vis:

11 Öppna jämförelser, SKL, 2010
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”Nationellt sett är andelen elever som fullföljde gymnasiet med uppnådd högskolebehörighet inom tre år i
stort sett oförändrad jämfört med föregående år och ligger på drygt 70 procent. Spridningen mellan kommunerna är dock stor, från knappt 44 procent till 86 procent.” 12
Man fann också att två år efter avslutad gymnasieutbildning var det knappt 30 procent som vare sig arbetade
eller studerade. SKL har också gått vidare med denna fråga och låtit göra en totalundersökning av hela årskullen födda 1981. I denna studie fann man att 95 procent av alla unga i denna årskull påbörjar gymnasiestudier
och i likhet med de öppna jämförelserna fann man att 27 procent saknade slutbetyg vid 20-års ålder. Men vad
som var än mer anmärkningsvärt var att 13 procent av dem varken arbetar eller studerar vid 24-års ålder13.
Ungdomsstyrelsen har inom ramen för projektet Themegroup Youth tagit reda på vad de unga som varken
studerar eller arbetar gör. Man fann att den andel unga i åldersintervallet 20-25 år som varken arbetar eller
studerar år 2007 är 11,9 procent eller 11 000-12 000 unga per årskull eller totalt sett 81 800 för dessa sex
årskullar. Andelen har dessutom ökat mellan 2007 och 200814.
Det är förmodligen så att i denna grupp är frustrationen, besvikelsen över att inte tillhöra och känslan av att
inte vara insläppt i samhället grunden för en ökad våldsbenägenhet.
3.4 De som kommer i kontakt med sociala insatsgruppen 15
”Där finns ett ungdomsgäng som gjort gatan till sitt eget revir, säger kommissarie Stefan Wredenmark som
är områdets närpolischef. Gänget har en mycket aggressiv attityd, framför allt mot folk som inte bor där.
De boende kan inte ta emot besök, utan de måste gå ut i närområdet och ledsaga besökare förbi ungdomsgänget.” 16
I Malmö precis som i Södertälje finns en social insatsgrupp, totalt finns det tolv sociala insatsgrupper i hela
landet. De ingår i en försöksverksamhet med ambitionen att genom tidiga och samordnade insatser mellan
kommun (främst socialtjänst och skola) och polis försöka bryta en negativ utveckling för de cirka 5 000 unga
män i landet. De har identifierats som personer som löper mycket stor risk att rekryteras till organiserad gängkriminalitet, där våldet utgör ett centralt inslag.
Läget i Södertälje är sådant att det finns flera aktuella ungdomsgrupperingar som är knutna till olika bostadsområden. Dessa löst sammansatta ungdomsgrupperingar omfattar (enligt den kartläggning som gjorts av den
sociala insatsgruppen) uppskattningsvis närmare ett hundratal ungdomar – jämför med grupperna 4 och 5 i
Figur 3.2. Vissa grupperingar har även kopplingar till organiserad brottslighet.
Utifrån polisens bild av den organiserade brottsligheten i Södertälje kan man dra slutsatsen att det finns ett
stort antal ungdomar som befinner sig i riskzon för att hamna i kriminella nätverk. Att uppge en exakt siffra är
omöjligt, men den sociala insatsgruppen uppskattar antalet till närmare ett hundratal. Här följer några fingerade exempel på hur problembilden kan se ut:

Ungdom 1

Kriminalitet:
Ungdomen misstänks för sitt första brott, en misshandel, vid 14-års ålder. Har idag vid 17-års ålder totalt 24
brottsmisstankar. 18 av dessa har inkommit under 2011 och majoriteten av dem under fem månader. Det är
oftast brott med inslag av våld. Det finns flera misstankar om rån, vara två gäller grovt rån. Det finns också
anmälningar rörande misstanke om övergrepp i rättssak. Den unge mannen har själv varit målsäganden vid två
tillfällen gällande våldsbrott.
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12 Öppna jämförelser för gymnasieskolan, huvudrapport, sid 11, SKL, 2010
13 SKL, födda 1981; 95-27-13, 2009
14 Temagruppen unga i arbetslivet, Unga som varken arbetar eller studerar, sid 15, Ungdomsstyrelsen, 2011
15 Detta avsnitt är i stora stycken baserat på Sociala insatsgruppens rapport till Rikspolisstyrelsen, 2011/12
16 Stefan Wredenmark är närpolischef i Malmö.

Ungdom 2

Kriminalitet:
Ungdomen debuterade på den kriminella banan i tioårsåldern då det började komma in anmälningar gällande
en rad olika brott, som tillgrepp av fortskaffningsmedel, stöld, olaga hot och även fyra rån. Totalt finns 19
brottsmisstankar.
Skolprestationer:
Har under alla år haft det svårt i skolan och har rakt igenom en bristfällig skolgång. Har bytt skola vid flera
tillfällen och även gått på behandlingsskola. Under långa perioder har han inte haft någon skolgång alls.
Familjeförhållanden:
Har vuxit upp med vuxna där det i stor utsträckning förekommit både missbruk och kriminalitet.
Droger:
Började vid 14-års ålder dricka alkohol och blivit ordentligt berusad vid flera tillfällen. Inga andra kända
droger.
Psykiatrisk diagnos:
Flera neuropsykiatriska diagnoser finns.

Ungdom 3

Kriminalitet:
Ungdomen förekommer under fem punkter.
Skolprestationer:
Redan i sexårs-verksamheten uppmärksammades ungdomen då denne hade svårigheter med nedstämdhet
och koncentrationssvårigheter. Detta förefaller ha gällt hela skolgången, och under det sjätte skolåret var den
unges frånvaro 100 procent. Gymnasiet misslyckades helt, ungdomen blev utkastad ur systemet mot bakgrund av noll närvaro på Individuella programmet.
Familjeförhållanden:
Ungdomen lever i en stor familj tillsammans med båda föräldrarna. Ungdomen uppger att modern lider av psykiska problem, att ingen av föräldrarna kan svenska och de saknar arbete. I tolvårsåldern upphörde den unge
att lyda sina föräldrar. I familjen finns en äldre bror som är kriminell.
De unga som är föremål för sociala insatsgruppens intresse är med andra ord ordentligt på glid i samhället.
Utan överdrift skulle man kunna säga att de tagit ett flertal steg på väg in i en helt annan sorts normalitet än
de flesta andra ungdomar. Man kan förmodligen med viss säkerhet hävda att de håller på att etablera kriminalitet som en sorts livsstil17. En livsstil med stora och systematiska inslag av våld.
Det är kostnaderna för denna typ av våld vi nu kommer att presentera och diskutera i rapportens kommande
kapitel.

17 Bergström, Kriminalitet som livsstil, Studentlitteratur, 2012
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4.

Kommunen som
offer eller skapare av omständigheterna

”Förr var principen en enhetsskola där villkoren för alla barn skulle vara lika och ge alla samma chans. Men
sedan 1990-talet har skolans likvärdighetsuppdrag blivit alltmer uppluckrat. Skolan blir helt enkelt allt mindre en skola för alla och alltmer en skola för dem som har föräldrar med resurser.” 18
Denna rapport handlar på ett övergripande plan om våldets ekonomiska konsekvenser och mekanismer i
en större kommun med runt 85 000 invånare, här exemplifierat av Södertälje kommun. Syftet är att belysa
våldets omfattning och dess socioekonomiska konsekvenser för individer, olika samhällsaktörer och samhället
i stort.
I Södertälje kommun anmäls årligen ungefär 700 misshandelsfall till polisen. När en person utsätts för misshandel är detta nästan alltid följden av en lång process där själva misshandeln utgör det sista steget. En misshandel leder till en rad följder och mängder av konsekvenser för individer, kommun, landsting och stat liksom
för samhället i stort – såväl mänskliga som ekonomiska.
4.1		

Det kommunala preventionsimperativet

Man kan ur ett samhällsperspektiv närma sig vålds- och misshandelsfrågan på två helt olika vis; på det preventiva eller det repressiva viset. I det förra fallet handlar insatserna om att tidigt vidta åtgärder för att situationer
som sådana med våld och misshandel inte ska uppstå. I det senare fallet handlar det om att hitta förövaren
och utsätta denne för straff eller andra påföljder. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att rent organisatoriskt
äger kommunerna preventionsfrågan och staten repressionsfrågan.
Dessa både perspektiv är naturligtvis inte ömsesidigt uteslutande utan utgör varandras komplement. Men det
handlar också om var man lägger tyngdpunkten i ett åtgärdsprogram. Vi har i ett antal studier kring marginalisering och utanförskap kunnat påvisa att det föreligger en sorts kedjebrevsekonomi kring utanförskapet.
Flera av miljonprogramområdena har fått en segregerande19 och exkluderande profil. Skolan kan i sin tur
formas på ett sätt som bidrar till en inkluderande eller exkluderande profil. Idag är det ungefär 25 procent av
en årskull i riket som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Cirka 12 procent vare sig arbetar eller
studerar fyra år efter gymnasietidens slut20. En icke obetydlig del av dem hamnar i tidig vuxenålder inom
socialtjänstens försörjningsstöd eller blir föremål för kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser. En del
av dessa återvänder aldrig till en normal tillvaro i samhället och går en framtid till mötes som långvarigt eller
livslångt marginaliserade. Trots att rättsväsende och sjukvård gör mängder av samhällsinsatser kring dessa
grupper fastnar många i en försörjning via de statliga socialförsäkringssystemen.
Misslyckanden i bostads-, skol- och socialpolitiken leder till att unga, i stället för att under barndomen stegvis
lotsas in i ett vuxet innanförskap, tidigt påbörjar en resa mot utanförskap. Först under barn- och ungdomstiden, därefter i vuxenlivet. För varje steg i marginaliseringstrappan, vilken illustreras i Figur 4.1, blir konsekvenserna alltmer omfattande, kostnaderna högre och möjligheterna att bryta denna process allt avlägsnare.
21
Det är här det gamla talesättet ”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån” har sin givna plats .

18 Ur DN Debatt, 17 mars 2012, Per Kornhall, undervisningsråd, Skolverket.
19 Vi gör en tydlig distinktion mellan begreppen integration och inkludering, se vidare Lundmark & Nilsson, Socioekonomisk analys av Mission Possible, OFUS & Fryshuset, 2011
20 SKL, 1981 års barn.
21 Mer om socioekonomiska rapporter om utanförskapets kostnader finns på www.ideerforlivet.se/vi_bryr_oss/utanforskapets-pris/
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Figur 4.1
Marginaliseringstrappan, vägen från normalitet till utanförskap.
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Det man ganska enkelt kan se är att ju längre fram man rör sig i denna marginaliseringstrappa, desto dyrare
blir insatserna och desto svårare blir det att bryta mönstret. Det krävs ingen större fantasi för att inse att detta
utgör en av rekryteringsbaserna in i ett livslångt utanförskap, i värsta fall organiserad gängkriminalitet.
”Utredningen gör bedömningen att omkring 5 000 unga under 21 år riskerar att rekryteras till kriminella
nätverk.” 22
I en av de kommuner vi har arbetat med fann vi att något hände med de unga männen då de passerade myndighetsåldern. Det visade sig framförallt i de dramatiskt ökade kostnaderna för de unga männen när de snabbt
avancerade in i ett utanförskap.
En helt annan fråga dyker också upp i sammanhanget; vem betalar? I dagens offentliga debatt råder en sorts
dragkamp mellan kommuner och landsting å ena sidan och staten å den andra, när det kommer till vem som
drabbas och vem som ska stå för de kostnader som kan kopplas till utanförskap och marginalisering.
Många gånger hävdas, ofta från kommunernas sida, att de blir sittande med spelets Svarte Petter. Så kan
säkert situationen med kostnadsfördelningen för äldreomsorg och psykisk vård många gånger se ut. Men då
det gäller marginalisering av barn och unga som hamnar i utanförskap och tillgriper våld ser bilden kanske
något annorlunda ut. Vem är det som i första hand drabbas av den uteblivna eller misslyckade preventionen?
Är det på det viset att då prevention och tidiga insatser i skolan misslyckas så är det är socialtjänsten som
sitter med Svarte Petter? Eller är det rentav så att kommunens misslyckanden till stora delar finansiellt vältras
över på landsting och stat?
4.2		

Statens val mellan morot och piska

En kostnadsuppskattning av vad en gängkriminell struktur kan tänkas kosta under en 20-årsperiod23 kan
beräknas till cirka 280 miljoner kronor. 41 procent utgörs av statens kostnader i form av rättsväsende och
försäkringskassa, 24 procent utgörs av förlorade produktionsvärden och 7 procent är landstingskostnader.
Endast 12 procent av de totala kostnaderna belastar kommunen.

22 SOU, 2010:15, Kriminella grupperingar, motverka rekrytering och motverka avhopp.
23 Lundmark & Nilsson, Vänd dem inte ryggen – en socioekonomisk analys av vit maktrörelsen och gängkriminalitet, OFUS & fryshuset, 2012
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Mot denna bakgrund finns det ganska goda grunder för att hävda att kommunen i detta fall vältrar över kostnaderna för utebliven prevention på landsting och stat. Lite tillspetsat kan man säga att det är frånvaron av
prevention och ett socialt investeringsperspektiv i kommunen som leder till denna ”framtida” kostnadsövervältring.
Kommen så långt infinner sig nu, i varje fall ur statens perspektiv, två olika alternativa handlingsvägar; morotens eller piskans väg. Morotens väg handlar om att på olika vis skapa incitament och stimulans för kommunerna att arbeta mer preventivt och med tidiga insatser. Ungefär som man har gjort med landstinget i form av
den så kallade kömiljarden inom vårdområdet. Man skulle mycket väl, vilket vi föreslagit i andra sammanhang,
kunna tänka sig att staten går in med statliga sociala investeringsfonder som ett instrument för att stimulera
prevention syftandes till att ett framtida utanförskap kan undvikas. Med stor sannolikhet skulle en sådan statlig social investeringsfond redan på ganska kort sikt visa sig vara en betydligt bättre investering med högre avkastning än mer traditionella infrastruktursatsningar som till exempel bygget av en bana för höghastighetståg.
Att välja piskans väg är att gå åt det motsatta hållet genom att införa olika former av sanktioner för de kommuner som misslyckas i sitt preventiva arbete. Vi har i andra sammanhang diskuterat detta som en särskild
skatt för utanförskap – en outsiderskatt.

25

26

5.

		 Södertälje ur ett utanförskaps- och
		 våldsperspektiv

5.1		 Södertälje – lite grunddata 24
”Skolresultat sjunker i socialt utsatta områden. Resultaten i skolorna har sjunkit kraftigt i flera så kallade
socialt utsatta områden i länet. Enligt siffrorna, som tagits fram av Statistiska centralbyrån, klarar färre än
sju av tio elever behörighetskraven för gymnasiet. I Hovsjö i Södertälje klarar till exempel bara 49 procent
behörighetskraven.” 25
Låt oss börja med att översiktligt beskriva den miljö som vi i denna studie undersöker och analyserar för att
skapa en referensram för det totala utanförskapet i Södertälje. Södertälje kommun har drygt 86 000 invånare.
I åldrarna 0-20 år utgör den genomsnittliga årskullen cirka 1 100 barn vilket betyder att det i detta åldersintervall finns cirka 22 000 barn och unga. I åldersintervallet 13-20 år är den genomsnittliga årskullen 1 180 unga
vilket innebär att det finns cirka 9 400 tonåringar i kommunen. Knappt 5 000 av dem är pojkar och unga män.
Den öppna arbetslösheten i Södertälje uppgår till 9,8 procent. Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd är
3 325 stycken och för åldersgruppen 18-25 med försörjningsstöd är antalet 478.
30 procent av barnen i Södertälje i åldern 0-21 år bor i familjer med en inkomst som är mindre än 60 procent
av medianinkomsten.
Förvärvsfrekvensen är låg, 69 procent, en siffra som kan jämföras med frekvensen för länet i stort som uppgår
till cirka 76 procent. Den årliga kommunala budgeten uppgår till drygt 4 000 miljoner kronor. Den största
utgiftsposten är skola och utbildning som årligen har en budget på 1 200 miljoner kronor. Socialtjänstens
individ- och familjeomsorg har årligen en budget på cirka 540 miljoner kronor.
Varje årskull unga i Södertälje som lämnar gymnasieåldern har kostat samhället strax under 5 000 miljoner
kronor26. Av detta utgör de kommunala kostnaderna främst för skola och barnomsorg cirka 1 700 miljoner
kronor vilket åskådliggörs i Figur 5.1.
Figur 5.1
De ackumulerade samhällskostnaderna för en årskull unga i Södertälje för perioden 0-18 år.
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24 Delar av underlaget i detta och kommande avsnitt är hämtat från rapporten; Lundkvist, Social insatsgrupp i Södertälje, 2011. Information finns även på www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/
25 Inslag i Radio Stockholm, SR, 13 januari 2011
26 Denna kalkyl är framtagen med hjälp av vår kalkylmodell SEKAM 2012
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5.2		 Södertälje – ur ett folkhälsoperspektiv
”Vi har en markant boendesegregation i många svenska städer idag. Tendenser till oroligheter har framkommit i vissa stadsdelar i svenska städer på senare år, det gäller till exempel i Malmö, i Södertälje, i Uppsala
och i Göteborg. När når utanförskapet och ojämlikheten en gräns där våld, kriminalitet och sociala oroligheter tar överhand?” 27
Om man studerar Södertälje genom Folkhälsoinstitutets28 ögon och det som förmedlas i deras kommunfaktablad ges följande exempel.
Figur 5.2
Södertälje jämfört med Stockholms län respektive riket i helhet.
Variabel

Södertälje
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-
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28

-
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227

224
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29 d

23 d

26 d

Ohälsotal, kvinnor

37d

31 d

38 d

Öppet arbetslösa (2009)

Sammanfattar vi bilden av Södertälje ser den ut på följande vis:
• Förvärvsfrekvensen är lägre än genomsnittet i riket och arbetslösheten något över genomsnitt.
• Andelen låginkomsttagare är högre än rikets genomsnitt, samtidigt som andelen barn i ekonomiskt utsatta
hushåll är betydligt högre än rikets genomsnitt29.
• En lägre andel med eftergymnasial utbildning än rikets genomsnitt, samtidigt som behörigheten till
gymnasieskolan är under rikets genomsnitt.
• En lägre andel svenskfödda än genomsnittet i riket.
• Andelen ungdomsaborter är högre än riksgenomsnittet.
• Ohälsotalen för män är högre än rikets genomsnitt.
Det huvudsakliga mönstret i de ovan angivna variablerna är att Södertälje i nästan alla avseenden befinner
sig under riksgenomsnittet. Mot bakgrund av dessa faktorer finns det anledning att anta att utanförskapet i
Södertälje, och därmed också våldet i samhället, ligger på minst samma nivå som eller över riksgenomsnittet.
5.3		 Våld i Södertälje – ur polisens perspektiv
”Grov organiserad brottslighet som narkotikahandel, utpressning och rå människohandel ökar. Läget är allvarligt och insatser behövs på flera nivåer i samhället. Polisen kan inte på egen hand vinna kampen mot den
organiserade brottsligheten, skriver polischeferna Bengt Svenson och Klas Friberg. Det mesta av arbetet
27 Se vidare www.twincities.se
28 Se vidare www.fhi.se, och vidare till kommunfaktablad.
29 Södertälje ligger på tredje plats bland landets kommuner med högst andel barnfattigdom. Mer information finns i Rädda Barnens fattigdomsrapport, 2012
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mot den grova organiserade brottsligheten sker i den ordinarie verksamheten i polismyndigheterna och i de
samverkande myndigheterna runt om i landet. Ett bra exempel är Södertälje.” 30
Södertälje är en stad som har en relativt hög frekvens av olika former av grova brott. Varje år anmäls upp mot
2 600 våldsbrott, vilket innebär ungefär 6-7 våldsbrott per dag.
Figur 5.3
Antalet anmälda våldsbrott i Södertälje polismästardistrikt (pmd), 2007-201031
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Så här beskrivs läget av den sociala insatsgrupp som är aktiv i staden:
”Södertälje har statistiskt sett hög kriminalitet. Omfattande polisinsatser har lett till att de anmälda brotten
minskat under det senaste året. Trots färre anmälda brott är Södertälje den kommun i landet där medborgarna är mest oroliga för brottsligheten i samhället. Södertälje har uppmärksammats för skotten mot
polishuset 2005. Flera väpnade rån, mord, bil- och skolbränder.” 32
Detta speglas också i statistiken över antalet anmälda misshandelsfall. I Figur 5.4 ser vi att, trots en viss
dämpning av utvecklingen så anmäls 600-700 fall av misshandel utomhus varje år. Det innebär i grova drag
två stycken fall per dag. Utöver de anmälda misshandelsfallen finns med största sannolikhet ett betydande
mörkertal.
Figur 5.4
Antalet anmälda misshandelsbrott utomhus i Södertälje, 2007-201033
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30 DN Debatt 12 december 2012
31 Under 2011 vänder kurvan svagt uppåt och antalet anmälda våldsbrott uppgår till 2 569.
32 Lundkvist, Social insatsgrupp i Södertälje, 2011. Information finns även på www.sodertalje.se/Omsorg-socialt-stod/
33 För 2010 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott till 571 och för 2011 till 686.
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5.4		 Våldet och krogarna 34
Det finns en klar koppling mellan alkoholkonsumtion och våld i vårt samhälle. Gatuvåldet i en stad har därför
ofta en nära koppling till dess krogliv och därmed till utskänkningen av alkohol. I vår första delstudie framgick det tydligt att en dominerande andel av både förövare och offer för gatuvåldet var i större eller mindre
omfattning berusade vid våldtillfället. I Södertälje tillsammans med Nykvarn finns det ungefär 200 utskänkningstillstånd. Södertälje är också en stad där tillståndsgivningen har varit satt under hård press från olika håll
och där hot förekommit som en del av vardagen. Då man försöker skapa sig en bild av gatuvåldets geografiska
fördelning i staden framgår att det finns ett antal platser där koncentrationen av och risken för våld är större
än på andra. Föga förvånande är dessa punkter starkt kopplade till krogarnas lokalisering, vilket delvis framgår
av kartan i Figur 5.5.
Figur 5.5
Samband mellan våld och krogliv i Södertälje.

Hotspots i Södertälje
Våldets geografi 2011 2 310 brott

Inom ramen för insatsen Telgehelg rapporterade Södertäljepolisen35 att det under 2011 anmäldes cirka 140
misshandelsbrott i anslutning till helgerna i områden med störts frekvens av våldsbrott. Det innebär i genomsnitt cirka tre till fyra misshandelsfall per helg.
Under 2011 genomförde polisen drygt 230 olika protokollförda krogtillsyner för att kontrollera hur de olika
krogarna hanterar genomförandet av utskänkningstillståndet. Tillståndsgivningsprocessen är komplicerad
och kräver ett fungerande samarbete mellan en mängd aktörer, vilket illustreras i Figur 5.6. I en stad som
Södertälje finns det ett starkt tryck från många intressenter kring frågan om utskänkningstillstånd. Det
uppstår då en tydlig koppling mellan situationer då samspelet fungerar respektive inte fungerar mellan de
offentliga aktörerna å ena sidan och krögarna å den andra, och krogvåldets omfattning som en konsekvens av
utebliven eller icke fungerande samverkan.

34 Viktigt underlag till detta avsnitt kommer från samtal med Johny Sigfridsson, ”krogpolis” i Södertälje.
35 Uppföljning Telgehelg, Södertäljepolismästardistrikt, 2012-03-27
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Figur 5.6
Ett stort antal offentliga aktörer är involverade i processen kring krogarnas utskänkningstillstånd.
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Vi har under arbetet med studien sett exempel på situationer då detta samarbete sviktar – dels mellan olika
delar av de offentliga systemen, dels mellan de offentliga aktörerna och krögarna – och hur detta relativt
snabbt återspeglas i en ökad rapportering om våld i polisens databas HOBIT.
Våldet på krogen har också sina naturliga våldsintensiva platser, så kallade hot spots, såsom dansgolvet,
baren, toaletten och garderobskön, liksom i köbildningen in till krogen. Av den orsaken har många krögare
både entrévärdar och ordningsvakter, vilka kan sägas utgöra en del av de kollektiva kostnaderna för att undvika gatuvåld. Ofta är kravet på ordningsvakter kopplat till tillståndsgivningen. Under en helg finns normalt
12-13 ordningsvakter i tjänst på krogarna i Södertälje centrum. Kostnaderna för vakterna kan beräknas på
många olika vis. Då man i Örebro för några år sedan ville skapa ett lugnare centrum på helgerna, beskrevs
kostnaderna på följande vis:
”Kostnaden för fyra ordningsvakter under två arbetspass per vecka från 4 juni till 25 september 2010
(17 helger) inklusive utbildning beräknas kosta 450 000 kronor.” 36
Går man ut på marknaden för att undersöka vad ordningsvakter kostar blir prisbilden i princip den samma.
Som en utgångspunkt för ett räkneexempel använder vi oss av Uppsala Konferenscenters prislapp på 600
kronor per timme för sina vakter. I Södertälje centrum har fem av krogarna totalt sett cirka 13 ordningsvakter
i arbete mellan klockan 19.00 och 03.00 fredag och lördag varje vecka. Det blir med andra ord åtta timmar
under i snitt 45 veckor per år.
Den totala årliga kostnaden för detta uppgår då till; 13*2*8*45*600= 5 616 000 eller drygt 5,5 miljoner kronor per år. Lägg där till ett okänt men inte obetydligt antal entrévärdar eller andra personer vars uppgift är att
hålla ordning och undvika att våld uppstår.
Till detta kommer ett antal polispatruller som direkt eller indirekt har till uppgift att i anslutning till kroglivet
reducera risken för våld och hantera det våld som uppstår. Låt oss anta att det handlar om två patruller som
vardera består av två poliser under samma tider och antal veckor som i exemplet ovan. Polisens prislista för
ordningsupprätthållande verksamhet är 920 kronor per timme. Det innebär att denna kostnad uppgår till
4*8*45*920 = 1 324 800 eller drygt 1,3 miljoner kronor. Därutöver har man en polis som på heltid arbetar med
att förebygga krogvåldet. Med en lönekostnad på 26 000 kronor, lönekostnadspåslag och overheadpåslag
innebär detta en årskostnad på 26 000*12*1,35*1.25 = 530 400 kronor.

36 Polismyndigheten i Örebro Län, KUT, 2009-09-29
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Dessa exempel summerar vi i Figur 5.7. 8-10 miljoner kronor kan beskrivas som den kollektiva kostnaden för
att under ett år dämpa eller förhindra delar av krogvåldet i Södertälje. Naturligtvis är kostnaderna högre än så.
Figur 5.7
Kostnaderna som redovisas i räkneexemplet är de som vi med rimlig säkerhet har kunnat identifiera.
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I Södertälje arbetar man sedan något år aktivt från polisens sida med krogvåldet och man har dedikerat en
polisman som har uppdraget som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Så långt har detta arbete varit mycket
framgångsrikt.
Det som är lite extra intressant är att då man gör en insats av det här slaget, är att den första statistiska effekten som man normalt sett ser är att antalet brott ser ut att öka. Men det är inget annat än den gamla kända
effekten att ju fler poliser desto fler brott, och vad det handlar om är att man reducerar mörkertalet som
tidigare funnits. Därför kan det inledningsvis se ut som att insatsen mot krogvåldet ökar detsamma, vilket
sannolikt är en statistisk villfarelse. Det som krävs är en uthållighet eftersom effekterna av den här typen av
processer ofta tar några år för att få genomslag.
Kring frågorna om och effekterna av insatser mot krogvåldet finns ingen heltäckande dokumentation. Polisens
uppgifter pekar dock på att brottsutvecklingen ”går åt rätt håll” och att polispersonal som jobbar inom ramen
för uppdraget ”Telgehelg” får positiv återkoppling från allmänheten som känner sig tryggare på stan under
nätter och helger.
5.5		 Fotbollsvåldet i Södertälje
”Matchen mellan Syrianska FC och Västerås SK skulle bli en fotbollsfest inför nästan 6 000 åskådare. I
stället urartade matchen och spelarna tvingades rusa av planen när delar av hemmapubliken gick till attack
37
mot bortasupportrarna med raketer och smällare.”
I likhet med många andra städer med fotbollslag förekommer i Södertälje huliganism, supportervåld och annat
våld i samband med fotbollsmatcher. De verkliga högriskmatcherna utspelar sig dock i första hand i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har tagit del av polisens uppföljning av bevakningen runt dessa matcher38 och
använder det som underlag när vi med räkneexempel diskuterar kostnaderna som uppstår i samband med att
fotbollsmatcher spelas i Södertälje. I exemplen utgår vi från att det under ett år spelas 30 fotbollsmatcher
samt hur den faktiska polisbevakningen ser ut i form av förbrukade mantimmar vid tre typer av matcher; låg
risk, medelhög risk och medelhög till hög risk. Som en sorts försiktighetsåtgärd har vi sorterat bort riktiga
högriskmatcher. Så långt komna multiplicerar vi detta med polisens kostnader för insatser i samband med
matcherna. I Figur 5.8 sammanställer vi kostnaderna för de tre typerna av matcher:

37 Aftonbladet, 29 september 2008
38 Uppföljningsprotokoll från fotbollmacher mellan Syrianska och andra lag, diverse protokoll från Södertälje Polismästardistrikt.
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Figur 5.8
Kostnadssammanställning baserat på tre risknivåer för fotbollsmatcher.
Match
Risknivå
Antal polistimmar
			
Syrianska - Halmstad
Syrianska – IFK Göteborg
Syrianska - Djurgården

Kostnad
(920 kr/timme)

Låg

50

46 000

Medel

195

179 400

Medel - Hög

692

636 640

Utifrån en sorts försiktighetsprincip viktar vi därefter detta mot det årliga antalet matcher på respektive
risknivå.
Figur 5.9
Den totala årskostnaden för en insats av detta slag uppgår till 8 miljoner kronor.
Match

Antal

Styckkostnad

Totalkostnad

Lågrisk

12

46 000

552 000

Medelrisk

12

179 400

2 152 700

8

636 400

5 091 200

30

-

7 795 900

Medel - Högrisk
Alla

Till detta kommer klubbens egen kostnad för de ordningsupprätthållande insatser som görs för att reducera
eller eliminera våldet inne på arenan. Därtill kostnaderna för alla tekniska lösningar som syftar till att reducera
våldet i form av till exempel kameror.
I samband med poliskommenderingar vid fotbollsmatcher i Södertälje sker också en stor mängd indirekt
arbete, i form av möten, taktikuppläggning, utredningsarbete, samtal med klubbar, supporters och supporterpolis. Vidare kontakter med SL kring pendeltåg och busstransporter, räddningstjänsten, kontakter med
media etcetera.
Ytterligare insatser som bör beaktas är alla de insatser som görs från kriminalunderrättelsetjänstens håll på
både lokal och länsnivå för att tidigt få vetskap om vad som är på gång kring det organiserade idrottsvåldet.
Denna redogörelse ger alltså de direkt synliga preventiva kostnaderna för att reducera våldet inom fotbollen.
Om vi nu beaktar att det i Södertälje finns flera fotbollslag, basketlag samt ett ishockeylag leder det till den
inte orimliga tanken att de direkta polisiära kostnaderna för våldspreventionen i Södertälje snarare överstiger
än understiger 20 miljoner kronor per år, vilket också antas i Figur 5.10.
Figur 5.10
Det finns orsak att anta att den årliga kostnaden för idrottsvåldet i Södertälje överstiger 20 miljoner kronor.

De årliga kostnaderna att hantera idrottsvåldet i Södertälje
Direkta polisinsatser
● Indirekta polisinsatser
● Ordningsvakter/värdar
● Tekniskt skydd (kameror etc.)
● Dito andra fotbollsklubbar
● Dito ishockey
SUMMA
●

7,8 miljoner kronor
?? miljoner kronor
?? miljoner kronor
?? miljoner kronor
?? miljoner kronor
?? miljoner kronor
20 miljoner kronor
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5.6		 Våld och unga i Södertälje – ur socialtjänstens perspektiv
”I Södertälje ser socialtjänsten en ny grupp unga brottslingar växa fram, kopplade till de kriminella gängen
i staden. De sköter sig bra i skolan, men begår samtidigt brott och gör ärenden åt det kriminella Södertäljenätverket.” 39
Vi har nu fångat våldssituationen ur rättsväsendets perspektiv. Socialtjänsten ger i sin tur en likartad bild.
Varje år aktualiseras mellan 3 000 och 3 500 ärenden till socialtjänsten som rör barn och unga, vilket innebär
ungefär ett tiotal sådana ärenden per dag. Siffran för ärendet motsvarar också mellan 5-15 procent av alla barn
i kommunen40. I Figur 5.11 ser vi också en stigande trend med anmälningar som under fyra år ökat i antal, från
cirka 2 800 till 3 600 eller med cirka 30 procent.
Figur 5.11
Antalet aktualiseringar av barn till socialtjänsten i Södertälje, 2008-2011.
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I Figur 5.12 kan vi se att en majoritet av dessa anmälningar eller 1 200 fall aktualiseras av polisen. Det motsvarar ungefär en tredjedel av det totala antalet fall, vilket betyder att polisen varje dag anmäler i genomsnitt
tre till fyra fall till socialtjänsten.
Figur 5.12
Anmälans avsändare och antalet aktualiseringar av barn till socialtjänsten i Södertälje, 2008-2011.
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39 Ur P4, SR, 15 juni 2011
40 15 procent under förutsättning att varje anmälan avser ett unikt barn. 5 procent om varje anmält i genomsnitt anmäls tre gånger under ett år.
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I Figur 5.13 ser vi att cirka 600 av dessa anmälningar eller två stycken varje dag avser kriminalitet bland unga.
Ökningen av detta mellan 2010 och 2011 uppgår till mer än 100 fall eller cirka 20 procent.
Figur 5.13
Typ av anmälan som sker i Södertälje kommun.

Typ av anmälan

Kriminalitet
Oro för barn
Oro för ungdom
Missbruk vårdnadshavare
Våld i hemmet
Barnmisshandel
Bristande omsorgsförmåga
Psykiska problem vuxna
Missförhållande i hemmiljö
Missbruk hos ungdom
Relationsproblem vuxna
Skolk
Övrigt

2010

551
444
345
338
259
165
136
195
157
138
51
45
187

2011

669
572
420
351
309
189
134
110
119
78
74
95
280

2011 fick Stödcentrum för unga i Södertälje (som man delar tillsammans med Nykvarns och Salems kommuner) in 634 ärenden med unga som utsatts för brott. Av dessa är 265 stycken ärenden som avser misshandel,
motsvarande drygt 40 procent av ärendena. Statistiken säger också att nästan varje dag utsätts en ung människa i Södertälje för någon form av misshandel i form av gatuvåld eller skolvåld.
Figur 5.14.
Fördelning av ärenden och brottstyp där unga utsatts för brott i Södertälje.

Stödcentrum 2011

Under året har det inkommit 634 ärenden där unga
utsatts för brott. Vanligast är att de unga utsätts för
gatuvåld men även skolvåld är vanligt förekommande.
Brottstyp
Misshandel
Olaga hot
Ofredande
Sexuellt ofredande
Våldtäkt
Övergrepp i rättssak
Inbrott/stöld
Vittne
Rån

Totalt
265
74
34
24
21
12
23
9
18

Utifrån denna statistik är det inte svårt att dra slutsatsen att väldigt många i Södertälje har en besvärlig uppväxtsituation med brott, våld och misshandel som utgör en icke obetydlig del av vardagen. Kanske är det så
att i de områden som är mest utsatta utgör det dagliga våldet en del av en förvrängd normalitet.
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5.7		 Våld och unga i Södertälje – ur skolans perspektiv
”Efter flera fall av misshandel, hot och skadegörelse har ledningen på Wasaskolan i Södertälje beslutat att
sätta upp 60 övervakningskameror på skolan. Enligt skolans rektor baseras antalet kameror på bedömningar som gjorts av säkerhetsexperter, skriver Länstidningen i Södertälje. Såväl lärare som elever har enligt
skolan ställt sig positiva till beslutet. 850 000 kronor kostar installeringen av övervakningskamerorna.” 41
Skolan är inte på något sätt en fredad zon då det gäller våldet. Skolan är, nationellt sett, den vanligaste
platsen för brott såsom våld, hot och stölder42. Barn- och elevombudsmannen som under skolinspektionen
övervakar efterlevnaden av skollagen hade under 2010 sett en ökning med 47 procent av anmälningar jämfört
med året innan.43
Var femte elev i årskurs 4-6 är rädd för en eller flera andra elever och mer än var tionde är rädd för en eller
flera lärare.44
Enligt Brå:s skolundersökning om brott är det omkring 2 000 niondeklassare som varje år utsätts för våld i
skolan som är så pass grovt att det lett till någon form av vårdbesök.45
I Södertälje ser situationen ut på följande vis:
Under 2011 har det kommit in 62 polisanmälningar till Stödcentrum där brott begåtts på skola och där
målsäganden är mellan 6-14 år. Medelåldern på målsäganden är 11,8 år och åldern på de utpekade varierar. I
åtta av anmälningarna är den utpekade en lärare och i sju av fallen är den utpekade över 15 år. I fem av fallen
är gärningspersonen helt okänd. Av resterande 42 polisanmälningar är medelåldern på de utpekade 12,6 år.
46
De tre vanligaste brotten är misshandel, olaga hot och övergrepp i rättssak.
Då man undersökte situationen 2007 fann man att cirka 120 skolbarn var utsatta för olika former av våldsrelaterade brott. Drygt hälften av dem var pojkar och offrets medelålder strax under 14 år. Antalet misshandelsfall
var 78 stycken.
Ännu ett fall av våld på en skola i Södertälje har uppdagats. En nioåring hölls i tisdags fast med hopprep av
fyra jämnåriga elever samtidigt som han fick ta emot slag och sparkar. När han väl släppts rullade de honom
i lera, skriver Länstidningen i Södertälje. Händelsen har polisanmälts av skolledningen. Tidigare i vintras
avsattes rektorn på en skola i Södertälje efter problem med mobbning på skolan, och ett uppmärksammat
fall av våld på en annan skola i staden slutade med sprucken tarm och skadade revben på en elev.47
I Södertälje har man uppmärksammat detta och skapat en så kallad LUL-grupp, Lagen om Unga Lagöverträdare, som arbetar med de förövare och de offer som faller under 15-årsstrecket. Bakgrunden är att man vid en
kartläggning vid Stödcentrum för unga brottsoffer fann att det både begicks många brott och att dessa brott
stundtals var mycket grova, till exempel i form av grov misshandel. Man fann också att brott som sker i skolor,
vilka räknas som allmän plats, inte alltid polisanmäls trots att så alltid ska ske. Exempel på våld som barnen
utsatts för och som rapporterats till LUL-gruppen i Södertälje är:
• Knytnävsslag i ansiktet med bruten näsa som följd.
• Flertalet slag med knuten näve mot tinning och ansikte samt spark i rygg och på ben.
• Inkastad i skåp och armbågad i ansiktet samt sparkad på smalbenet.
• Grov misshandel med brutna revben som följd.
• Slag med knuten näve med smärta som följd.
• Kastat sax efter MÄ (målsägaren) som skär sig i handen. Försöker sedan trycka in saxen i MÄ:s mage
samtidigt som förövaren utdelar slag i MÄ:s ansikte med andra handen.
• Slag med käpp med smärta som följd.
• Knytnävsslag och knäad i ansiktet med smärta som följd.
• Knuffat MÄ, därefter utdelat minst en spark mot huvud och flera sparkar i magen då MÄ låg ned på marken.
• Slag med knogjärn i ansikte och på kroppen.
Som vi ser av dessa exempel är våldet i skolan inga undantagshändelser. Våldet är långt ifrån ringa och händelserna kan inte på något sätt betraktas som triviala. Man ska också betänka att skolan faktiskt utgör de ungas
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41 SvD, 19 juni 2007
42 Brott bland ungdomar i årskurs 9, BRÅ, 2010
43 Tag din unge och spring – om barn som utsätts för brott i skolan, Tryggare Sverige, 2012
44 Du är så jävla ful, sid 7, Barn- och elevombudsmannen, 2009
45 Grövre våld i skolan, sid 8, Brå 2009:6
46 Inkomna polisanmälningar till stödcentrum 2011, Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertälje.
47 Ur Radio Stockholm, SR, 15 mars 2002

arbetsplats och är en plats som de dessutom enligt skolplikten är skyldiga att gå till. Vi är helt övertygande om
att vuxna aldrig någonsin skulle acceptera en arbetsplats där likande händelser utspelar sig.
Man kan alltså säga att våldet i och utanför skolan utgör en icke obetydlig del av de ungas vardag i Södertälje.
Detta leder naturligtvis till osäkerhet, vantrivsel och otrygghet. I kostnadstermer är kanske de största kostnaderna för detta dåliga skolresultat, skolk och skolmisslyckanden.
På individnivå är dock misslyckanden i gymnasieskolan en mycket viktig förklaringsfaktor till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden.48
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att våldet i skolan får tre typer av effekter. För det första har vi
alla de kostnader som faller på förövare, offer, vittnen och anhöriga då våld har inträffat. Det är den typen av
effekter vi studerade i vår tidigare studie. För det andra har vi alla de indirekta effekter som uppstår till följd av
våldets inverkan på skolklimatet och därmed studieresultaten. De utgör troligen, de mest omfattande effekterna samtidigt som de utgör de effekter som är svårast att mäta. Slutligen har vi alla de insatser av förebyggande och preventivt natur som görs för att mobbing, misshandel, övergrepp och så vidare inte ska inträffa. I
Figur 5.15 gör vi ett försök till en sammanställning av detta.
Figur 5.15
Kostnadsberäkning för preventiva och förebyggande insatser.
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5.8		 Våldet mellan olika grupper
Södertälje är en stad med en mycket blandad befolkningssammansättning. I likhet med en del andra orter har
man en stor andel invandrare och cirka 40 procent av invånarna har utländsk bakgrund. Den första gruppen
invandrare i kommunen dominerades av finnar och detta handlade framförallt om arbetskraftsinvandring till
Scania. Boendet för den idag dominerande gruppen assyrier/syrianer är i det närmaste helt koncentrerat till
stadsdelarna Hovsjö, Ronna och Geneta. Under senare år har ett stort antal irakier och andra nationaliteter
från Mellanöstern anlänt till kommunen. Staden har också en relativt stor grupp romer i sin befolkning.
Det är tveklöst så att det finns ett rasistiskt våld och våld mellan olika grupperingar i staden.
Den mest uppenbara effekten är våldets alla direkta konsekvenser för dess offer i form av vård, sjukskrivning med mera, samt för förövare som grips i form av straff och andra påföljder. Mera diffust är den känsla
av otrivsel, otrygghet och vanmakt detta kan leda till och som i sin tur kan leda till framförallt psykisk ohälsa
samt, som en följd, till sjukskrivningar och produktionsförluster. Mer påtagligt är att våldet kan utlösa en icke
önskad migration. De människor som man verkligen vill ska stanna flyr kommunen och ersätts stundtals av
personer som kan förstärka våldsklimatet. Vi får en sorts negativ social selektion som i sig kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser49.
48 Social rapport 2010, kap 2, Socialstyrelsen.
49 Exakt detta mönster har vi kunnat observera i flera av de stadsdelar vi studerat på uppdraget av nätverket Healthy Cities 2011-2012. En sorts omvänd eller inverterad gentrifiering, det vill säga ett
områdes sociala status som då i detta fall sjunker.
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5.9		 Den gängkriminella strukturen
”I Södertälje kan vi se att den organiserade brottsligheten är uppbyggd som en triangel med tre nivåer. I triangelns bas finns de som misshandlar, säljer narkotika, mördar eller vad som krävs av praktiskt arbete. Omskrivna ledargestalter är oftast personer på den här nivån. Nivå 2 i triangeln består av människor som underlättar den illegala verksamheten. Där kan principiellt finnas en kamrer på en bank, en offentlig tjänsteman,
någon jurist och kanske rent av någon politiker. I triangelns topp sitter de som styr, planerar och hämtar hem
de stora pengarna. De kommer aldrig i närkontakt med brotten utan har stort avstånd till morden, narkotikahandeln och annat som lägger basen för deras förmögenhet. De förekommer inte i polisens register.” 50
Gängkriminalitet är i vissa stycken synonymt med begreppet våld. I den gängkriminella världen bygger man
upp ett våldskapital som man sedan profiterar på och bygger sin ekonomiska verksamhet kring. Rån, hot,
indrivning, utpressning med mera utgör helt enkelt delar av affärsverksamheten i denna organiserade våldsutövning.
Den organiserade brottsligheten är i många stycken uppbyggd som en traditionell hierarkisk organisation,
till exempel som en militär organisation. Precis som i alla hierarkier finns det en triangelformad struktur med
mycket våld i basen. Ju högre upp i strukturen man rör sig, desto mer överlåter man våldet till nivåerna nedanför. Den vänstra delen av Figur 5.16 illustrerar hur en sådan traditionell maktstruktur kan se ut.
I Södertälje är det något annorlunda. Enligt våra källor i samband med denna studie har här det organiserade
våldet en mer maffialiknande struktur med förgreningar som även kan finnas långt upp i samhällskroppen. Risken finns då att detta berör politiken på lokal nivå och riksnivå liksom på tjänstemannasida inom de offentliga
organisationerna och inom det privata näringslivet.
Figur 5.16
Två exempel på kriminella strukturer.
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De socioekonomiska effekterna av våldet som gängkriminaliteten står för är, vid sidan av de traditionella
effekterna av våld, av olika slag:
• För det första får vi framväxten av ett kostsamt och våldsgenererande underjordiskt rättssystem med
sanktionsrättigheter som innehåller våld och ekonomiska bestraffningar (böter i olika former).
• För det andra leder detta till negativa bilder av orten vilket i sin tur kan leda till migration och negativa
demografieffekter. Lite tillspetsat – rätt människor flyttar ut och fel människor flyttar in. Detta i sin tur kan 		
leda till en självförstärkande gettofieringseffekt. Det kollektiva sociala kapitalet urholkas.
• Detta i sin tur kan leda till ytterligare en ekonomisk effekt – fastighetsvärdena faller. Få människor vill bo
eller äga fastigheter i ett socialt sammanhang som upplevs som massivt negativt. I värsta fall attraherar 		
detta hyresvärdar som förvärvar ett fastighetsbestånd endast i syfte att på så kort tid som möjligt krama ur
det kapital som går för att därefter flytta kapitalet vidare. Efter sig lämnar man ett nedgånget fastighets-		
bestånd med stora sociala problem och därmed förhöjda våldsnivåer – slumlordeffekten51.
50 Länspolismästare Carin Götblad, DN, 17 juni 2011
51 Se Blomé & Lind, The return of the Swedish slumlord, KTH, 2009
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5.10		 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan våldet ta sig många olika uttrycksformer. Våldet uppträder och ger effekter inom ett
stort antal samhällssektorer. En del av effekterna är direkta och omedelbara. Andra är indirekta och uppträder med fördröjning. Det finns idag ingen samlad bild av vare sig våldets omfattning, dess orsaker eller dess
ekonomiska effekter.
Det vi kan ana är att dessa effekter är omfattande och att de uppträder på en mängd olika platser och nivåer
i samhället. Bilden av våldets effekter ser också olika ut för beslutsfattarna, vilket gör att ingen enskild aktör
ansvarar för eller känner sig ansvarig för frågan om hur våldet bör angripas.
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6.

		 Kostnader på individnivå

I föregående kapitel har vi beskrivit situationen i Södertälje utifrån ett våldsperspektiv. I detta kapitel redovisar vi, komponent för komponent, utifrån den modell vi byggt upp52 vad kostnaderna för denna situation kan
vara. Man skulle kunna beskriva det som en sorts välfärdssamhällets katalog över prissatta våldshändelser. I
följande kapitel kommer vi att skildra ett antal var för sig sammanhängande våldsförlopp på både individ- och
gruppnivå.
6.1		 Försörjning
”Yrkeskriminella lurar försäkringskassan på miljonbelopp. Det visar en granskning som en särskilt inrättad
specialgrupp inom försäkringskassan i Skåne har gjort. Den nystartade specialgruppen inom försäkringskassan har varit fullt bemannad i bara två månader. På den tiden har den upptäckt 25 misstänkta fuskare
och begärt att få tillbaka sammanlagt 3,1 miljoner kronor. Samtliga berörda är yrkeskriminella.” 53
En direkt eller indirekt följd av våld är att människor av olika skäl och under kortare eller längre tidsperioder
inte kan arbeta. Man förlorar sitt jobb, man blir sjukskriven, man sitter i fängelse eller dylikt.
Det finns då många samhällsaktörer som träder in och det finns tillgång till olika former för försörjning under
en period. Det kan vara kommunen med ekonomiskt bistånd. Det kan vara försäkringskassan med sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning med mera. Det kan vara arbetsförmedlingen, med a-kassa och det
kan vara CSN som ger studiemedel.
Ofta tänker man på denna kostnad som en kortsiktig kostnad under ett år. I själva verket förefaller det vara så
att för en majoritet av målgruppen i denna studie tenderar försörjningsproblematiken bli långvarig, i enstaka
fall permanent. Våldet är nämligen alltför ofta kopplat till någon form av generellt outsiderproblematik.
När man i en av de kommuner som vi samarbetat med började kartlägga det som lite slarvigt kallas ”de unga
stamkunderna” inom ekonomiskt bistånd, fann man att de allra flesta hade en mycket längre historia än
väntat.
I Figur 6.1 ser vi ett ganska typiskt mönster för en person som till sin bakgrund liknar dem som ingår i den här
studien. Vi ser då tre saker. Den första är att utanförskapets kostnader går i vågor – det vill säga en beskrivning som utgår från ett enstaka tillfälle blir troligen missvisande. Den andra är att kostnaderna är trendmässigt
stigande och stiger med drygt 6 500 kronor per år (noga räknat 6 592 kronor).

52 Modellen presenteras i Bilaga 2 i slutet av rapporten.
53 Sydsvenska Dagbladet, augusti 2008

41

Figur 6.1
Trendmässigt stigande kostnader är snarare regel än undantag när det gäller personer vars försörjningsproblematik tenderar att bli långvarig.

Fleråriga kostnader, stigande kostander - Långtidsarbetslös
120 000

y = 6 592,4x + 46 983

100 000
80 000

Långtidsarbetslös

60 000
40 000

Linear (långtidsarbetslös)

20 000
0

00 001 002 003 004 005 006 007 008
2
2
2
2
2
2
2
2

20

Den tredje och kanske allra viktigaste saken vi ser är att då man ska ta ställning till utanförskapets kostnader i
form av utbetalt ekonomiskt bistånd är inte det mest relevanta att se till årskostnaden på 80 000 kronor. Mera
relevant är att tala om 600 000-700 000 kronor under en tioårsperiod. Även här har vi en avvikelse mellan
faktisk kostnad och den information som de offentliga uppföljningssystemen ger.
Många av dem som utsätts för våld eller själva utövar våld försörjs länge och i värsta fall livslångt av våra
offentliga system. I Figur 6.2 antar vi att den årliga kostnaden för detta uppgår till 80 000 kronor i utbetalningar och 10 000 kronor i direkta och indirekta hanteringskostnader. Vi ser då att de ackumulerade kostnaderna för dem som hela vuxenlivet uppbär denna ersättningsform kostar den berörda kommunen strax under
2 miljoner kronor54.
Figur 6.2
De ackumulerade långsiktiga försörjningskostnaderna vid en årlig kostnad av 90 000 kronor.
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Motsvarande uppgifter återfinns i Figur 6.3 där vi till exempel ser att tio års försörjningsstöd, diskonterat till
nuvärde, uppgår till cirka 760 000 kronor.

54 Alla långsiktiga kostnader och intäkter i denna studie diskonteras till nuvärde med 4 procent.
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Figur 6.3
De ackumulerade långsiktiga försörjningskostnaderna vid en årlig kostnad av 90 000 kronor.
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Det kan vara värt att notera att vi här väljer att illustrera försörjningskostnaden med ekonomiskt bistånd. Om
vi i stället väljer sjukpenning eller sjukersättning ligger beloppen (beroende på vilken lönenivå vi utgått från)
50 till 100 procent högre.
6.2		 Produktionsförluster
”Våldet i nära relationer leder till att samhället drabbas av produktionsförluster som ett resultat av dödsfall,
av kortare eller längre perioder av sjukfrånvaro, av att de drabbade till följd av våldet kan antas vara mindre
produktiva i sitt arbete under vissa perioder och av att frihetsberövade förövare inte förvärvsarbetar. Vi har
uppskattat den totala kostnaden för produktionsbortfall till följd av våld mot kvinnor i nära relationer till
679-719 miljoner kronor.” 55
Våldet leder ofta till att de berörda inte kan arbeta alternativt till att de arbetar på en lägre funktionsnivå än
tidigare. Man kan också hamna i fängelse eller att våldet är en del av en generell outsideridentitet som gör att
man inte finns på arbetsmarknaden.
Det produktionsvärde som går förlorat brukar anges till den lönekostnad en arbetsgivare är beredd att ta för
att anställa en person. Detta motsvarar lönen plus den lönebikostnad som uppstår.
I Figur 6.4 utgår vi från effekterna av ett livslångt utanförskap på arbetsmarknaden vid antagandet av en lön
på 21 000 kronor, utan löneutveckling och utan produktivitetsutveckling och med en lönebikostnad på 40
procent. Vi ser då att om våldet mot en ung människa leder till ett livslångt utanförskap på arbetsmarknaden
är den långsiktiga samhällskostnaden för detta drygt 7,5 miljoner kronor.
Figur 6.4
De ackumulerade långsiktiga produktionsförlusterna vid en månadslön på 21 000 kronor och en lönebikostnad på 40 procent.
8 000 000
7 000 000
6 000 000

Produktionsvärde

5 000 000

Övriga
Rättsväsendet

4 000 000

Landsting

3 000 000

Kommun

2 000 000

Försäkringskassa
Arbetsförmedling

1 000 000
0

3

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45

55 Kostnader för våld mot kvinnor, sid 55, Socialstyrelsen, 2006
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I Figur 6.5 återfinns samma resultat i sifferform för olika tidsperioder. Vi ser då att om våldet leder till en
fyraårig frånvaro på arbetsmarknaden leder detta till en samhällskostnad på cirka 1,3 miljoner kronor. Om
frånvaroperioden är tio år blir samhällskostnaden närmare 3 miljoner kronor.
Figur 6.5
De ackumulerade långsiktiga produktionsförlusterna vid en månadslön på 21 000 kronor och en lönebikostnad på 40 procent.
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Det vi kan se är att våldet leder till två samverkande effekter. Dels leder det till att samhället förlorar ett
produktionsvärde, ett så kallat BNP-bidrag, då den som inte arbetar inte heller kan bidra till det gemensamma
folkhushållet. Dels leder det till att personen ifråga måste försörjas i en eller annan form. Om vi sålunda tänker
oss att ett våldsoffer under en fyraårsperiod till följd av detta våld står utanför arbetsmarknaden får vi först en
produktionsförlust på 1,3 miljoner kronor. Till detta kommer en försörjningskostnad på drygt 300 000 kronor.
Där utöver tillkommer alla de vårdkostnader och andra insatser som erfordras för att en rehabilitering ska bli
framgångsrik.
6.3		 Offer – sjukvårds- och omvårdnadskostnader
I vår första studie kring gatuvåldet beräknade vi ganska detaljerat våldets olika effekter för de offer som drabbades. Här återger vi i komprimerad form dessa effekter. För mer detaljerad beskrivning rekommenderas den
tidigare studien om våldets socioekonomiska effekter på individnivå.
6.3.1			 Misshandeln som leder till livslånga kognitiva skador
6.3.1.1		Händelsen
Erik får ett antal rejäla slag i bröst och ansikte. Det avslutas med en spark i magen och därefter en mot huvudet. De slag och sparkar han får gör honom medvetslös och han transporteras med ambulans till Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm, där han undersöks av läkare som röntgar hjärnan med datortomografi.
Erik vaknar upp ur sin medvetslöshet men får ligga kvar ett par dygn under övervakning och för observation.
Läkarna konstaterar kontusionsblödningar i hjärnvävnaden men inget krav på neurokirurgisk åtgärd. Eftersom Erik inte visar några synliga neurologiska men ser man heller inget rehabiliteringsbehov och man liknar
Eriks skador vid en svår hjärnskakning. Efter något dygn får han åka hem. Han är trött, chockad och allmänt
mörbultad. Han mår illa och kräks då och då. Samtidigt känner han en lättnad då han tycker att han kommit
lindrigt undan och inser att han kunnat råka betydligt värre ut. Det han och andra inte tänker på är att dessa
hjärnskador kan ge bestående effekter. Därutöver har han drabbats av minimala blödningar i nervvävnaden
som inte visualiseras så lätt på röntgen men kan ge kognitiva effekter.
Erik blir sjukskriven en lång tid efter detta. Han vistas hemma och går inte ut så ofta. Han känner en påtaglig
nedstämdhet men ber inte om hjälp eller stöd. Vid återbesök på vårdcentralen hittar man inget anmärkningsvärt. Erik fortsätter att vara sjukskriven ytterligare en tid för att så småningom komma tillbaka till sitt jobb
och till det normala igen skulle man nu kunna anta. Detta är dock inte fallet då Erik fortsätter att känna sig
nedstämd och även arbetskollegorna märker att det här inte är den gamle vanliga Erik som de är vana vid
sedan tidigare.
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Förutom att Erik är nedstämd, fungerar han sämre än vanligt och blir fort trött. Han har koncentrationssvårigheter och problem att fokusera på en fråga under en längre tid. Det Erik har råkat ut för som en konsekvens
av våldet mot huvudet är en dold och i princip osynlig hjärnskada som nu ger långvariga eller permanenta
kognitiva funktionsnedsättningar. Då man till följd av yttre våld drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar
kan detta yttra sig som olika symptom, känslor och beteenden.56
Erik arbetar långt under sitt tidigare kapacitetstak och klarar inte längre av stress, förändring eller omställningar. Han har stora samarbetsproblem och kommer lätt i konflikt med arbetskamrater. Slutligen leder det till
att han inte längre kan utföra sitt jobb. Han prövar flera andra arbeten men misslyckas ständigt och drabbas
dessutom av oförklarliga olyckor på arbetet. Erik får under långa perioder lönebidragsanställning som fungerar ett tag, sedan misslyckas han på nytt. Under perioder går han arbetslös med försörjningsstöd eller sjukskriven med sjukpenning. Erik får smärtreaktioner och depressioner som gör att han med stor täthet besöker
vårdcentral och öppenvårdspsykiatrin. Han äter mycket läkemedel.
Även på det sociala planet har Erik numera svårigheter att behålla sina vänner och börjar i allt högre utsträckning att isolera sig från dem. Han blir en flitig kroggäst och man kan misstänka att han på sätt och vis medicinerar sin situation med hjälp av alkohol. Våldet finns hela tiden närvarande och det blir slumpen som får avgöra
om han än en gång utsätts för misshandel eller själv blir förövare.
Erik återvänder aldrig i full omfattning till arbetslivet. Så småningom erhåller han helt eller delvis permanent
sjukersättning och blir en storkonsument av olika former av sjukvård – somatisk såväl som psykiatrisk.
6.3.1.2		Effektpanoramat
I Figur 6.6 syns det effektpanorama vi baserar den kommande kalkylen på. Det vi kan konstatera är att det
dels berör många aktörer, dels många intressenter. Vi kan också se att det spänner över både kort- och långsiktiga effekter.
Figur 6.6
Effektpanorama av ett misshandelsfall med våld mot huvudet.
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6.3.1.3		 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska effekterna av det som hänt Erik består dels av de vård- och rehabiliteringsinsatser av olika slag
som görs. Dels också av de kostnader för förlorade produktionsvärden och för försörjning som uppstår som en
följd av hans skada.

56 Beskrivningen är hämtad från Hjälpmedelsinstitutets hemsida: www.hi.se
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Figur 6.7
Kostnader för offer med kognitiva skador under år 1-3.
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De totala kostnaderna för det första året uppgår till cirka 250 000 kronor. Vårdkostnaderna utgör en mindre
del av kostnaderna och det är i stället produktionsförlusterna och försörjningskostnaderna för offret under
dennes sjukskrivningsperioder som dominerar.
På lång sikt uppgår de totala effekterna för Eriks del till knappt 6 miljoner kronor. Dessa kostnader är i
princip fördelade på tre olika delar. Den första utgörs av de produktionsförluster som uppstår till följd av hans
kognitiva funktionsnedsättning, totalt cirka 3 miljoner kronor för hela perioden. Den andra delen handlar om
hans sjukvårdskonsumtion – främst primärvård och psykiatri till följd av de direkta och indirekta effekterna av
denna funktionsnedsättning. Denna uppgår till 1 miljon kronor. Den tredje delen består av försäkringskassans
kostnader för först sjukpenning och därefter sjukersättning samt av kommunens periodvisa försörjningsstöd.
Figur 6.8
De långsiktiga kostnaderna för offer med kognitiva skador.
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I Figur 6.9 beskrivs de ackumulerade (summerade) kostnaderna för olika tidpunkter efter våldshändelsen.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att avgörande för offrets del är de direkta och indirekta effekterna
på dennes arbetsförmåga som en följd av den kognitiva funktionsnedsättning han drabbas av som en konsekvens av våldet mot huvudet.
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Figur 6.9
De långsiktiga kostnaderna för offer med kognitiva skador.
1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde

0
100 000
0
37 450
0
0
115 000

0
189 692
15 409
110 171
0
0
269 808

0
370 554
48 083
224 580
0
0
638 041

0
840 488
132 980
521 849
0
0
1 594 826

0
1 275 675
211 600
797 138
0
0
2 480 868

0
1 517 320
255 255
949 996
0
0
2 972 855

Summa

252 450

585 080

1 281 257

3 090 143

4 765 282

5 695 426

6.3.2		 Effekterna av det invalidiserande våldet
Även om våldet mot Erik är allvarligt i sig kan det inte betraktas som den värsta formen av våld. Ivar, vars
berättelse följer nedan, drabbas av det invalidiserande våldet och vi möter honom när han i ambulans kommer
till Karolinska sjukhusets akutmottagning.
6.3.2.1		Händelsen
Efter en lång, omfattande och komplicerad neurokirurgisk operation på Karolinska vårdas Ivar på neurokirurgisk intensivvårdsavdelning, NIVA. Han är nedsövd och andas med hjälp av respirator och det finns ett
dränage från lungsäcken. Ivar har en tryckmätare inopererad i huvudet för att följa det intrakraniella trycket
och åtgärda tecken på tryckstegring. Då det intrakraniella trycket blir allvarligt förhöjt är ännu en operation
nödvändig för att minska risken för ytterligare hjärnskador. En bit av skalltaket opereras därför temporärt bort.
Ivar hålls nedsövd under en längre tid för att minska risk för ytterligare hjärnsvullnad och hjärnskada, och är
under denna tid beroende av respirator.
Efter ett stort antal operationer och inledande medicinsk rehabilitering under det första året efter händelsen
inleds en planering för Ivars fortsatta liv. Det handlar om ett liv att som omväxlande sängliggande och rullstolsburen kunna bo i en egen bostad med stöd av olika insatser från samhällets sida. Under en övergångsfas
skrivs Ivar ut för att bo hos sina föräldrar. Vissa bostadsanpassningsåtgärder görs såsom rullstolsramper, hissar
och ombyggnad av badrum. Tanken är dock att detta ska vara en övergångslösning och slutmålet är att Ivar
ska bo i en egen bostad.
Ivars fortsatta liv kommer att präglas av ständig omvårdnad och närvaro av personlig assistans större delen
av dygnet. Han kommer att ha ett fortsatt behov av olika vård- och rehabiliterande insatser av såväl somatisk
som psykiatrisk natur. Ivar kommer behöva försörjas av samhället resten av sitt liv, förmodligen i form av sjukersättning möjligtvis kompletterat med visst försörjningsstöd. Han kommer att utnyttja färdtjänst i betydande
omfattning. Med lite tur kan Ivar få tillgång till någon form av sysselsättning eller daglig verksamhet.
Ivars familj och anhöriga kommer att slitas hårt. Under perioder kan han därför behöva bo i någon form av
korttidsboende eller avlastningsboende. Hans psykiska tillstånd kommer att variera och periodvis är det
troligt att han kommer vara djupt deprimerad. Ett tillstånd som också förstärks av de kognitiva funktionsnedsättningar som är en följd av hjärnskadan. Han får psykologsamtal och medicinering mot depressionen.
6.3.2.2		 De ekonomiska effekterna
Ivar blir alltså permanent invalidiserad till följd av effekterna av det våld han utsätts för. I Figur 6.10 ser vi hur
kostnaderna för detta ser ut under de tre första åren. Vi ser då att de uppgår till drygt 2 miljoner kronor per år
under alla tre åren. Skillnaderna mellan åren är betydande av andra skäl. Under det första året är det framförallt landstinget i form av akutsjukvård, neurokirurgisk vård och rehabiliteringssjukvård som utgör den stora
kostnadsbäraren.
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Figur 6.10
Kostnader för invalidiserade offer under år 1-3.
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Detta förändras dramatiskt under det andra året då den akuta behandlingsfasen efter hand övergår till en
omvårdnadsfas som framförallt präglas av bostadsanpassning, kommunala omvårdnadsinsatser och personlig
assistans.
På lång sikt ser vi att de totala kostnaderna blir betydande. Om vi antar att Ivar är cirka 20 år då misshandeln
inträffar och att vi följer kostnaderna fram till hans pensionsålder, uppgår de totala kostnaderna för det våld
han utsatts för till knappt 50 miljoner kronor. Den dominerande kostnadsbäraren är försäkringskassan, som
med sina dryga 30 miljoner kronor bär cirka två tredjedelar av de totala kostnaderna. För kommunens del uppgår de totala kostnaderna för denna period till cirka 8 miljoner kronor.
I Figur 6.11 lägger vi som en jämförelse även in de totala ackumulerade kostnaderna för Erik, som beskrevs i
6.3.1. och som utsattes för våld mot huvudet men utan att bli invalidiserad. Det är som synes stora skillnader
i kostnader beroende på graden av skada, vilket man kanske inte tänker på när skalorna skiftar mellan de olika
diagrammen.

Kr- Ackumulerat/diskonterat

Figur 6.11
De långsiktiga kostnaderna för invalidiserade offer.
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I Figur 6.12 återfinner vi samma resultat i form av ackumulerade (summerade) kostnader. Kanske något överraskande är kostnaderna för landstinget i form av sjukvård, cirka 4 miljoner kronor, eller 8 procent av de totala
kostnaderna. Man föreställer sig kanske att de ekonomiska effekterna av våld för offren i första hand uppstår
i form av akuta sjukvårdsinsatser. Mycket riktigt uppstår de och är omfattande, men främst under det första
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året eller i vissa fall under de första två åren. Därefter dominerar kostnader för omvårdnad och försörjning av
Ivar under alla de år han kommer att fortsätta leva som invalidiserad och beroende av samhällets olika stödinsatser.
Figur 6.12
De långsiktiga kostnaderna för invalidiserade offer.
1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde

0
436 600
429 300
1 466 000
0
0
276 000

0
2 078 638
776 786
1 561 861
0
0
541 385

0
6 059 080
1 734 786
1 902 117
0
0
1 277 851

0
16 401 514
4 223 970
2 786 211
0
0
3 191 422

0
25 979 239
6 529 107
3 604 936
0
0
4 963 505

0
31 297 410
7 809 068
4 059 545
0
0
5 947 480

Summa

2 607 900

4 958 669

10 973 834

26 603 118

41 076 787

49 113 503

6.4		 Våldets effekter för anhöriga och vittnen
”Det blir allt vanligare att vittnen och brottsoffer skräms och hotas. Anmälningarna om övergrepp i rättssak
ökade med 70 procent under 1999-2006. Ungefär hälften av dem som anmäls är mellan 15 och 25 år.” 57
Vi låter Ville illustrera hur vittnessituationen kan se ut. Ville blir på kort sikt ganska omskakad av den våldshandling som han bevittnar, vilket leder till att han periodvis under det första året blir sjukskriven. Den långsiktiga effekten består av den ökade vårdkonsumtionen av främst primärvård och öppenvårdspsykiatri, då han
har svårt att bearbeta det han blivit vittne till.
De totala kostnaderna är i förhållande till offer och förövare tämligen blygsamma. De uppgår totalt sett till
350 000 kronor för hela perioden. Av dessa utgörs 90 000 kronor av produktionsförluster och 70 000 kronor
av försörjningskostnader som primärt uppstår under det första året. Den dominerande kostnadsposten utgörs
dock av den ökade sjukvårdskonsumtionen som uppgår till cirka 180 000 kronor.
Figur 6.13
De långsiktiga kostnaderna för ett vittne.
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57 Ur ett TT-meddelande, 29 januari 2012
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Samma resultat redovisas i Figur 6.14. Även här kan man göra en intressant reflektion. Trots att Ville inte drabbas av några somatiska skador till följd av den våldshandling som ägt rum, så blir sjukvården den aktör som
drabbas mest av effekterna. Vi skulle kunna prata om de långsiktiga osynliga effekterna av våldet.
Figur 6.14
De långsiktiga kostnaderna för ett vittne under sammanlagt 45 år.

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde
Summa

1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

0
54 000
0
41 388
0
0
69 000

0
71 308
0
41 388
0
0
91 115

0
71 308
0
60 395
0
0
91 115

0
71 308
0
109 780
0
0
91 115

0
71 308
0
155 514
0
0
91 115

0
71 308
0
180 908
0
0
91 115

164 388

203 811

222 818

272 203

317 937

343 331

6.4.1		 Kostnaderna för familjen och anhöriga
För offrets familj blir konsekvenserna både omtumlande och kostsamma. Omfattningen beror naturligtvis på
hur skadorna för offret ser ut. Under det första året består kostnaderna av produktionsbortfall och sjukpenning. På sikt tillkommer också kostnader för ökad sjukvårdskonsumtion i form av mediciner och läkarbesök.
De långsiktiga kostnaderna för familjen uppgår till totalt drygt 1,4 miljoner kronor, varav den största delen
precis som för vittnen handlar om produktionsförluster. I detta fall drygt 1 miljon kronor. Kostnaderna för sjukvård landar på knappt 500 000 kronor medan kostnader för sjukpenning uppgår till knappt 640 000 kronor.
Figur 6.15
De långsiktiga kostnaderna för familjen, de anhöriga, som en konsekvens av våldet.
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I Figur 6.16 ser vi samma uppgifter i tabellform. Vi kan här konstatera att de långsiktiga diskonterade förändringarna av sjukvårdskostnaderna för offrets familj uppgår till runt 10 000 kronor per år under hela perioden.
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Figur 6.16
De långsiktiga kostnaderna för familjen, de anhöriga, som en konsekvens av våldet.
1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde

0
120 000
0
93 449
0
0
115 000

0
166 154
0
133 223
0
0
159 231

0
230 194
0
180 442
0
0
281 975

0
396 592
0
303 133
0
0
600 904

0
550 686
0
416 751
0
0
896 251

0
636 249
0
479 840
0
0
1 060 247

Summa

328 449

458 608

692 612

1 300 628

1 863 688

2 176 336

6.5		 Förövare – påföljder
”En man misshandlades av sex-sju gärningsmän i Fornhöjdens centrum vid 22-tiden på onsdagskvällen.
Gänget kastade in smällare i pizzerian i Fornhöjden. En man gick ut för att säga till dem, då hoppade gänget
på honom och misshandlade honom. Offret klagade över smärtor i ett öga och ett öra efteråt. Gärningsmännen uppges vara i 20-årsåldern. Polisen har ännu inte gripit några misstänkta förövare.” 58
Då rättsväsendet ingriper mot personer som gjort sig skyldiga till någon form av våld får det effekter på
många olika plan. Först och främst inom själva rättsväsendets olika delar; polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Därefter uppträder indirekta effekter inom sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa med flera. Dessutom uppstår ofta effekter genom att personer som avtjänat straff i högre eller mindre grad kan ha svårt att få
tillträde till arbetsmarknaden – det kan handla om allt från kortsiktigt till livslångt utanförskap på arbetsmarknaden med betydande samhällsförluster som följd. I kommande kalkylexempel är det centrala inte orsaken
till varför man drabbas av påföljd (misshandel, rån, stöld eller narkotikabrott med mera). Det avgörande är
påföljdens varaktighet och dess fortsatta konsekvenser efter frigivning.
6.5.1		 Händelsen som ledde till fängelsestraff och början till ett liv i utanförskap
6.5.1.1 Från gripande till rehabilitering
Viktor misshandlar en annan person och grips i samband med detta av polis och drabbas därefter av rättsliga
konsekvenser. Vad leder detta till i termer av ekonomiska effekter? Vi ska här följa händelseförloppet illustrerat översiktligt i Figur 6.17 och hur effekterna fördelar sig beroende på hur Viktor fortsättningsvis agerar.
Figur 6.17
Ett traditionellt förlopp från polisingripande och frihetsberövande till frigivning.

Förövarens händelsepanorama
Frigivning
Rehabilitering
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Dom
Polisingripande

Polisutredning

Åtal

Två polispatruller anländer till platsen för misshandeln och griper Viktor. Han förs till polisstationen där ett
kort inledande förhör hålls. En förundersökning är därmed formellt inledd. Under tiden dokumenteras offrets
58 Ur Länstidningen i Södertälje, 17 maj 2012
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skador på akutmottagningen och ett rättsintyg kring detta begärs. Dessa inledande åtgärder leder till att
åklagaren anhåller Viktor. Inom några få dygn transporteras Viktor till häktningsförhandling där han häktas på
sannolika skäl misstänkt för misshandel alternativt grov misshandel.
Under ledning av förundersökningsledaren sker nu ett utredningsarbete hos polisens ungdomsrotel. I slutet
av denna process, som kan ta några veckor och under vilken Viktor sitter häktad, väcker åklagaren åtal. Under
huvudförhandlingen medverkar domare, nämndemän, notarier, försvarsadvokat, målsägarbiträden, vittnen,
målsägare, anhöriga med flera. Viktor transporteras till huvudförhandlingen av personal från kriminalvårdens
transporttjänst.
Huvudförhandlingen tar ungefär en dag att genomföra och dom meddelas inom en vecka. I väntan på domen,
som meddelas skriftligt, kvarhålls Viktor i häktet. Viktor kommer sannolikt att överklaga domen till hovrätten.
Detta leder till en förnyad huvudförhandling, varefter Viktor döms till nio månaders fängelse. Om allt löper
normalt innebär det att han kommer att bli frisläppt efter två tredjedelar av strafftiden. Han döms också att
betala ett skadestånd till offret för det våld han har utövat. Efter det att dom meddelas förs Viktor via häktet
till anstalt.
Så här långt är detta ett komplext och sammansatt förlopp med ett mycket stort antal aktörer och personer
involverade. Detta leder naturligtvis till att det uppstår betydande kostnader fördelade på samhällets olika
aktörer främst polis, åklagarväsende, domstol samt kriminalvård och därefter socialtjänst. Förloppet i stort
sammanfattas i Figur 6.18.
Figur 6.18
Det komplexa och sammansatta förloppet av en stor mängd samhällsaktörer vid ett ordinärt våldsbrott.

Kedja
Gripande, åtal, dom och straff
Övervakningsnämnd
Brott

Övervakning

Överklagande

Villkorlig dom

Gripande

Hovrätt

Kontraktsvård

Arrest

Samhällstjänst

Dom

Intensivövervakning

Öppen lokalanstalt
Öppen riksanstalt
Sluten lokalanstalt
Sluten riksanstalt
Säkerhetsanstalt

Huvudförhandling
Rättspsykiatrisk
utredning

Skyddstillsyn

Målsägarbiträde

Häkte
KVTrans
Häktning
Häktningsförhandling

Utredning
Förhör
Åklagare

Advokat

Försätts
på fri fot
Avskriv

Anhållande
Åtal
Arrest
Förundersökning/
Brottsundersökning
Personutredning

I vårt scenario kommer Viktor aldrig fullt ut tillbaka till samhället och särskilt inte till arbetsmarknaden. De totala långsiktiga kostnaderna uppgår till cirka 6 miljoner kronor, vilket framgår av Figur 6.19. Den dominerande
delen utgörs av de produktionsförluster som uppstår till följd av att han inte riktigt får fotfäste på arbetsmarknaden efter sin fängelsetid. Dessa kostnader uppgår till drygt 3 miljoner kronor eller 55 procent av de totala
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kostnaderna. Arbetsförmedlingens kostnader uppgår till knappt 1 miljon kronor, bland annat kostnaderna för
lönebidragsanställningar, medan rättsväsendets totala kostnader utgörs av kostnaderna från första året.
Figur 6.19
Enstaka fängelsestraff som leder till långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.
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Samma uppgifter om de ackumulerade kostnaderna återkommer i Figur 6.20 fördelade på ett antal olika tidpunkter. En intressant reflektion kring detta är att samhällskostnaderna kring denna typ av brott inte domineras av rättsväsendets kostnader som man kanske skulle kunna tro. Utan av de direkta och indirekta kostnader
som uppstår till följd av att Viktor efter strafftiden inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden utan hamnar i ett
mer permanent utanförskap.
Figur 6.20
Enstaka fängelsestraff som leder till långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde
Summa

1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

0
0
0
0
740 900
0
276 000

92 308
0
0
0
740 900
0
408 692

305 776
0
31 413
0
740 900
0
776 926

860 434
0
113 035
0
740 900
0
1 733 711

1 374 082
0
188 621
0
740 900
0
2 619 753

1 659 292
0
230 592
0
740 900
0
3 111 740

1 016 900

1 241 900

1 855 015

3 448 080

4 923 355

5 742 524

6.5.2		 Upprepade fängelsestraff
I det följande scenariot tänker vi oss att Viktor blir en sorts återfallsförbrytare som med en viss regelbundenhet inte bara begår brott utan också blir upptäckt, åtalad och dömd för dessa. Det innebär att denna händelse
bara blir en i raden av likartade händelser i Viktors framtida liv. Med en viss regelbundenhet återkommer han
som förövare vart annat, vart tredje eller vart fjärde år under en lång följd av år. Vid några tillfällen, då han
mött sin överman eller sina övermän, hamnar han i en offerroll. De långsiktiga kostnaderna för honom blir i
detta scenario betydande. Detta illustreras i Figur 6.21 där dessa perioder med domar och påföljder återkommer vart tredje år fram till cirka 25 år efter den ursprungliga händelsen.
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Figur 6.21
Upprepade fängelsestraff som dessutom leder till långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.
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I tabellform i Figur 6.22 ser vi att detta scenario efter 45 år genererar ackumulerade (summerade) kostnader
för den ursprungliga händelsen på drygt 9 miljoner kronor.
Figur 6.22
Kostnaderna för upprepade fängelsestraff som dessutom leder till långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde
Summa

1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

0
0
0
0
740 900
0
276 000

92 308
0
0
0
740 900
0
408 692

231 812
0
20 529
0
1 326 606
0
904 514

564 096
0
69 427
0
3 087 529
0
2 244 895

967 705
0
128 820
0
3 958 900
0
3 320 753

1 252 915
0
170 791
0
3 958 900
0
3 812 741

1 016 900

1 241 900

2 483 461

5 965 947

8 376 178

9 195 347

6.5.3		 Händelsen som ledde till ett engångsstraff och inget mer
Vi har nu räknat på två scenarier baserade på att Viktor på olika sätt till följd av den uppkomna situationen
inte bara hamnar i fängelse, utan även marginaliseras på arbetsmarknaden. Ett tredje scenario, som vi nu ska
följa, är att Viktor efter avtjänat straff fått sig en tankeställare och dels inte återfaller till nya brott, dels lyckas
ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Kostnaderna för förövaren blir naturligtvis av ett helt annat slag än för de
två scenarierna vi studerat ovan. På kort sikt uppgår kostnaderna under första året till cirka 1 miljon kronor,
uppdelat på cirka 740 000 kronor i samhällskostnader inom rättsväsendet och 275 000 kronor i produktionsbortfall. Merparten av kostnaderna inom rättsväsendet, cirka 500 000 kronor, består av kostnader inom kriminalvården.

54

Figur 6.23
Kostnaderna under år 1 och 2 för förövare som drabbas av fängelsestraff.

Förövare - första och andra året
1 200 000
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800 000
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400 000

Kommun
Försäkringskassa

200 000

Arbetsförmedling

0
År 1

År 2

Under det andra året friges han förvisso från sitt fängelsestraff, men det uppstår restkostnader i form av delvis
förlorad produktion och försörjningskostnader/lönebidrag. De totala samhällskostnaderna under det andra
året uppgår till drygt 200 000 kronor. För Viktor har händelsen inneburit ett uppvaknande och en varningssignal som leder till att han bestämmer sig för att detta inte ska upprepas flera gånger. Efter de inledande
trassligheterna med att efter fängelsetiden ta sig tillbaka till samhället och arbetslivet, som vi ovan skildrat i
kalkylens År 2, kommer han framöver att leva sitt liv som en ”normalmedborgare”. Det uppstår inga nya långsiktiga kostnader till följd av detta och i Figur 6.24 ser vi att inga kostnader tillkommer efter det andra året.
De samlade kostnaderna för detta scenario landar på 1,2 miljoner kronor.
Figur 6.24
Enstaka fängelsestraff som leder till långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Rättsväsende
Övriga
Produktionsvärde
Summa

1 år

2 år

5 år

15 år

30 år

45 år

0
0
0
0
740 900
0
276 000

92 308
0
0
0
740 900
0
408 692

92 308
0
0
0
740 900
0
408 692

92 308
0
0
0
740 900
0
408 692

92 308
0
0
0
740 900
0
408 692

92 308
0
0
0
740 900
0
408 692

1 016 900

1 241 900

1 241 900

1 241 900

1 241 900

1 241 900

6.5.4		 Gripande och enklare påföljd
Ett fjärde scenario kring de rättsliga påföljderna handlar om att Viktor blir inblandad i en mindre händelse som
ett slagsmål, en ringa misshandel eller en skadegörelse som inte leder till något annat än att han grips, anhålls
eller häktas en kortare period. Efter utredning från polisens sida åtalas han och döms till kortare påföljd på
öppen anstalt eller möjligtvis döms han till villkorligt eller till övervakning med elektronisk fotboja. Kostnaderna för detta redovisas i Figur 6.25.
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Figur 6.25
Kostnaderna för en kortare påföljd.
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Gripen + kort straff
Effekter

6.6		 Enskilda händelser
Vi har så här lång beskrivit våldet utifrån förövarens och offrets perspektiv. Vi har också beskrivit de ekonomiska effekterna av förlorad arbetsförmåga och samhällets försörjningskostnader. I detta avsnitt kommer vi
att lyfta fram kostnaderna för ett antal typiska händelser där våldet spelar en stor roll.
6.6.1		 En misshandel som enbart leder till kortvariga skador
Henrik råkar ut för en liknande händelse som Erik i avsnitt 6.3.1. Han hamnar, lite grand av en slump, i ett
slagsmål mellan två rivaliserande gäng. Han får ordentligt med stryk och tas av ambulans till akuten där han
undersöks, röntgas och behandlas.
Till skillnad från exemplet Erik har han tur. Han drabbas inte av en mindre men osynlig hjärnskada. Han har
”endast” brutna revben och en sönderslagen hand. Ett par tänder är utslagna och han är rejält mörbultad.
Efter ett dygn på akuten får han åka hem och en period av sjukskrivning följer då han opereras för den skadade
handen med ett antal återbesök på både vårdcentral och sjukhus. Han förskrivs smärtstillande.
Mentalt är han bättre rustad än Erik, då han har räknat med möjligheten att drabbas psykiskt av händelsen.
De akuta psykiska skadorna dämpas därför något och leder bara till en begränsad period av nedstämdhet och
oro.
Figur 6.26
Effekterna av en ”måttlig” misshandel då offret klarat sig från både synliga och osynliga hjärnskador.
Akutsjukvård

Kirurgi
Primärvård

Ambulans

Förstörda kläder

Den måttliga misshandeln

Sjukpenning
Psykiatrisk vård

Tandvård

Produktionsförluster
Polisutredning
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Hur kostnaderna för detta scenario fördelas på olika samhällsaktörer ser vi i Figur 6.27 och hur de totala kostnaderna uppgår till strax över 200 000 kronor.
Figur 6.27
Kostnaderna för en ”måttlig misshandel” utan kroniska effekter för offret.
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6.6.2		Personrån
”Tre personer rånades under natten i Malmö. En 15-årig pojke rånades på Limhamns torg av en ensam gärningsman, som enligt pojken ska ha varit beväpnad med en pistol. Strax efter midnatt rånades två 16-åriga
pojkar på en mobiltelefon och en mindre summa pengar vid Erikslust. Polisen kunde kort därefter gripa en
17-årig gärningsman utifrån de rånade pojkarnas signalement. 17-åringen är misstänkt för rån, rånförsök,
övergrepp i rättssak och ringa narkotikabrott. Vid fyratiden blev en 23-årig slagen i bakhuvudet av en gärningsman på Stortorget. 23-åringen blev också rånad på en klocka.” 59
Den situation som nyhetsartikeln beskriver är vad som brukar kallas ett överfallsrån där våld eller hot om våld
ingår som en del av handlingen. Drivkrafterna bakom ett överfallsrån kan vara flera. Det kan handla om att
tillskansa sig pengar och värdeföremål, men det kan lika gärna handla om att få utlopp för inre spänningar och
aggressioner, eller visa sig på styva linan inför gänget – att bygga upp sitt våldskapital.
Det utspelar sig vanligen en kväll eller under en natt, kanske på en något undanskymd plats. Förövaren kan
vara ensam eller det kan handla om några personer som gemensamt är förövare. Offret är någon som man
under kortare eller längre stund spanat in. Kanske en medelålders något berusad man som ser ut att vara
rimligt välbeställd. Men det kan också vara en ung person med dyrbar jacka och mobiltelefon. Påfallande är att
trots att bytet från denna typ av rån i regel är tämligen blygsamt – några tusentals kronor i form av kontanter
eller föremål – blir de totala skadorna ofta relativt kostsamma vilket vi kan ana då vi ser kostnadspanoramat i
Figur 6.28.
Vi tänker oss, i detta exempel, att man fysiskt attackerar offret. Man slår ner personen och förorsakar därigenom en del fysiska skador. Kanske utslagna tänder, brutna revben eller en avslagen käke. Offret traumatiseras
och får under en period efter händelsen både somatiska och psykiska men.
Det hela leder till en polisutredning liksom till en utredning från försäkringsbolagets sida för att betala ut
ersättning för det som stulits. Offret blir sjukskrivet under någon månads tid efter händelsen. I de fall det
kommer fram tillräckligt med underlag för att leda till rättegång måste man också beakta alla olika typer av
ekonomiska effekter som då blir följden, en fällande dom eller ej.

59 Ur Sydsvenska Dagbladet, 8 januari, 2012
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I Figur 6.28 ser vi att värdet av bytet vid ett vanligt personrån är relativt mediokert i förhållande till de externa
skador som det brottet förorsakar.
Figur 6.28
Kostnaderna för ett personrån.
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6.6.3		Indrivning
”När skulderna växer och folk inte klarar av att betala tillbaka sina lån är det skördetid för de kriminella
organisationer som specialiserat sig på indrivning. Förra året ökade antalet anmälda utpressningsförsök
med över 20 procent.
– Många av de här gängen har det som en affärsidé, vi har ju sett det på internet, att de går ut och erbjuder
sina tjänster för att ”snabba upp betalningarna” som de säger och det sker ofta genom hot om våld, alltså
ren utpressning, säger Tommy Hydfors som är biträdande chef för Rikskriminalpolisen till SVT.” 60
Situationen vi här diskuterar handlar om indrivningen av en skuld, som kan vara en faktisk skuld som förfallit
till betalning. Det kan också vara en så kallad hedersskuld för att någon uppfattat en situation som kränkande
eller att någon inkräktat på någons territorium.
Vi tänker oss att indrivaren söker upp offret i bostaden, efter att ha ”köpt” en skuldsedel i form av en icke
betald faktura på 100 000 kronor för 50 procent av beloppet. Har man till exempel på sig gängets västar är
det en signal om det potentiella kollektiva våldskapital man förfogar över. Man hotar eller så både hotar och
slår man offret och eventuellt någon övrig familjemedlem. Man ger sig kanske även på heminredningen och
slår sönder delar av den. Under hot om mer våld, lämnar man offret med en viss betänketid för att få fram den
aktuella summan. Offret kan sedan förvänta sig att besök med hot och misshandel fortsätter till dess att betalning skett.
Offer som utsätts för indrivning får ofta både somatiska och psykiska skador då posttraumatiska stressyndrom
är vanliga. Många gånger måste offret uppsöka akuten på sjukhuset för att bli sydd och omplåstrad efter att
ha misshandlas, vilket följs av ett antal återbesök inom primärvården. Akutmottagningen kontaktar polis som
inleder en utredning som måste läggas ner på grund av att offret inte vågar eller orkar driva frågan. Man blir
rädd, man sjukskriver sig och produktionsförluster uppstår. Som en mera långsiktig följd av detta får man
psykiska besvär och måste vid ett antal tillfällen besöka öppenvårdspsykiatrin samt kurator och får psykofarmaka för att dämpa oron. Man får kostnader för sönderslagna möbler och inredning.
60 Ur www.nyheter24.se, 11 september 2009
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Figur 6.29
Indrivningens effekter ur olika perspektiv.
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De totala kostnaderna för detta förlopp redovisas i Figur 6.30. Vi ser då att denna – i våldssammanhang –
relativt måttliga händelse som rör sig om en skuld på 100 000 kronor, leder till totala kostnader på ungefär lika
mycket. Av dessa 100 000 kronor i ursprunglig skuld tillfaller hälften indrivaren och hälften den ursprungliga
fordringsägaren.
Figur 6.30
Exempel på socioekonomiska effekter av en indrivning.
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6.6.4		Skolvåld
”En 16-årig yngling döms av Falu tingsrätt till ungdomsvård med särskild föreskrift efter att ha misshandlat
en annan elev på en skola i Falun. Misshandeln inträffade i oktober förra året när ynglingen bara var 15 år.” 61
Skolvåldet handlar om en i raden av trakasserande händelser. Offret kan vara ett av de tysta barnen, ett lite
udda barn eller ett barn med annorlunda etniskt ursprung. Det har förmodligen börjat som till synes harmlösa
händelser i form av tillrop, knuffar och lättare slag. Man har kanske tagit skolböcker, doppat gympakläder i
toaletten eller liknande. Våldet utövas av en eller flera personer, och även om det är en ensam förövare agerar
denne sannolikt med en svans av påhejare bakom sig.
I vårt exempel blir offret nerslaget, utsätts för slag och sparkar mot mage och huvud. Hans kläder blir sönderrivna och förstörda. Händelsen uppmärksammas av lärare eller andra vuxna på skolan. Ambulans tillkallas och
offret körs till akutmottagningen där han behandlas för sina skador som handlar om frakturer i en eller annan
form, och som kräver kirurgiskt ingrepp.

61 Ur Dala-Demokraten, 3 november 2011
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Hans föräldrar tillkallas och anländer till akuten. De blir mycket upprörda och en av föräldrarna blir under den
kommande månaden sjukskriven, dels för att vårda sonen, dels som en följd av de psykiska reaktionerna som
uppstår i form av ångest och otrygghet.
Det blir polisutredning kring händelsen. Delar av utredningsarbetet sker i samarbete med socialtjänsten eftersom minderåriga personer är involverade i händelsen. I skolan görs en egen utredning av händelsen.
Figur 6.31

En översikt av möjliga konsekvenser vid skolvåld.
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I Figur 6.32 ser vi att de totala samhällskostnaderna för denna händelse uppgår till drygt 80 000 kronor. I
detta fall utgår vi från att vårdkostnaderna är av relativt begränsad omfattning. Utredningskostnaderna för
händelsen är betydande liksom de indirekta effekterna på föräldrarna i form av produktionsförluster och kostnader för sjukpenning.
Figur 6.32
Exempel på socioekonomiska effekter av skolvåld.
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6.6.5 Våld mellan olika grupper
”När 28-åringen promenerade på Östergatan i Grusåsen natten mot onsdagen blev han plötsligt attackerad
och misshandlad av en 29-årig man. Det var vid halv tre på natten som händelsen inträffade. 29-åringen ska
ha dykt upp bakifrån, knuffat omkull 28-åringen och slagit och sparkat honom när han låg ner. En polisbil
som passerade platsen lyckades få syn på misshandeln och kunde stanna och gripa 29-åringen. Han är nu
misstänkt för misshandel och även hatbrott, eftersom polisen misstänker att rasistiska motiv ligger bakom
attacken. Han ska ha skrikit ”åk tillbaka till ditt hemland” till 28-åringen. 28-åringen fördes till sjukhus med
benbrott och skador i bland annat ansiktet.” 62
62 Ur Länstidningen i Södertälje, 18 april 2012
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Det rasistiska våldet inträffar antingen i skolan, på krogen eller på allmän plats. De inblandade personerna kan
vara i tonåren eller unga vuxna oftast mellan 20 och 30 år. Det är en händelse som betingas av att förövare
och offer tillhör etniskt skilda grupper. Det kan vara personer med rasistiska motiv som överfaller mörkhyade
invandrare eller ett gäng syrianska ungdomar som attackerar en eller flera svenskar. Händelsen kan vara till
synes helt oprovocerad eller en följd av en muntlig dispyt som urartar.
I vårt exempel utväxlas slag och offret faller till marken. En eller flera förövare fortsätter angreppet på det liggande offret med slag och sparkar mot bål och huvud. Hans kläder blir söndertrasade och förstörda. Kamrater
till offret eller utomstående personer ingriper för att misshandeln ska avbrytas.
Ambulans och polis kommer till platsen. Offret körs till akutmottagningen där han får vård och mindre kirurgiska ingrepp görs på honom. Kanske har han fått någon fraktur, knäckta revben eller liknande. Inga allvarliga
skador mot huvudet har uppstått men han är rejält omskakad.
Det blir en polisutredning kring händelsen. Offret blir till följd av detta sjukskriven under ungefär en månads
tid. Han besöker vid ett antal tillfällen vårdcentralen och psykiatrins öppenmottagning för att få hjälp med
olika symtom av kroppslig och själslig art han drabbats av.
Figur 6.33
En översikt över möjliga konsekvenser vid rasistiskt våld.
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De totala kostnaderna för denna händelse av tämligen måttligt slag, uppgår till strax under 100 000 kronor.
De stora kostnaderna handlar om de produktionsförluster och kostnader för sjukpenning till följd av att offret
under en månad inte kan gå till sitt arbete. Utredningskostnaderna är inte heller obetydliga. I detta exempel
är vårdkostnaderna tämligen sparsamma, mellan 15 000 och 20 000 kronor. Det kan i detta sammanhang vara
värt att erinra sig att varje år anmäls ungefär 700 fall av misshandel av detta slag till polisen.
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Figur 6.34
Exempel på socioekonomiska effekter av rasistiskt våld.
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6.7		 Diffusa och subtila kostnader – några räkneexempel
”Bostadsföretagens viktiga roll som samhällsbyggnadsaktör har befästs i exemplet Herrgården. Uteblivna
åtgärder har resulterat i en beräknad extra samhällskostnad på 10 000 kronor per lägenhet/år för att hantera bränder och kriminalitet när området inte fungerar socialt.” 63
Vi har tidigare pekat på att våldet också – som en mera indirekt och subtil kostnad – leder till en urholkning
av det sociala kapitalet i ett område och att detta i sin tur påverkar fastighetsvärdena. Detta har studerats i
flera olika projekt av Boverket. I den rapporten anges också att ett av de verkningsfulla instrumenten för att
reducera dessa kostnader handlar om att återställa bostadsmiljön i stället för att satsa på storskaliga förnyelseprogram:
”För att nå företagsekonomisk genomförbarhet och hållbar positiv områdesutveckling bör insatser i storskaliga bostadsområden främst inriktas mot att återställa bostadsmiljön istället för storskaliga förnyelseinsatser. Därtill måste de fysiska åtgärderna förenas med kontinuerliga sociala insatser med utgångspunkt i
64
det lokala behovet.”
6.7.1		 Fastighetsvärden – otrygga områdens inverkan på fastigheters värde
I princip alla bostadsområden avgörs en fastighets värde av två delar; fastighetens objektiva värde och dess
subjektiva värde65. I det subjektiva värdet ligger framförallt dess sociala lokalisering. Det är denna faktor som
bidrar till att en lägenhet i stadsdelen Östermalm i Stockholm är värd mer per kvadratmeter än motsvarande
lägenheter i stadsdelen Södermalm. Man skulle kunna beskriva detta ekonomiska mervärde som ett uttryck
för lägenhetens sociala kapital. På samma sätt är fastigheter i socialt utsatta områden värderade lägre än till
sitt objektiva värde till följd av ett svagt eller rentav negativt socialt kapital.

63 Bromé, Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden, bilaga 3 till rapporten Socialt hållbar stadsutveckling, Boverket & KTH, 2010
64 Bromé, Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden, bilaga 3 till rapporten Socialt hållbar stadsutveckling, Boverket & KTH, 2010
65 Se vidare konsultföretaget Evidens rapport till Telge Hovsjö, 25 maj 2010

62

6.7.2		 Slumvärdar – omvänd gentrifiering
Om man ser på situationen ovan ur ett systemteoretiskt perspektiv blir det ganska tydligt hur fastighetsvärden och de sociala mönstren i ett område samspelar. Detta kan ske genom negativa onda cirklar av det slag vi
ovan beskrivit. Men det kan också beskrivas som goda självförstärkande cirklar. Det finns rikligt med sådana
fenomen skildrade i stadsplaneringslitteraturen. Berättelserna om hur tidigare nedgångna områden får en helt
annan status och därmed också helt andra fastighetsvärden. Det kallas med en anglifierad term gentrifiering.
Gentrifiering (av engelska gentry, ungefär herrskapsklass) är ett begrepp inom stadsplanering och byggnadshistoria som betecknar en social statushöjning av ett område. Gentrifiering sker exempelvis genom
påkostade nybyggen, eller genom nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den ursprungliga befolkningens.66
Man brukar tala om områden som Södermalm i Stockholm, Möllevången i Malmö eller SOHO i New York som
exempel på sådana fenomen. Exempel där det skapas en utvecklingsprocess präglad av självförstärkande goda
cirklar på det sätt som illustreras i Figur 6.36.
Figur 6.36
Självförstärkande goda cirklar för ett fastighetsbestånd.
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Stigande fastighetsvärden

Mekanismerna är ganska tydliga. Ett område som får ett gott rykte, får en ökad efterfrågan på bostäder vilket
i all synnerhet gäller för Stockholmsregionen med ett ständigt högt efterfrågetryck på bostäder. Detta leder
till förhöjd betalningsvilja, vilket i sin tur leder till stigande fastighetsvärden (den subjektiva faktorn), vilket
ökar fastighetsägarnas investeringsvilja, som i sin tur objektivt bekräftar den subjektiva ökningen av det goda
ryktet. Och så är den goda cirkeln skapad.
Det vi här är intresserade av är det motsatta – negativa onda cirklar i form av en omvänd gentrifiering. Det
som ibland brukar beskrivas som slumlord-effekten. Det vill säga fastighetsägare som inte sköter sina områden, inte vårdar fastigheterna och är ute efter snabba vinster. Normalt sett ett fenomen vi tänker oss i andra
67
länder men knappast i Sverige. I en nyligen publicerad artikel visar författarna med utgångspunkt i området
Herrgården i Malmö att detta fenomen även förekommer i vårt land.
Effekterna av dessa vanskötta områden är att de skötsamma hyresgästerna lämnar området och mindre skötsamma människor flyttar in.

66 www.wikipedia.se
67 Blomé & Lind, The return of the Swedish slumlord, KTH & Malmö Universitet, 2010
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7.

		 De kollektiva ekonomiska effekterna

Vi har nu steg för steg skildrat de olika uttrycksformer som våldet tar sig i Södertälje. Därtill har vi byggt upp
en modell för hur de socioekonomiska effekterna av våldet kan värderas. I föregående kapitel beskriver vi steg
för steg modellens olika komponenter och deras respektive prislappar. I detta kapitel kommer vi att skildra
och diskutera ett antal möjliga situationer, personer och förlopp i scenarioform samt redovisa de kostnade
som detta medför.
7.1		 De kollektiva skyddsåtgärderna
7.1.1		 De olika aktörerna och arenorna
Vi har tidigare pekat på att det finns ett spektra av socioekonomiska effekter kopplade till våldet i en stad
som Södertälje i form av reaktiva och preventiva kostnader. De preventiva kostnaderna uppstår som effekt av
insatser av mer eller mindre kollektiv natur i den meningen att de inte primärt är riktade mot enskilda individer
utan snarare mot olika fenomen. Hit hör insatser för att reducera och i bästa fall hindra våld i krogmiljö eller vid
fotbollsmatcher, liksom våld i skolan. Inom detta fält är även näringslivet och föreningslivet aktivt med allt från
ordningsvakter på krogarna till trygghetsvärdar i bostadsområden och värdar på fotbollsmatcher.
För att göra bilden klarare sorterar vi den verklighet som vi ser utifrån två perspektiv. Ur det ena perspektivet
tittar vi på vilka aktörer som är involverade i de kollektiva kostnaderna för att förebygga våld. Vi kan då identifiera fyra huvudgrupper; kommun, näringsliv (såsom handel, bostadsföretag med flera), polis och föreningsliv
(till exempel idrottsföreningar). Ur det andra perspektivet tittar vi på formerna för dessa aktörers engagemang när det gäller att på ett kollektivt plan förhindra våldet på ett antal arenor i samhället, såsom:
• På krogarna och i deras närmiljö.
• Vid idrottsevenemang av olika slag, främst fotbolls- och hockeymatcher.
• På allmänna platser, främst så kallade hot spots.
• Inom handeln av olika slag, med insatser mot allt från butiksrån till snatterier.
• På skolor för att förebygga mobbing och våld.
Figur 7.1
Ett antal arenor i samhället där olika former av våld behöver motverkas av aktörer som polis, kommun,
föreningsliv och näringsliv.
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I kommande avsnitt redovisar och diskuterar vi vår syn på de kostnader som följer med olika kollektiva insatser
för att förhindra att våld uppstår.
I vårt arbete med att utreda brotts- och våldsförebyggande frågor har vi identifierat några av de poster som
under olika rubriker dyker upp i den kommunala budgeten som en följd av kollektiv våldsprevention. En stor
del av kostnaderna handlar om personal som på olika vis har till uppgift att förhindra uppkomsten av våld och
andra säkerhetshotande händelser. Larm, lås och kameraövervakning utgör en annan stor kostnadspost. Kostnader för försäkring utgör en sannolikt stor men osynlig post för kommunen eftersom den återfinns i Telgekoncernens redovisning. Kostnaderna totalt sett för kollektiva preventiva skyddsåtgärder illustreras i Figur 7.2
och ligger i storleksordningen på 15-20 miljoner kronor per år.
Figur 7.2
Uppskattning av de årliga kostnaderna för Södertälje kommuns kollektiva preventiva skyddsåtgärder.
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●

15-20 miljoner kronor

SUMMA

7.1.2		 Kostnader för kollektiva skyddsåtgärder
Som tidigare nämnt så är de kollektiva skyddsåtgärderna av preventiv natur ganska omfattande och kostnaderna för dem dyker upp på mängder av ställen hos de offentliga aktörerna. De kostnader som vi tidigare har
identifierat och angett storleksordningar på sammanfattar vi i Figur 7.3.
Figur 7.3
Översikt över kostnaderna för kommunens våldsprevention.
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7,8 Mkr

?? Mkr
?? Mkr
?? Mkr
?? Mkr
?? Mkr
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Föreningsliv
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0,6 Mkr
? Mkr

SUMMA
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SUMMA
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Figur 7.4
Sammanfattning av kostnader för kommunens våldsprevention.
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63-77 miljoner kronor/år

85 000 miljoner kronor/år
900 kr/år

Med all reservation för osäkerheten i underlaget till siffrorna förefaller det som om kostnaden för de preventiva skyddsåtgärderna kring våld i Södertälje kan uppgå till sammanlagt omkring 75 miljoner kronor per år
eller cirka 900 kronor per invånare och år.
Är då detta att betrakta som  stora eller små kostnader? Svaret beror på vad vi jämför med. Om vi betänker
att en invalidiserande skada till följd av våld kan leda till en samhällskostnad på 50 miljoner kronor kanske 75
miljoner kronor för preventiva insatser inte är så mycket pengar om dessa leder till färre sådana skador. Men
om vi å andra sidan betänker att stadens årliga budget för kulturfrågor ligger runt 90 miljoner kronor och för
fritidsfrågor runt 100 miljoner kronor blir 75 miljoner kronor vid en jämförelse genast ganska mycket pengar.
7.2		

Krogvåldets årliga kostnader – ur offrens perspektiv

Av kartan, som illustreras i Figur 7.5, framgår våldets geografi i centrala Södertälje. Kartan redovisar anmälda
våldsbrott från 18.00–04.00 under veckodagarna torsdag, fredag och lördag under hela 2011. Under denna
period mottog polisen 430 anmälningar om 505 unika brottskoder.
Figur 7.5
Kartan ger en god indikation av krogvåldets geografi i centrala Södertälje under 2011.

Koncentrationen av våldshändelser kring det krogtäta Marenområdet är uppenbar. Låt oss räkna på de kostnader som följer av att det sker cirka 500 våldsbrott i Södertäljes citykärna. För att kunna räkna på effekterna
gör vi följande relativt försiktiga antaganden:
• Vi utgår från att 100 av de 430 anmälda våldsbrotten avser krogrelaterade situationer.
• Vi utgår från att 50 av dessa 100 avser misshandel.
• Ett av misshandelsfallen leder till måttlig men livslång invalidisering.
• Två av misshandelsfallen leder till måttliga men bestående skador.
67 Exempelvis på dessa kostnader kan vara väktare i butiker, trygghetsvärdar i privata bolag, övervakningssystem, låssystem etcetera.
68 Antalet invånare i Södertälje är cirka 85 000 personer.
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• Sju av misshandelsfallen leder till ringa och/eller övergående somatiska skador.
• 40 av misshandelsfallen leder inte till några socioekonomiska effekter alls.
• En viktig avgränsning är att vi i just denna kalkyl enbart räknar på effekterna för offren och därmed bortser
från de effekter som uppstår för rättsväsendet och andra aktörer kring förövarna.
Dessa antaganden leder till några intressanta frågor:
• Vad är de långsiktiga effekterna av detta krogrelaterade våld?
• Hur stora är de kostnaderna i förhållande till de kostnader för prevention som satsas för att förhindra att
detta våld uppstår?
I Figur 7.6 ser vi att de totala kostnaderna för detta våld uppgår till strax under 70 miljoner kronor.
Figur 7.6
De årliga effekterna för våldets offer av krogvåldet under ett år i Södertälje, fördelat på aktörer.
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Kostnadernas procentuella fördelning mellan aktörerna redovisas i Figur 7.7 och vi ser då att den dominerande
kostnadsbäraren är försäkringskassan, som står för merparten av asssistansersättning till de som drabbas livslångt av våldets handikappande effekter. Produktionsförlusterna uppgår till cirka en fjärdedel av kostnaderna.
De kommunala kostnaderna för detta är tämligen måttliga, 10 procent eller cirka 7 miljoner kronor.
Figur 7.7
Kostnader för krogvåldets offer fördelade på olika samhällsaktörer.  
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Vi har sedan tidigare sett att kostnaderna för prevention kring krogvåldet totalt i kommunen uppgår till cirka
10 miljoner kronor. Av dessa är cirka 1,8 miljoner kronor kostnader för polisen. I Figur 7.8 jämför vi dessa kostnader med vår kalkyl om det inträffade våldets effekter.
Låt oss med detta som grund göra en mycket förenklad social investeringskalkyl. Om vi antar att man kring
helgerna dubblar den polisiära närvaron i det våldsutsatta området i Södertälje skulle det kosta cirka 1,5 miljoner kronor per år. Om detta leder till att våldet reduceras med 3 procent, det vill säga med 2 miljoner kronor
skulle det i sin tur räcka för att finansiera hela satsningen och därtill lämna ett överskott på en halv miljon
kronor.
En intressant policyfråga är – varför har vi just dagens nivå på preventionsinsatserna? Vilka avvägande ligger
bakom denna nivå? Finns det skäl att förändra? Såväl Figur 7.7 som Figur 7.8 skildrar fördelningen av våldets
kostnader och ger en hint om ett tänkbart svar.
Figur 7.8
Krogvåldets årliga kostnader ur offrets perspektiv i förhållande till de årliga kostnaderna för prevention kring
detta krogvåld.
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7.3		 Våldsbrott i stort i Södertälje
Brott mot liv och hälsa är den samlade beteckningen på en grupp brott, samlade i brottsbalkens tredje kapitel, som alla har det gemensamt att de omfattar någon typ av våld, skada eller risk för skada riktat mot en
eller flera fysiska personer. En samlande, mer vardaglig, benämning är våldsbrott.69
I Figur 7.9 ser vi att antalet polisanmälda våldsbrott årligen uppgår till ungefär 2 500, vilket innebär cirka sju
våldsbrott varje dag året runt. Dessa brott kan vara av många olika slag, allt från mord till ringa misshandel,
liksom handla om person-, butiks- eller värdetransportrån.
Figur 7.9
Anmälda våldsbrott i Södertälje polismästardistrikt (pmd) under åren 2007-2010.
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69 http://sv.wikipedia.org/wiki/Brott_mot_liv_och_h%C3%A4lsa
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Vi gör nu ett antal antaganden om den årliga omfattningen av dessa våldsbrott inför den kommande kalkylen.
Ur ett offerperspektiv inkluderar vi följande effekter:
• Vartannat år sker ett värdetransportrån.
• Varje år sker fyra till fem butiksrån.
• Varje år sker 30 fall av indrivning.
• Varje år sker 50-60 personrån.
• Varje år inträffar 10-20 fall av rasistiskt våld eller våld mellan olika grupper.
Ur ett förövarperspektiv inkluderar vi följande:
• Varje år döms de till ett till två längre fängelsestraff (upp till tre år) som följd av dessa händelser.
• Varje år sker ett tiotal enklare polisingripande som endast leder till utredning och som mest villkorlig dom
eller fängelse i högst en månad.
I denna kalkyl bortser vi från all renodlad misshandel som redovisas i särskild kalkyl. Vi låter kalkylen spänna
över en femtonårsperiod och i Figur 7.10 ser vi den ackumulerade effekten av ett års våldshändelser. Nästa år
uppstår en lika stor effekt, och nästa år, och nästa och så vidare. Vi ser då att den ackumulerade kostnaden för
ett års våldsbrott under en femtonårsperiod uppgår till cirka 230 miljoner kronor.
Figur 7.10
De ackumulerade effekterna av våldsbrott under ett års tid i Södertälje sett ur ett 15-års perspektiv.
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Motsvarande siffror syns i tabellform i Figur 7.11. Vi ser då att den årliga kostnaden för detta uppgår till
21 miljoner kronor.
Figur 7.11
De ackumulerade effekterna av våldsbrott under ett års tid i Södertälje sett ur ett 15-års perspektiv och
fördelade på olika aktörer.
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1

5

10

15

0
2 529 000
360 000
3 218 000
5 467 000
4 395 000
5 794 000

0
10 665 303
1 666 762
13 736 867
22 886 150
20 885 045
24 706 550

0
19 000 833
3 036 719
24 548 138
140 771231
38 272 423
44 177 595

0
26 205 929
4 162 724
33 828 273
56 477 136
52 381 611
60 966 891

21 763 000

94 546 677

169 806 939

234 022 564

Slutligen gör vi i Figur 7.12 en redovisning av kostnadernas fördelning mellan olika aktörer och ser då att rättsväsendets kostnader för denna typ av händelser är betydande; 24 procent av de totala kostnaderna eller
56 miljoner kronor under en 15-års period. Intressant är att de kommunala kostnaderna för denna typ av händelser är mycket måttliga, eller 2 procent av totalkostnaderna.
Figur 7.12
Fördelningen av våldets kostnader mellan olika aktörer i Södertälje.
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7.4		 Misshandeln i Södertälje – ur offrens perspektiv
”Misshandel är i svensk rätt ett brott som definieras enligt 3 kap. 5-6 § brottsbalken (1962:700). Den som
orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel.” 70
Misshandel är det brott där våldet entydigt står i fokus. I Södertälje anmäls varje år omkring 600-700 brott
som avser misshandel utomhus. I den följande kalkylen utgår vi från en tioårsperiod och gör ett antal antaganden om våldets omfattning och effekter:
• Ingen misshandel under perioden leder till att offret avlider och ingen misshandel leder heller till gravt
invalidiserande effekter.
• En misshandel vart annat år ger bestående och måttligt/starkt invalidiserande effekter.
• Två misshandelsfall per år ger begränsade men bestående skador av kognitiv natur, en sorts osynlig hjärnskada.
• 100 av de återstående misshandelsfallen leder årligen till måttliga men övergående skador.
• Resterande 500-600 misshandelsfall leder inte till någon ekonomisk effekt alls.
Med dessa, relativt försiktiga antaganden som grund, får vi de socioekonomiska effekterna över en tioårsperiod som redovisas i Figur 7.13. Vi ser då att de totala effekterna uppgår till strax under 2 miljarder kronor.

70 http://sv.wikipedia.org/wiki/Misshandel
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Figur 7.13
De ackumulerade ekonomiska effekterna av misshandelsfallen i Södertälje under en tioårsperiod sett ur
offrens perspektiv.
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I tabellform i Figur 7.14 ser vi hur dessa kostnader fördelar sig på olika offentliga aktörer och som produktionsförluster för samhället. Notera gärna att vi i denna kalkyl entydigt fokuserar på offerrollen. Därmed ser vi
heller inte effekterna för tredje man såsom allmänhet eller anhöriga och inte heller några effekter för rättsväsendet eftersom kalkylen inte beaktar eventuellt gripna gärningsmän.
Figur 7.14
De ackumulerade ekonomiska effekterna av misshandelsfallen i Södertälje under en tioårsperiod sett ur
offrens perspektiv, nu fördelade på aktörer.
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204 678 103

303 681 571

393 914 515

485 448 786

568 874 215

653 502 794

730 634 292

808 878 171

880 190 577

Summa

255 543 402

460 292 908

696 557 148

885 859 575

1 104 299 146

1 279 319 882

1 481 279 544

1 643 096 053

1 829 819 113

1 979 427 572

I Figur 7.15 är kostnaderna fördelade mellan olika poster. Till att börja med kan vi konstatera att de kommunala
kostnaderna är tämligen låga i förhållande till andra aktörers kostnader.
Den största kostnaden är samhällets produktionsförluster följt av försäkringskassans kostnader, dels för försörjning, dels för kostnader för assistans till de som skadas permanent. Landstingets kostnader utgör ungefär
en femtedel av den totala kostnadsmassan eller drygt 400 miljoner kronor under tioårsperioden.
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Figur 7.15
Kostnadernas fördelning mellan olika aktörer för misshandelsfall i Södertälje under en tioårsperiod.

Kostnad 10 år
Försäkringskassa 32 %

Produktionsvärde 44 %

Kommun 2 %

Landsting 22 %

7.5		 Från spring i benen till värsting
”Värsting är en term som ofta används i media och vardagligt tal för att beteckna yngre våldsbrottslingar.
En klassisk bild av värstingen är att denne redan tidigt i förskoleåldern ofta hamnade i bråk, och började
slåss, för att sedermera bli någon som många är rädda för.” 71
7.5.1		 Från födseln till mellanstadiet
Sony är uppväxt i ett socialt utsatt bostadsområde. Sonys pappa driver ett litet familjeföretag tillsammans
med två kusiner medan hans mamma är hemmafru. Sony har fem syskon.
När Sony börjar på dagis vid tre års ålder pratar han ganska dålig svenska. Redan från början ses han som ett
livligt barn med mycket spring i benen och vid fyra års ålder behöver förskolan sätta in omfattande assistentstöd kring honom. Problemen accelererar dock snabbt och redan under lågstadietiden blir de offentliga
stödinsatserna kring Sony många. Han utmärker sig som ett besvärligt barn med tidiga asociala mönster och
som slåss både med och utan tillhyggen.
Kommunen sätter in stödfamilj och avlastningshem. Sony fortsätter dock med att snatta och stjäla från andra
barn i skolan. Familjehem blir aktuellt vid olika tidpunkter. Insatserna växer efter hand och vid 10-års ålder har
kostnaderna kring den allt mer besvärlige Sony ackumulerats upp till cirka 400 000 kronor.

71 www.wikipedia.se
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Figur 7.16
De olika samhällskostnaderna för ett barn som under sina första tio levnadsår behöver omfattande insatser
från samhället.
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7.5.2		 Högstadie- och gymnasietiden
Under högstadietiden tilltar Sonys problem allt mer och han skolkar regelmässigt. Han blir föremål för upprepade insatser från skolans, socialtjänstens och polisens sida. Han slåss ofta och misshandlar både jämnåriga
och yngre. Under perioder placeras Sony i familjehem och på institution.
I början av tonåren börjar han röra sig i utkanten av kriminella kretsar. Han utför enklare ärenden åt dem eftersom han ännu inte är straffmyndig. Gång på gång blir han tagen av polisen till följd av rån, misshandel och andra övergrepp han utför på andra. Under perioder blir han dömd enligt LVU till vistelser på olika institutioner.
Vid flera tillfällen misshandlar han andra så allvarligt att han döms till sluten ungdomsvård och behandlas på
Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (SIS-institution). Hans enda intresse, vid sidan av de kriminella kretsar som han umgås med, är styrketräning. Han bygger sin kropp med styrketräning och med hjälp
av anabola steroider. Med hjälp av sitt våldskapital bygger han upp sitt rykte som en person man inte gärna
gör sig till ovän med.
Vid 18-års ålder har Sony dragit på sig samhällskostnader på ett sätt som illustreras i Figur 7.17. Totalt rör
det sig om drygt 3 miljoner kronor och mellan åren 11 till 18 år är de genomsnittliga samhällskostnaderna för
honom cirka 400 000 kronor.
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Figur 7.17
De olika samhällskostnaderna för en ung människa som mellan 11- och 18-års ålder är på väg in i allvarligt
utanförskap och kriminalitet som vuxen.
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7.5.3		 Barn- och ungdomstiden sammanfattad
I Figur 7.18 ser vi hur samhällskostnaderna för Sonys begynnande liv som värsting ackumuleras. De uppgår till
drygt 3 miljoner kronor och det är framförallt under slutet av tonårstiden som kostnaderna växer snabbt vilket
är en följd av Sonys allt mer kriminella livsstil.
Den dominerande kostnadsbäraren är kommunen med cirka 2 miljoner kronor och landstinget med cirka
550 000 kronor.
Figur 7.18
De olika samhällskostnaderna för en ung människa från födseln upp till 18-års ålder och som under dessa år
utvecklas mot ett utanförskap och kriminalitet som vuxen.
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Den dominerande kostnadsbäraren är kommunen med cirka 2 miljoner kronor för alla de sociala insatser som
görs kring Sony, och landstinget med drygt 550 000 kronor för att hantera de medicinska konsekvenserna av
det våld han utövat på andra.
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7.5.4		 Sony, från 19- till 31-års ålder
Från 19-års ålder är Sony på väg in i vad man vanligen kallar för en kriminell livsstil. Det innebär bland annat
att huvudkällan för hans försörjning utgörs av brott och en majoritet av dessa involverar våld av något slag –
direkt eller indirekt. Det handlar om person- och butiksrån, liksom om indrivning av faktiska eller påhittade
skulder. Och det handlar om våld i samband med uppgörelser av olika slag.
Vi ser i Figur 7.19 att samhällskostnaderna för Sonys agerande gradvis växer under tiden fram till 30-års ålder.
Det handlar om konsekvenserna för offer, anhöriga och vittnen som på olika sätt utsatts för våldsbrott. Det
handlar om betydande kostnader för rättssystemet, som fram till att Sony fyller 31 år uppgår de till cirka 40
miljoner kronor eller i genomsnitt 3-4 miljoner kronor per år. Väl fyllda 31 år misshandlar Sony en annan person så kraftigt att denne blir måttligt men livslångt invalidiserad. Kostnaderna för händelsen leder till att de
totala ackumulerade kostnaderna raskt stiger med ytterligare 30 miljoner kronor.
Figur 7.19
De ackumulerade ekonomiska effekterna som en aktivt gängkriminell person mellan 19- och 38-års ålder
kan tänkas stå för.
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7.5.5		 Från födseln till 40-års ålder
Om vi sammanfattar Sonys livsmönster fram till 40-års ålder utmärks det bland annat av:
• Sony utför en misshandel med invalidiserande konsekvenser.
• Sony utför ett tiotal fall av måttlig misshandel med icke invalidiserande följder men dock skador av
permanent natur för offren.
• Sony utför ett tjugotal fall av misshandel med övergående skador för offren.
• Varje år står Sony för tre till fem indrivningsfall, tre till fem personrån samt fem till tio rån av annat slag.
• Dessutom döms Sony till ett antal kortare och längre fängelsevistelser.
I Figur 7.20 ser vi de sammantagna socioekonomiska effekterna av hans handlingar. De uppgår till totalt cirka
80 miljoner kronor. Vi kan också konstatera att trots att samhällets kostnader för Sony under uppväxten och
tonårstiden kan betecknas som relativt omfattande, så försvinner de som ett sorts ekonomiskt bakgrundsbrus
i förhållande till vuxenlivets kostnader som livsstilskriminell.
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Figur 7.20
De ackumulerade ekonomiska effekterna för en aktiv gängkriminell från födseln upp till 40-års ålder.
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I Figur 7.21 ser vi hur kostnaderna fördelar sig. Något överraskande är att den dominerande kostnadsbäraren
blir försäkringskassan och skälet till detta är främst de olika kostnaderna för omvårdnad och assistentersättning för Sonys misshandelsoffer.
Figur 7.21
Kostnadernas fördelning på olika aktörer för de handlingar som en gängkriminell person utför under perioden 0-38 år.

7.6		 Det kriminella gängets samhällskostnader
”Gäng är en grupp människor som delar en gemensam identitet, även om den identiteten ibland inte är mer
än själva associationen till varandra. Ordet gäng har ofta fått en negativ eller på annat vis laddad betydelse,
då det numera ofta syftar på kriminella gäng.” 72
7.6.1		 Kostnaden
I Södertälje finns det kriminella grupperingar av sådant slag att man kan tala om kriminalitet som livsstil. Vi gör
på följande sidor en kalkyl för de kostnader som ett sådant tänkbart gäng vållar samhället under en 20-årsperiod i form av kriminella handlingar. Vi baserar kalkylen på följande antaganden:
72 www.wikipedia.se
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• Gänget består av 20 personer som inleder sina kriminella karriärer på allvar strax innan de fyller 20 år.
• Hälften av gängmedlemmarna erhåller sjukpenning eller sjukersättning.
• Gänget utsätter under 20-årsperioden fyra misshandelsoffer för invalidiserande skador och åtta personer
för mindre allvarliga men långvariga skador.
• Hälften av gängets medlemmar erhåller längre fängelsestraff, samtliga ett kortvarigt fängelsestraff.
• I genomsnitt under 20-årsperioden grips gängmedlemmarna av polisen fyra gånger vardera med mycket
korta påföljder.
• I genomsnitt genomför var och en i gänget sex indrivningärenden, fyra beskyddarärenden och fyra personrån samt fyra butiksrån under 20-årsperioden.
• I genomsnitt medverkar man i ett större värdetransportrån under 20-årsperioden, totalt sett fyra värdetransportrån för hela gänget.
• Två av gängets medlemmar missbrukar regelbundet narkotika.
• Vart tredje år under 20-årsperioden gör polisen en större insats mot det kriminella gänget, totalt sett fem
gånger.
I Figur 7.22 ser vi att kostnaderna för detta uppgår till cirka 650 miljoner kronor.
Figur 7.22
De ackumulerade kostnaderna under en 20-årsperiod för ett aktivt yrkeskriminellt gäng om 20 personer
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Fördelningen av kostnaderna på olika samhällsaktörer illustreras i Figur 7.23.
Figur 7.23
Kostnadernas fördelning på olika aktörer till följd av ett yrkeskriminellt gäng.
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I Figur 7.24 ser vi hur de genomsnittliga kostnaderna är fördelade på olika samhällsaktörer och kan då till exempel konstatera att rättsväsendets kostnader årligen uppgår till drygt 10 miljon kronor. De årliga kommunala
kostnaderna uppgår till knappt 4 miljoner kronor.
Figur 7.24
De genomsnittliga årskostnaderna fördelat per aktör för ett yrkeskriminellt gäng om 20 personer.
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7.6.2		 Alla har vi varit små
En intressant aspekt är att alla som idag ingår i någon form av kriminell struktur har varit unga och, som vi
visat i ett tidigare avsnitt, sakta vuxit in i denna värld av organiserad kriminalitet.
I Figur 7.25 utgår vi från att de 20 gängmedlemmarna har haft trassliga uppväxter. Det är mycket som går
snett redan tidigt i livet för dessa unga män; mycket våld finns i deras liv redan från tioårsåldern och en
asocialitet som övergår till kriminalitet i slutet av mellanstadiet. Deras beteenden leder till massor av insatser från kommunens sida, vilka samtidigt av olika skäl inte ger avsedd effekt. Vi ser då att den ackumulerade
kostnaden för detta händelseförlopp uppgår till mer än 90 miljoner kronor, vilket blir en kostnad som främst
belastar kommunen.
Figur 7.25
Kostnaderna under uppväxtåren för 20 unga personer som senare i livet kommer att ingå i ett yrkeskriminellt
gäng.
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I Figur 7.26 ser vi i diagramform hur dessa kostnader fördelar sig och kan då konstatera att kommunen bär 71
procent av kostnaderna eller cirka 60 miljoner kronor till följd av de olika sociala insatser som görs som en del
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av kommunens uppdrag. Men vi har också tidigare kunnat se att senare i livet är det rättsväsendet som står
för de stora kostnaderna för detta gäng, 33 procent eller mer än 210 miljoner kronor. Detta föder onekligen
tankar kring omfördelning och övervältring av kostnader mellan olika samhällsaktörer. Något som vi också
berör i inledningen av rapporten.
Figur 7.26
Fördelningen av kostnaderna under uppväxtåren (0-18 år) för en grupp av 20 unga män som senare i livet
hamnar i ett yrkeskriminellt gäng.
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7.6.3		 Blivande värstingar som ett socialt investeringsproblem
I Figur 7.27 fördelar vi det kriminella gängets samhällskostnader på de olika år som de uppträder. Framförallt
är det då två saker som framgår med tydlighet. Dels att kostnaderna ökar dramatiskt över tid, dels att det
är olika aktörer som betalar tidigt respektive sent i processen. Om en tidig aktör gör goda insatser tillfaller
vinsterna andra aktörer några år eller några decennier senare. Det vi här har är ett klassiskt investerings- och
omfördelningsproblem. Ingen enskild aktör har ekonomiska incitament eller möjligheter att agera långsiktigt
klokt. Fokusering på den egna budgeten och de årliga budgetmålen leder till dramatiskt stora, och möjligtvis
onödiga, kostnader på sikt. Det som vi vanligen brukar kallar ineffektiviteter eller dålig ekonomisk resurshushållning.
Figur 7.27
De årliga kostnaderna för en grupp på 20 gängkriminella fördelade över tid.
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Med anledning av de nyligen genomförda Södertäljerättegångarna, som i media skildras som utomordentligt
kostsamma, leder detta till en viktig fråga; om det finns risk för den här typen av utveckling bland en grupp
unga när, var och hur är det då klokast att agera? Ska vi, vilket illustreras i Figur 7.28, agera då dessa unga
är i sjuårsåldern, eller ska vi fånga dem med sociala insatsgrupper i 16-årsåldern eller ska vi vänta och ta tag i
dem då de befinner sig mellan 20 och 30 år och hunnit utveckla en kriminell livsstil? Eller är det rent av så att
vi tycker att den typen av satsningar är för kostsamma och så svåra att genomföra att vi föredrar att avstå och
låter bli att agera?
Det vi tycker oss se både i denna och tidigare studier är att ju förr man agerar desto bättre och billigare blir
det för samhället i stort. Det finns få saker som är så kostsamma som att låta denna typ av destruktiva mönster ha sin naturliga gång. Det är helt enkelt alltid bättre att stämma i bäcken än i ån. Det här är också något
som vi skrivit om i flertalet rapporter och tillsammans med Skandia Idéer för livet utbildat ett 60-tal svenska
kommuner i. Syftet med utbildningarna har bland annat varit att konkret visa på vikten av förebyggande och
långsiktiga insatser.
Figur 7.28
Marginalieringstrappan mot ett utanförskap – som åter understryker vikten av att agera så tidigt som möjligt.
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8.

		 Strategiska och organisatoriska konsekvenser

”Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Viljan finns
hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda
som jag inte vill, det gör jag.” 73
8.1		 Stuprör och kortsiktighet – två av systemets skurkar
Vi har nu i ett antal steg studerat kostnaderna för våldet. Det vi då kan konstatera är att dessa kostnader:
• är höga, stundtals mycket höga.
• är av många olika slag och stundtals oväntade.
• är både direkta och uppenbara å ena sidan samt indirekta, subtila och drabbar ibland hela kollektiv å den
andra.
• inträffar vid många olika tidpunkter, många gånger under lång tid och med betydande fördröjning.
• berör många olika aktörer i samhället.
Samtidigt finns det så vitt vi kan se ingen enskild aktör som vare sig har överblick över situationen eller ett
helhetsansvar för den. Paradoxalt nog finns det många aktörer som både bekymrar sig för våldet och vill agera
för att göra något åt det hela. Vi kan också spåra hur beslut på olika nivåer hos våra offentliga organisationer
och samhället i övrigt bidrar till att förvärra situationen, trots att man egentligen inte vill detta. Bilden som
framträder ter sig med andra ord som smått absurd.
Vi menar, för att förstå detta måste man identifiera och analysera hur de strukturer ser ut där besluten som rör
våldet i kommunen tas.
8.2		 Stuprör och sugrör
”Det har blivit något fel; det ska inte stå patienten i centrum. Det ska stå patienten i väntrum.” 74
Vår offentliga sektor är uppbyggd i tydligt avgränsade strukturer med i sin tur avgränsade ansvarsområden,
kompetenser, uppdrag samt mandat och resurser. Detta förhållande råder från departementsnivå och neråt.
För ansvariga chefer blir den egna budgeten och uppdraget att hålla budgeten i balans ofta en tydlig aspekt
av detta förhållande. Det leder till positiva möjligheter att bli professionell, utveckla spetskompetens och
expertis inom sitt ansvarsområde. Detta fungerar också väl och leder till goda kostnadseffektiva resultat så
länge det problem man ska arbeta med är tydligt, avgränsat och faller inom den kompetens och det uppdrag
man har. Passformen mellan problem, uppdrag, mandat och kompetens måste således vara god.
För de många individer som är involverade i våldet och den därtill hörande marginaliseringen är det precis
tvärtom. Deras våldsproblematik är inledningsvis ofta diffus och svår att upptäcka, och sammansatt av flera
komponenter, till exempel av neuropsykiatriskt, socialt, psykologiskt och ekonomiskt slag. Att komma till en
lösning av problematiken förutsätter i de allra flesta fall gränsöverskridande och samverkande insatser från ett
flertal aktörer inom flera olika myndigheter.
Problemet är att de olika aktörer som har till uppgift att jobba med våldet är organiserade i en stuprörsliknande struktur – kommun, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, rättsväsende med flera. Inne i dessa
stuprör finns det också sugrör – skola, socialtjänst, kultur och fritid – som många gånger har lika vattentäta
skott mellan sig som det finns mellan myndigheterna. Trots flitigt sökande kan vi till exempel inte identifiera
ett uttalat och intimt strategiskt samarbete mellan skola och socialtjänst i Södertälje kommun kring våldet
73 Ur Paulus brev till Romarna, 7:15, 7:18-19
74 Ur humortidskriften Blandaren, som grundades 1863 av studenter vid KTH i Stockholm.
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och dess yttringar. Detta betyder också att då man ska ta tag i situationen kring personer med en våldsproblematik krävs det att man tar ett helhetsperspektiv kring individen.
Specialiseringens effekter i form av att varje verksamhet utvecklar sin egen olikhet och särart i form av kompetens, ansvar och arbetsmetodik riskerar att få ödesdigra konsekvenser för möjligheten att samordna olika
insatser kring våldet. Den styrka som ligger i olika specialistkompetenser kan också bli den största svagheten
för att skapa en sammanhängande insats för den som behöver hjälp. I stället för samordnade insatser kring en
klient riskerar man att få konkurrerande och motverkande perspektiv. Denna typ av effekter inom rehabiliteringsområdet beskrivs under rubriken ”Motverkande parter” i den statliga utredningen av Egon Jönsson75.
Men det kan också uppstå en kamp om resurserna, eller snarare betalningsansvaret för insatserna. I socioekonomiska studier vi har gjort kring tidiga insatser för barn och unga ser vi hur kostnaderna för ett best case i allt
väsentligt betalas av skolan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Vinsterna tillfaller inom kommunen socialtjänsten, inom landstinget vuxenpsykiatrin och i samhället i stort rättsväsendet, allmänheten och försäkringskassan76.
Med andra ord; de som tar kostnaden för insatsen får inte alltid utdelning och de som får ta del av vinsterna
är inte alltid de som ekonomiskt står bakom satsningen. Återigen uppstår situationen att det mer eller mindre
saknas ekonomiska incitament för att agera preventivt. En chef som håller styvt på sitt budgetansvar får
snarare stöd från ledning och revisorer för att budgeten hålls, än stöd för att agera klokt utifrån ett långsiktigt
helhetsperspektiv. Konsekvensen av detta är en betydande risk för ineffektiv resursanvändning och slöseri
både med mänskligt och ekonomiskt kapital. Dålig resurshushållning med andra ord.
Organisationsstrukturen bidrar alltså inte till att uppnå de mål vi önskar kring våldet utifrån ett helhetsperspektiv, som är i det närmaste nödvändigt för många målgrupper. Snarare motverkas måluppfyllelsen av det
sätt vi organiserar våra verksamheter på.
8.3		 Kortsiktighet
“In the long run we are all dead.” 77
Nästa problem är att man i de flesta offentliga sammanhang (vid sidan av fysiska investeringar som gator och
hus) styr och följer upp verksamheter i termer av kostnader och intäkter som debiteras innevarande budgetår.
Ytterst sällan benämns de insatser man gör och de kostnader som de för med sig i termer av investeringar.
Den samhällsinsats man gör för att bistå barn och unga med våldsproblematik ses ofta som en budgetmässig
kostnad som till 100 procent belastar innevarande års budget. Skulle insatsen i stället bestå av att pengarna
satsas på att bygga ett nytt hus skulle detta budgetmässigt belasta en investeringsbudget. Som en följd av
det skulle innevarande års budget i princip endast belastas med avskrivningskostnaden. Detta förhållande
skapar i styrsystemen en asymmetri till humankapitalets nackdel.
Det sociala investeringsperspektivet finns alltså normalt sett inte med i de styr- och rapporteringssystem som
används. Vi har med andra ord i våra offentliga system institutionaliserat kortsiktighet i ledningsarbetet kring
sociala frågor, vård, prevention och rehabilitering. Ofta i direkt motsatsförhållande till, ibland till och med i
konflikt med, de grupper av professionella som jobbar med unga människor och individer på väg in i utanförskap. Lite mer tillspetsat kan utformningen av styrsystem leda till att man blir allt bättre på att springa fort
78
men i fel riktning .
I ett flertal studier har vi kunnat belägga att tidiga insatser och preventiva förebyggande insatser sannolikt
är billigare än att vänta eller avstå från att göra något. Vi vet också att för att tjäna pengar måste man satsa
pengar och att det i detta satsande finns en viss risk. I allt investeringstänkande uppstår en sorts initial kostnadspuckel – illustrerad i Figur 8.1. Kostnaderna kommer innan de eventuella framtida vinsterna som inte är
säkra.
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75 Se Egon Jönsson, SOU 1996:85
76 Nilsson, Helhetssyn & långsiktighet – strategier baserade på socioekonomiskt tänkande, SEE & Skandia Idéer för livet, 2011
77 Citat ur A Tract on Monetary Reform, John Maynard Keynes, 1923
78 Nilsson, Sociala investeringar – från prat till verkstad, OFUS & Skandia Idéer för livet, 2012

Figur 8.1
En initial kostnadspuckel präglar i stort sett alla investeringar.
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För barn och unga med en våldsproblematik blir konsekvenserna av detta tänkande dramatiskt. För barnen ur
ett socialt och mänskligt perspektiv. För samhället ur ett rent ekonomiskt perspektiv eftersom konsekvenserna av ett misslyckande kan leda till ett utanförskap och en marginalisering under decennier. Vi pratar då, som
våra exempel visar, ofta om ekonomiska effekter som kan mätas i miljontals kronor, stundtals tiotals miljoner
kronor, per person.
Det finns en viss risk att så länge våra styr- och rapporteringssystem i offentlig verksamhet inte med självklarhet vare sig medger hantering av långsiktighet, investeringstänkande kring sociala frågor eller risktagande,
kommer det att hålla kvar oss i en kortsiktighet. Det är inte bara ekonomiskt ineffektiv, vilket i kommunallagens mening leder till en dålig ekonomisk hushållning, utan det skapar dessutom onödigt mänskligt lidande.
Vi kan alltså se att oförmågan att hantera sociala investeringar inom ramen för de offentliga styr- och budgetsystemen, liksom den risktagning och de omfördelningar över tid som krävs för att tänka och arbeta i investeringsbanor leder till betydande samhällsförluster och ineffektiva insatser. Det finns helt enkelt inga ekonomiska incitament för en chef med strikt budgetansvar att långsiktigt sträva i denna riktning.
8.4		 Våldskostnadernas organisatoriska anatomi
8.4.1		 Inte mitt bord
I Figur 8.2 försöker vi sammanfatta vårt resonemang. I den vänstra delen återkommer vi till vår tidigare bild
om våldet olika ekonomiska yttringar. Detta speglas över i den högra delen av bilden till tre olika typer av
kostnadsposter; samhällets produktionsförluster, samhällets kostnader för försörjning och samhällets olika
kostnader för insatser av till exempel vårdande och repressiv natur. Effekterna och kostnaderna filtreras i sin
tur ner genom de strukturer som finns och landar slutligen i något stuprör eller sugrör. Nu i form av en konkret
budgetpost som i redovisningstermer är svår att relatera till den ursprungliga våldssituationen. Det som
egentligen var orsaken – våldet – redovisas under en helt annan rubrik såsom ekonomiskt bistånd, intensivvård, neurokirurgiskt ingrepp eller juristkostnad. Kopplingen mellan redovisningssystemens budgetposter och
de egentliga orsakerna – våldet – är inte lätta att se. Ännu svårare är det att sammanställa en långsiktig helhetsbild av hur dessa kostnader skapas. Något som vi dock med viss möda försöker göra i rapportens tidigare
avsnitt.
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Figur 8.2
En sammanfattande bild av våldets olika ekonomiska effekter i form av tre typer av kostnadsposter; samhällets produktionsförluster, samhällets kostnader för försörjning och samhällets olika kostnader för insatser.
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8.4.2		 Den faktiska kartan i Södertälje
”Hårt pressad på min högra flank. Min center viker tillbaka. Omöjligt att manövrera. Situationen utmärkt.
Jag anfaller.” 79
När våldet och dess socioekonomiska konsekvenser mer konkret ska hanteras i en kommunal organisation ser
det vanligtvis ut som illustreras i Figur 8.3. Våldet hanteras i ett antal olika stuprör och sugrör allt från missbruksvård, via samhällsplanering och bostadsbyggande, till skolfrågor och tillståndsgivning. Vi har i organisationsschemat markerat med pilar de nämnder och budgetansvariga chefer i Södertälje som lite extra tydligt
har en påverkan på respektive påverkas av våldet i kommunen.
Figur 8.3
Översikt över nämnder och budgetansvariga som i olika utsträckning påverkar eller påverkas av våldet i
Södertälje.
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79 Ett citat tillskrivet den berömde franska generalen och marskalken Ferdinand Foch, som mot första världskrigets slutskede, april 1918, utnämndes till överbefälhavare för samtliga allierade stridskrafter.
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För att arbeta mot våldet måste kommunen samverka med en rad andra aktörer, vilket inte minst inkluderar
polisen. I Figur 8.4 har vi därför fört in även polisen i bilden. Vi ser då att redan på den lokala nivån dyker
ytterligare ett knippe aktörer och chefs- och ansvarsområden upp. Till detta ska läggas aktörer på både länsoch riksnivå som länskriminalpolisen, rikskriminalpolisen, kriminalunderrättelsetjänsten med flera.
Figur 8.4
Översikt över nämnder och budgetansvariga i Södertälje inklusive polisen.
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Men detta är inte hela bilden. Den ser nämligen betydligt värre ut. I Figur 8.5 har vi sammanställt ett antal aktörer som uppenbart berörs av våldet och dess effekter, ekonomiskt och på andra vis. Bilden pekar på att det
inte finns något stöd i våra samhälleliga strukturer för att ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring dessa frågor.
Tvärtom, med dessa organisatoriska förutsättningar är det väl närmast ett mindre mirakel i de fall man faktiskt
lyckas med det.
Figur 8.5
Bilden fylls med ytterligare aktörer och den komplexitet som verkligheten innebär står klar.
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8.5		 Systematiskt arbete i Södertälje för att bryta våldsmönster
Situationen som vi beskriver i Södertälje är inte unik utan går att hitta i praktiskt taget varje svensk kommun.
Det vore därför lätt att ge upp. I Södertälje har man emellertid gjort tvärtom och sedan några år tillbaka tagit
ett antal strategiska grepp för att hantera situationen. På ledningsnivå har man skapat ett chefssamråd med
syfte att på högsta chefsnivå effektivisera samverkan kring dessa frågor:
”Södertälje chefssamråd är också ett organ för att effektivisera samverkan mellan samhällets aktörer. I
rådet sitter ledande representanter för polisen, kommunen och Södertörns brandförsvarsförbund. Chefssamrådets mål är att skapa långsiktiga och hållbara strategier som förebygger att barn, ungdomar och unga
vuxna begår brott eller rekryteras till kriminella nätverk. Chefssamrådet träffas regelbundet och fattar både
strategiska och operativa beslut om åtgärder i enlighet med rådets gemensamma överenskommelse.”
På operativ nivå har man skapat en social insatsgrupp med syfte att konkret motverka rekryteringen till kriminella våldsbenägna nätverk.
”Genom det gemensamma projektet sociala insatsgruppen ska polisen, socialtjänsten och skolan förhindra
att ungdomar går med i kriminella gäng. Vi ska förebygga att ungdomar dras in i grov kriminalitet, säger
Rose-Marie Lundkvist, samordnande chef i projektet.” 80
Arbetet i den sociala insatsgruppen har snabbt kommit igång och häpnadsväckande fort visat resultat. Det
förefaller som att man redan under första året har lyckats bryta resan mot ett livslångt utanförskap för ett
tiotal unga män. Detta är naturligtvis bra och i viss mening unikt. Men den organisatoriska uppförsbacken
är tung då det gäller att på ett mer övergripande plan hitta former för att arbeta mot våldet och reducera de
samhällskostnader detta våld medför i en kommun.
Med chefssamrådet har en strategisk plattform skapats som möjliggör de första stegen mot att bygga hängrännor av stuprören. Ett konkret uttryck för detta är den massiva och gemensamma myndighetsövergripande
satsningen mot organiserad brottslighet som görs tillsammans med polis och ett antal andra myndigheter.
”Nya sätt att ta maffians pengar; Skatteverket upptaxerar folk efter spaningstips från polisen. Försäkringskassan får ta igen återkrav direkt från den skyldiges skattekonto. Kronofogden mäter ut tillgångar även
indirekt. Till exempel om gangster X, med stora skulder, tillräckligt ofta kör en bil som är skriven på någon
81
annan kan bilen ändå konfiskeras.”
Denna satsning har just den profil av långsiktighet och samordning som vi ovan efterlyst och olika aktörer
inom polis och kommun har haft en central roll i detta arbete. Insatsen anses så unik att den blir till föremål för
analyser och utvärderingar från både Brå och EU.
”I projektet, som sker i samarbete med polismyndigheten i Stockholms län och samverkande myndigheter
inom ramen för satsningen mot grov organiserad brottslighet, genomförs en fallstudie av Södertäljesatsningen mot organiserad brottslighet… Tanken är att lyfta fram goda exempel och identifiera hinder och
möjligheter. Den slutliga rapporten ska fungera som en ”manual of best practice” inför liknande insatser i
framtiden.” 82
Organisatoriskt arbetar man inom kommunen med ett förbättringsarbete på alla nivåer. På högsta chefsnivån (kommunledningsgruppen) har man inlett ett arbete där man ska analysera sitt arbete utifrån begreppet ”medborgarens resa”. Det handlar om att följa barnets resa, den vuxnes och den äldres resa för att se hur
man bör förändra det kommunala arbetssättet så att de stuprör vi ovan berört kan brytas upp och mer bli som
hängrännor. Det kommunövergripande förbättringsarbetet har som ett av flera syften att skapa den samordning vi tidigare så innerligt efterlyst.
Man har också från kommunledningens sida sett, inte minst efter tydliga påpekanden från skolverket, att
skolmisslyckanden utgör en av rekryteringsvägarna in i våld och organiserad brottslighet. Man genomför
därför omfattande och riktade åtgärder för att förbättra skolresultat för att därigenom reducera det framtida
utanförskapet.
80 Mer information finns på www.sodertalje.se
81 Ur Sydsvenska Dagbladet, 29 mars 2012; www.sydsvenskan.se/sverige/nya-satt-att-ta-maffians-pengar/
82 Mer information finns på www.bra.se
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”Skolverket har valt ut Hovsjöskolan som en av tio skolor i landet där lärarna under tre år ska få stöd av
handledare för att utveckla undervisningen. Södertälje kommun har redan tidigare beslutat att inrätta karriärtjänster.” 83
Inom kommunen tar man också tag i det sociala investeringsperspektivet genom att medel avsätts för att ge
plats för ett tidigt agerande kring denna typ av frågor.
Södertälje kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 59 miljoner kronor. Södertäljes ordförande
Boel Godner (S) är nöjd: – Det är glädjande att Södertälje visar ett positivt resultat och klarar balanskravet.
Av årets resultat avsätter kommunen 24 miljoner kronor till en social investeringsfond för trygghetsskapande
insatser för barn och unga att användas under åren 2013 till och med 2015, säger hon i en kommentar.84
Vid sidan av de ovan nämnda exemplen finns ytterligare ett antal andra grepp som man vidtar för att bryta
utvecklingen:
• Ett system för utvecklad vardagssamverkan mellan socialtjänst, skola och polis där man bland annat fysiskt
sitter under samma tak.
• En omfattande kartläggning av allt trygghetsarbete i kommunen med syfte att få samordning och öka
effektiviteten.
• Lokala poliskontor med utlokaliserade närpoliser i särskilt utsatta stadsdelar som arbetar i nära samverkan
med andra lokala aktörer och de boende, i all synnerhet de unga.
• En omfokusering inom polismästardistriktet i form av en allt större enhet för ungdomsfrågor.
• Ett systematiskt och utbyggt samarbete mellan kommun och privata väktarbolag.
• Uppbyggnad av en myndighetsgemensam databas för ”oönskade händelser” vars syfte är att få en mer
fullständig bild av våldets utbredning i staden.
• En gemensam utsättning (möte) hos polisen under helgkvällar för de aktörer som arbetar kvällstid såsom
områdesväktare, fältassistenter, socialjour, räddningstjänst med flera.
Det görs alltså en hel del i Södertälje för att hantera gatuvåldet. Allt från saker på strukturell och strategisk
nivå till konkreta insatser för vardagssamverkan. Vägen är lång, men de första stegen i en omfattande process
har definitivt tagits.
8.6		 Pudelns kärna
Problemet kring våldet är naturligtvis mer komplext än så. När ett socialt fenomen har ett utseende och sammansättning som berör många aktörer som verkar på olika arenor liksom har kostnader som uppstår i olika
stuprör vid olika tidpunkter, blir problemet svårhanterat och resursanvändningen tenderar att bli oerhört
ineffektiv.
8.6.1		 Tre centrala poänger
I stort sett alla frågor i den offentliga sektorns mjuka del borde präglas av helhetssyn och långsiktighet. I
stort sett alla organisationer, styrsystem, uppföljningssystem och ersättningssystem präglas av det motsatta. Är inte det konstigt? 85
Kostnaderna för det våld som vi här diskuterar är alltså betydande och det finns heller inga tecken på att det
kommer att förändras till det bättre av sig själv. Då måste man fråga sig; varför tillåts detta mänskliga och
ekonomiska resursslöseri att pågå år efter år? Det är ju trots allt så att i grund och botten vill de flesta att en
positiv förändring ska kunna ske. Det finns rikligt med kloka och kompetenta människor med stort engagemang och goda avsikter för att kunna ta itu med våldsproblematiken.
Det blir, enligt vår erfarenhet, svårt att hitta syndabockar kring detta med utgångspunkt i mänskliga brister
eller felaktiga värderingar och etik. Vår bild är att de som hanterar dessa frågor till och från kanske inte delar
synsätt och värderingar men de har vare sig onda avsikter eller är inkompetenta. Om vi utgår från att detta
stämmer måste man leta felen på strukturnivå och se om den bild vi får är att varaktigheten av våldsproblemen
går hand i hand med övergripande strukturproblem. I såväl tidigare studier som under detta arbete ser vi tre
ständigt återkommande strukturproblem, som delvis ensamma men framförallt tillsammans ger en förklaring
till frågeställningen ovan. Genom att formulera tre olika infallsvinklar gör vi en ansats till ett svar:
83 Mer information finns på www.sodertalje.se
84 Mer information finns på www.sodertalje.se
85 Citat av anonym folkhälsoplanerare.
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• Osynligheten. Våldets effekter är för de flesta beslutsfattare kraftigt underskattade eller osynliga eftersom 		
de inte syns i våra budget- och uppföljningssystem.
• Ansvarsfriheten. Ingen enskild beslutsfattare ansvarar för dessa kostnader utan ansvarar enbart för kortsiktiga aspekter och fragment av denna totalkostnad.
• Pyramidspelseffekten. Alla beslutsfattare försöker inom ramen för sitt uppdrag nå de mål de anvisats och 		
hålla den budget man tilldelats. Alla beslutsfattare gör så gott de kan inom denna ram och fattar mängder 		
med beslut (de små beslutens tyranni) som på kort sikt är positiva för den egna verksamheten. Men beslut
som på lång sikt kan leda till stora oönskade konsekvenser och kostnader för samhället i stort.
Figur 8.6
Tre olika infallsvinklar som var och en utgör viktiga delar i systemproblematiken.
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Vi har under arbetet med denna studie kunnat observera dessa effekter och hur de samspelar med och
förstärker varandra och skapar en sorts negativ synergieffekt. Vi har också sett hur detta skapar system av
självförstärkande onda cirklar. Låt oss titta närmare på vad dessa delar består av.
8.6.2		 Det som inte syns finns inte – osynlighetens förbannelse
Dagens ordningslagstiftning säger att den som i vinstsyfte ordnar en offentlig tillställning ska ersätta polisen
för att hålla ordning vid tillställningen, men om det finns särskilda skäl får ersättningsbeloppet sättas ned
eller efterges. Sedan polisen började använda sig av denna skrivelse i ordningslagen har allt fler arrangörer
fått betala för polisbevakningen vid konserter, festivaler och idrottsevenemang. I Stockholm leder polisens
beslut till att vissa kulturevenemang nu hotas av dyra fakturor och idrottsklubbarna kommer att tvingas att
86
betala miljonbelopp för att få spela.
Vår första och viktigaste observation kring våldets kostnader är att de för relevanta beslutsfattare ofta är
dramatiskt underskattade eller osynliga vid beslutstillfället. Eller annorlunda uttryckt; de drabbar någon annan och inte den egna budgeten eller innevarande budgetår. Vår observation är; det som inte syns eller går att
mäta på konventionellt vis finns inte och beaktas därmed inte fullt ut eller inte alls i beslutsfattandet. Våldet
har just denna egenskap med kostnader som smyger sig långsamt på samhället och dessutom inom många
olika områden. Det gör det svårt att se mönster eller helheten i kostnadsmassan. Först när man utgår från
individen och anlägger ett längre perspektiv uppstår synlighet och därmed hur insatserna i sin tur bäst kan
anpassas.
Förmodligen är det därför det uppstår en så intensiv debatt om idrottsklubbarnas kostnad för polisbevakning, som i citatet ovan. Det är ingen ny kostnad utan den har funnits länge. Det nya är att den nu synliggörs.
Då blir det plötsligt intressant att göra något åt det hela, till exempel genom att konstatera att klubbarnas
86 Ur DN Debatt, 14 november 2011; www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/polisens-extraskatt-for-idrottsevenemang-orimlig?
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incitament för att reducera denna kostnad blir oerhört mycket starkare än tidigare. När de ekonomiska konsekvenserna synliggörs och det både finns ett kostnadsställe dit de kan hänföras och en identifierad mottagare
av fakturan, ökar sannolikheten väsentligt för att någon börjar vidta åtgärder. Kring det allmänna våldet i en
kommun råder inte detta förhållande, kostnaderna är osynliga och ingen budgetansvarig aktör känner sig
drabbad.
Tes 1; Det som inte syns i den egna verksamhetens styrsystem, uppföljningssystem samt budget och resultaträkning beaktas inte till sitt fulla värde och stundtals inte alls. Konsekvensen är att långsiktiga effekter
och effekter som drabbar många aktörer systematiskt undervärderas eller negligeras.

8.6.3		 Det var inte mitt fel – ansvarsfriheten
I ”de kränktas rike” blir studenter kränkta för att de inte klarar sina tentor, kriminella för att de häktas, brudpar för att prästen talar om Gud under vigseln, sjuka för att läkarna inte lyckas bota dem. Och när någon
ställer någon till ansvar för något fel, ja då känner sig den felande genast kränkt.87
En förklaring till osynligheten är att många av de som utövar våld bär på en problematik som ibland är diffus
och ofta sammansatt av olika delar. Ett våldsamt beteende hos en pojke i nionde klass kan vara uttryck för en
psykisk sjukdom hos föräldrarna. Långvarigt skolk och upprepade personrån kanske handlar om hedersvåld
eller dolt missbruk i familjen. Gängkriminalitet hos unga kan vara ett uttryck för diskriminering i kombination
med fattigdom och brist på förebilder. Gatuvåldet kan vara ett uttryck för en obehandlad ADHD i kombination med frustration över skolmisslyckande och överdriven alkoholkonsumtion.
Hos många människor som finns i våldsintensiva sammanhang88 finns just denna sammansatta komplexitet som
gör att oavsett om en eller ett par aktörer lyckas samverka kring att lösa en del av problemet så kan insatserna
vara bortkastade om man inte beaktar och åtgärdar helheten.
Stötestenen är att det i våra offentliga system inte finns någon enskild aktör som har just ansvaret för helheten, på vare sig kort eller lång sikt. Man ansvarar för delar av helheten och för just det innevarande året eller
mandatperioden. Om ingen ser de totala kostnaderna för helheten och ingen har ansvar för att agera utifrån
en helhetssyn riskerar effekterna att bli förödande, mänskligt såväl som ekonomiskt.
Tes 2; Det man inte har i uppdrag att utföra och vars konsekvenser inte registreras i den årliga budgeten
beaktas ringa eller inte alls då man ska fatta beslut. Man anser sig ha frihet från ansvar. Konsekvensen är att
långsiktiga effekter och effekter som drabbar många aktörer systematiskt undervärderas eller negligeras.

8.6.4		 Det är inte mitt bord - pyramidspelseffekten
Pyramidspel är en form av affärsuppgörelse som är ohållbar efter ett visst skede i processen. Man kan säga
att pyramidspelen är en utvecklad och mer formaliserad version av kedjebreven. Ett pyramidspel bygger på
att medlemmarna betalar en medlemsavgift, insats eller köptvång av produkter som skapar värdet i kedjan. När pyramiden faller förlorar deltagarna denna insats eller blir sittande med värdelösa produkter. Ett
kännetecken för ett pyramidspel är att balansräkningen är i verkligheten negativ, det finns inte täckning för
89
utestående skulder, vilket döljs och förljugs.
Osynligheten i kombination med ansvarsfriheten utgör incitament för att skjuta kostnaden framför sig när det
gäller personer som återfinns i våldsintensiva sammanhang. Om vi håller ut i förskolan blir det om ett par år
skolan som får ta tag i frågan. Om vi håller ut på lågstadiet så blir det i stället mellanstadiets problem att lösa.
Om vi skjuter på att göra något under skolgången blir det senare en fråga för socialtjänsten. De ekonomiska
incitamenten blir att skjuta besvärliga eller dyra åtgärder framför sig. På så sätt skapar man också ett sorts
utanförskapets pyramidspel.

87 Ann Heberlein, Det var inte mitt fel – om konsten att ta ansvar, Ica bokförlag, 2008
88 Lundmark & Nilsson, Vänd dem inte ryggen – en socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer, Fryshuset & OFUS, 2012
89 www.wikipedia.se
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Det intressanta är att trots att varje enskild aktör och beslutsfattare gör så gott denne kan, trots att man
fullgör det uppdrag man har ålagts på bästa vis och trots att man så effektivt som möjligt försöker att uppnå
de mål som är uppställda, så blir totaleffekten en betydande ineffektivitet. Det brukar ibland kallas för de små
beslutens tyranni.
Många små negativa effekter kan tillsammans utgöra stora hot. Ofta kan det ha varit enkelt att ta beslut
om en ny verksamhet eftersom dess bidrag kan väntas bli mycket litet jämfört med andra. När tillräckligt
många nya verksamheter tillkommit, trots att var och ens bidrag är marginellt, så uppkommer stora negativa
förändringar. Därför beskrivs kumulativa effekter ofta som de små beslutens tyranni.90
De små beslutens tyranni beskrivs ibland som att summan av de små besluten som tagits kring en fråga blir
starkt negativ, trots att det enskilda beslutet uppfattas som klokt och väl genomtänkt91.

Tes 3; Kostnader för prevention och tidiga insatser som man skjuter framför sig eller övervältrar på annan
part tenderar att öka starkt över tid. Ett sådant agerande underlättas eller rentav stimuleras av kostnadernas osynlighet och den upplevda ansvarsfriheten. Konsekvensen är att långsiktiga effekter och effekter
som drabbar många aktörer, systematiskt undervärderas eller negligeras.

90 Rodhen, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2004
91 Odum, Envirnomental degradation and the tyranny of small decisions, 1982
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9.

		 Slutsatser, sammanfattning och lärdomar

Detta är den andra studien som vi genomför om gatuvåldets ekonomi. I den första studien gjorde vi analysen
ur ett individperspektiv. I denna studie anlägger vi ett geografiskt perspektiv. I båda fallen blir det oerhört
tydligt för oss hur omfattande kostnaderna för detta våld faktiskt är. Som en följd av denna insikt, följer en annan ännu viktigare insikt; att genom preventiva insatser förhindra eller reducera våldet är inte bara mänskligt
önskvärt – det är också en utomordentligt god affär för samhället.
9.1		 Slutsatser i stort
• Kostnaderna för våldet är höga, långvariga och drabbar ett stort antal aktörer i samhället, direkt och
indirekt. Många av de kostnader som uppstår, gör detta på indirekta och subtila vis. Stundtals har våldets 		
kostnader påfallande kollektiva inslag.
• För att komma åt detta våld krävs långsiktighet och helhetssyn. Organisatoriskt, lednings- och resursmässigt är samhället sällsynt dåligt rustat för att agera på ett sådant vis.
• Merparten av våldets kostnader är osynliga för chefer och politiker som fattar beslut om dessa frågor.
Därför underskattas systematiskt effekterna och kostnaderna. Osynligheten leder till att ingen aktör har 		
överblick och heller inte något ansvar för en helhetssyn kring våldets problematik.
• En huvudleverantör av människor till utanförskap, och därmed indirekt till mer våldsbenägna situationer,
är skolan. Vår bild är ganska tydlig; skolan spelar Svarte-Petter med dessa barn. Skolan stöter ut dem
(både passivt och aktivt) och de blir först socialtjänstens problem under uppväxttiden för att därefter bli
en fråga för rättsväsendet. Det förefaller som om skolan som aktör inte ser sin del av problembilden.
9.2		 Om Södertälje
• Södertälje delar detta problem kring våldet med många andra kommuner runt om i landet, samtidigt som
våldets omfattning i staden tydligt framkommit.
• Man skulle kunna säga att i Södertälje finns det cirka 600 unga män mellan 13 och 18 år som befinner sig i
någon form av högriskläge då det gäller utanförskap och våld. Uppskattningsvis riskerar mellan 20 och 50 		
av dem att hamna i yrkeskriminella nätverk som vuxna.
• Å andra sidan finns det i Södertälje positiva tecken. Ett antal ansvariga beslutsfattare har nu gått samman
för att skapa långsiktighet och helhetssyn kring dessa frågor, i form av exempelvis chefssamråd, sociala 		
insatsgrupper, beslut om sociala investeringsfonder och satsningen mot organiserad brottslighet.
• Under resans gång har vi och vår expertgrupp återkommande saknat och ständigt efterlyst skolans roll i
detta arbete. Våra rop har dock varit förgäves, då skolan inte anser detta vara ett prioriterat fält. Vi ser 		
detta som en möjlig indikator på ett riktigt allvarligt underliggande problem kring skolans roll som en del 		
i samhällets exkluderingsmekanismer och som en möjlig (om än ofrivillig) förstärkare av processen mot ett
utanförskap.
9.3		 Om kostnader
Denna studie har bland annat resulterat i en sorts kostnadskatalog över våldets pris för olika händelser.
• Preventionskostnaderna kring krogvåldet i Södertälje kostar årligen 8-10 miljoner kronor.
• Preventionskostnaderna kring idrottsvåldet i Södertälje kostar årligen cirka 20 miljoner kronor.
• Kommunens olika kostnader för våldsprevention uppgår årligen till 15-20 miljoner kronor.
• En person som blir invalidiserad för resten av sitt liv av en misshandel leder till samhällskostnader på nästan
50 miljoner kronor.
• En mer måttlig misshandel leder till långsiktiga kostnader på cirka 6 miljoner kronor.
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• En förövare som gång på gång hamnar i fängelse skapar långsiktiga samhällskostnader på mer än 9 miljoner
kronor.
• En mycket måttlig misshandel kostar samhället cirka 200 000 kronor.
• Ett personrån kostar samhället cirka 225 000 kronor.
• Det samlade krogvåldets effekter i kommunen kan uppgå till 70 miljoner kronor eller mer per år.
• Ett års våldsbrott i Södertälje leder till långsiktiga samhällskostnader på mer än 200 miljoner kronor.
• De misshandelsfall som sker i Södertälje under en tioårsperiod leder till långsiktiga samhällskostnader på
cirka 2 000 miljoner kronor.
• En enda ”värsting” som man inte lyckas fånga upp (till exempel genom arbete i den sociala insatsgruppen)
och som i vuxenlivet blir gängkriminell kan fram till 40-års ålder skapa samhällskostnader på mellan 70 och
80 miljoner kronor.
• En aktiv gängkriminell grupp bestående av 20 personer kan under en 20-årsperiod skapa samhällskostnader på cirka 650 miljoner kronor.
Dessa kostnader är naturligtvis schablonkostnader som kan variera uppåt och nedåt beroende på en händelses exakta utseende. Icke desto mindre förefaller det vara viktigt att ha prislappar på denna typ av händelser för att man som beslutsfattare inte bara ska förstå de mänskliga aspekterna av våldet utan även inse de
ekonomiska konsekvenserna och den enorma kostnad som blir alternativet för att det förebyggande arbetet
misslyckas.
9.4		 Metodik
I denna studie utgår vi från data från tidigare studier och kopplar samman detta med data vi har fått i Södertälje. Vi har byggt och använder oss av en helt ny kalkylmodell som redovisas i rapportens Bilaga 2 Kalkylmodellerna. Det visar sig att modellen lämpar sig väl för att skildra:
• Enstaka händelser och förlopp som berör utanförskap i allmänhet och våld i synnerhet.
• Enskilda personers livsförlopp och livskarriär i utanförskap.
• Grupper av personers utanförskapsresa i allmänhet, och kring våld och kriminalitet i synnerhet.
Modellen hanterar komplexa sammanhang och är tillräckligt flexibel för att kunna byggas om ställd inför nya
utmaningar och kalkyler.
9.5		 Framåt
Som alla studier leder även denna till tankar om vad man skulle kunna göra i framtiden. Vi ser några tydliga
spår värda att utforska.
• Att anlägga ett socialt investeringsperspektiv och göra sociala investeringskalkyler på alla de satsningar
som görs i Södertälje.
• Att anlägga samma perspektiv på den sociala insatsgruppen för att få ett mått på dess samhällsvärde.
• Att gå vidare i ett tredje steg i vårt utvärderingsuppdrag för Akta Huvudet och se vilket samhällsekonomiskt
värde en sådan preventionsverksamhet kan generera.
9.6		 Slutord – det blir för dyrt
Man bör komma ihåg att en enda misshandel med allvarlig utgång kostar flera gånger mer än vad det kostar att
driva ett projekt som Akta Huvudet under en treårsperiod. En våldsutövande kriminell gängstruktur genererar
kostnader motsvarande 10-15 gånger det nationella Brottsförebyggande rådets hela årsbudget. Prevention är
inte dyrt och dessutom, effektiv prevention är utomordentligt lönsamt om man betänker alternativen.
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10.

			 Bilaga 1;
			 Utanförskapets kostnadsposter

I denna rapport preciserar vi utanförskapets kostnader på tre olika vis:
• De produktionsförluster som uppstår till följd av att människor som helt eller delvis skulle kunna arbeta inte
tas i anspråk och deras bidrag till folkhushållet (det som ibland kallas deras BNP-bidrag) uteblir. Denna
kostnad brukar beräknas som den lönekostnad en arbetsgivare är beredd att betala för att anställa den 		
person det gäller.
I våra kalkyler använder vi – utifrån en försiktighetsprincip – regelmässigt en mycket låg lönekostnad som
utgångspunkt för kalkylen. För unga ofta en månadslön kring 17 000 kronor. Till detta kommer arbetsgivarens
så kallade lönekostnadspåslag som tillsammans med lönen utgör den totala lönekostnaden. I tabeller och
diagram kallas denna post; produktionsvärden.
• De olika välfärdsinsatser i form av prevention, vård eller rehabilitering som riktas mot den person det gäller.
Det kan vara allt från läs- och skrivstöd för dyslektiker i skolan till avgiftning och missbruksvård för unga 		
missbrukare.
I våra kalkylmodeller beaktar vi normalt mellan 150 och 250 variabler som vi identifierat, kvantifierat och
prissatt och som fångar ett brett panorama av olika insatser som kan bli aktuella kring arbetslösa eller andra
grupper som marginaliserats. Av försiktighetsskäl lägger vi oss även här i underkant i våra kalkyler. I tabeller
och diagram kallas denna post; summa realt netto aktör.
• Den tredje gruppen av kostnader är de som uppstår för att försörja marginaliserade människor. Det kan
handla om allt från sjukpenning, via aktivitetsersättning, ekonomiskt bistånd och a-kassa till sjukersättning.
Dessa kostnader brukar kallas finansiella kostnader eller transfereringar och anses normalt sett inte höra
hemma i en samhällsekonomisk kalkyl eftersom de inte utgör en real kostnad utan endast just en transferering.
Men verkligheten pekar på att den som säger att de stora kostnaderna för våra sjukförsäkringssystem eller
kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte är en kostnad att räkna med kommer att få ett pedagogiskt argumentationsproblem gentemot de personer som ansvarar för och förvaltar dessa resurser. Därför väljer vi ofta
att även redovisa dessa kostnader för marginalisering, men särskiljer dem från övriga kostnader. I tabeller och
diagram kallas denna post; summa finansiellt netto aktör.
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11.

			 Bilaga 2;
			Kalkylmodellerna

11.1		 Den socioekonomiska analysen
11.1.1		 Introduktion
Utgångspunkten är enkel. Människor i utanförskap drar på sig insatser på grund av att de står utanför arbetsmarknaden och saknar försörjning samt att de oftast har olika pålagor som kräver insatser från samhället.
Dessa insatser ligger utöver en, i någon mening, normal förbrukning av sjukvård, omsorg, kriminalvård, polisinsatser, kapitalförstörelse etcetera.
Det innebär att vi ser socioekonomiska kostnader i utanförskap som består av tillkommande insatser och
försörjningsbehov, samt frånvaron av egna bidrag till det gemensamma, såväl i arbetsinsats som i skatter.
Försörjning och skatter räknas som finansiella effekter och kostnader för tillkommande insatser och uteblivet
eget arbete kallas för reala kostnader.
Ett projekt eller en insats syftar till att reducera eller helst eliminera de tillkommande insatskostnaderna och
försörjningsbehovet samt att ge personerna i fråga möjlighet att bidra till det gemensamma genom egna
arbetsinsatser. Genom att reducera kostnaderna skapas intäkter och genom att möjliggöra eget arbete skapas
nya intäkter – såväl reala som finansiella.

Intäkter = Intäkter + uteblivna kostnader
I Figur 11.1 illustreras hur olika insatser för en viss målgrupp kan förvandla kostnader till intäkter, såväl reala
som finansiella.
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Försörjning

Skatt

Finansiella

Utebliven

Kostnad

Reala

Figur 11.1
Kostnader kan bli till såväl reala som finansiella intäkter.  
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11.1.2		 Insatserna – identifiera, kvantifiera och prissätta
De ekonomiska konsekvenserna av marginalisering och utanförskap är ett komplext fenomen i många olika
dimensioner. Ofta är många olika aktörer och professioner involverade i människors resa mot utanförskap,
dock utan att samverka med varandra på ett mer systematiskt vis. De insatser som görs kan ofta uppfattas
som fragmenterade. Det är inte ovanligt att människor som marginaliserats har haft kontakt med 20, 30, 40
eller fler olika personer. Alla med olika perspektiv på och kunskap om deras problem. Det som för den ene är
ett ordningsproblem i skolan är för den andre en neuropsykiatrisk problematik. Det som uppfattas som ett
missbruksproblem på ett ställe ser hos en annan aktör ut som övergrepp och misshandel. Polisen ser kriminalitet medan bostadsföretaget ser störning och uteblivna hyror.
Det första steget för att kunna beräkna effekterna av utanförskapet är alltså att skapa sig en bild av det totala
effektpanorama som uppstår. I Figur 11.2 illustrerar vi med en del av insatspanoramat kring våld och kriminalitet – här enbart från gripande fram till straff. Vi arbetar med liknande kedjor/insatskartor för ett antal olika
insatsområden.
Figur 11.2
Insatspanoramat kring våld och kriminalitet.
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Sambanden, som illustreras i Figur 11.2, innebär att vi identifierar de relevanta kostnadsposterna kring en viss
individ eller målgrupp. I detta ligger även att identifiera vems budget denna kostnadspost hamnar på.
När detta väl är gjort tas de övriga två steg som ingår i alla samhällsekonomiska analyser.
• Alla identifierade poster kvantifieras – oftast i ett antal sortenheter per år för den aktuella individen/
målgruppen. Sortenheterna kan utgöras av tillfällen, episoder, månader etcetera.
• Samtliga identifierade poster prissätts i rätt sortenhet. Prissättningen görs ofta i form av genomsnittspris/
-kostnad och baseras ofta på befintliga taxor/prislistor. Ambitionen är sällan att uppskatta de i någon
mening korrekta marginalkostnaderna för insatserna.
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11.1.3		 Produktionsvärde, försörjning, skatter och avgifter
Övriga kostnader sätts, om vi inte gör en registerbaserad uppföljningskalkyl, schablonmässigt.
Produktionsvärdet – som en real kostnad när det uteblir eller som en real intäkt när det tillkommer, räknas som
månadslön plus lönekostnadspåslag. Detta innebär att vi antar att produktionsvärdet minst motsvarar kostnaden för arbetsgivaren. Vi lägger oss ofta på en låg månadslön, till exempel 17 000 kronor i månaden, vilket
innebär en årlig kostnad för produktionsbortfall i utanförskap på 285 000 kronor eller en real intäkt på
285 000 kronor per år om personen kommer in på arbetsmarknaden. Produktionsvärdet är inte kopplat till
någon enskild aktör.
Den finansiella kostnaden för försörjningen beror framför allt på vilket försörjningssystem som används – till
exempel a-kassa, sjukpenning eller försörjningsstöd. De ligger på olika aktörer, har ofta olika nivå på ersättningen och olika effekt på inbetalning av skatter och avgifter. Vi brukar till exempel anta att försörjningsstödet ligger runt 8 000 kronor i månaden och att det innebär att man inte skattar vare sig till kommun, landsting
eller till socialförsäkringssystemet. Annan försörjning är skattepliktig.
Vi inkluderar sällan de finansiella kostnaderna/intäkterna för kommun/landsting/stat/socialförsäkringssystem
i huvudkalkylen. De blir helt beroende på antagandena vi gör kring månadslön kontra försörjningsbelopp,
skattskyldighet i försörjningssystemet, sparbenägenhet, kommunala utjämningsregler etcetera. Detta passar
oftast bäst att göra i form av ett illustrativt räkneexempel om det över huvud taget behövs.
11.1.4		Aktörsperspektivet
I traditionella samhällsekonomiska kalkyler brukar man nöja sig med att beskriva vilka effekter som uppstår –
summerat för samhället i stort. Detta är inte alltid relevant information för den enskilda aktören – till exempel
kommun, försäkringskassa eller polis – som antagligen är mer intresserade av att få veta hur det påverkar just
den egna verksamheten på kort och lång sikt. En socioekonomisk kalkyl visar därför alltid (om-)fördelningen
av kostnader och intäkter kring den specifika målgruppen, insatsen etcetera. På den grövsta nivån delar vi upp
kostnader/intäkter på sex olika samhällssegment illustrerade i Figur 11.3.
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Figur 11.3
Kostnader och intäkter på sex olika samhällssegment.
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Flera har tydliga undergrupperingar som kan vara viktiga i vissa kalkyler. Till exempel rättsväsendet som består
av bland annat polis, åklagarväsende, domstolsväsende och kriminalvård. I kategorin övriga ryms bland annat
företag, allmänhet, familj, CSN och kronofogdemyndigheten.
I vissa typer av kalkyler sker omfördelningar mellan olika enheter inom en aktör, till exempel mellan skola och
socialtjänsten, vilket är viktig kunskap.
11.2		 Kalkylmodeller – individ och händelse
11.2.1		 Introduktion
Vanligtvis använder vi oss av en individ- eller målgruppsbaserad kalkylmodell när vi beräknar socioekonomiska
kostnader och intäkter kring projekt/målgrupper. Dessa görs med de perspektiv och överväganden som
presenterats ovan.
I det första steget på projektet kring gatuvåldets ekonomi blev det nödvändigt för oss att utveckla standardmodellen så att den simultant kunde hantera flera olika målgrupper/typpersoner. Denna typ av kalkyl ger en
bra bild av de socioekonomiska konsekvenserna av en enskild typhändelse – i det fallet ett större slagsmål.
Denna skulle även kunna paras ihop med relevant brottsstatistik för att göra uppskattningar av samhällskostnaderna för denna typ av våld för samhället i stort eller för specifika regioner, aktörer etcetera.
I detta andra steg av utvärderingen skiftar vi fokus och tar utgångspunkt i en kommun som ett geografiskt och
administrativt område där personer i de aktuella målgrupperna är kända under lång tid. Fokus ligger på förövarna men våldets socioekonomiska effekter avser fortfarande alla som påverkas av vad dessa gör, såväl
direkt som indirekt. Vi vidgar kostnadspanoramat från att enbart gälla de kostnader som följer av en händelse,
som i det föregående steget, till att nu även omfatta de resurser som ägnas åt att påverka uppkomsten av
dessa situationer. Vi fångar också både de direkta och de indirekta effekterna av våldet.
För att möjliggöra beräkningarna i steg två har vi utvecklat en hybridmodell för grupper av individer som förorsakar olika typer av kostnader vid olika tidpunkter genom livet. Den fogar samman olika typer av underlag
och beräkningssätt, beroende på vilken del av systemet som skall beräknas.
Vi presenterar den nya beräkningsmodellen stegvis, efter att först presentera den individbaserade modellen
som ligger till grund för de flesta av våra kalkyler och som också används för att bygga kalkylmodellen för
slagsmålet i den föregående rapporten.
11.2.2		 Individmodellen i slagsmålet
Våra kalkylmodeller utgår oftast från en typindivid i en målgrupp. För denna individ går vi igenom de faser som
beskrevs tidigare – identifiera, kvantifiera och värdera alla insatser samt de försörjningsbehov och produktionsvärdeförluster som uppstår under kalkylperioden.
I Figur 11.4 illustreras ett utdrag ur en sådan sammanställning för ett av offren som vi gör i kalkylen för slagsmålet.
Den avser specifika kalkyler för första och andra året och en schablonkalkyl för åren därefter. De tunga kostnaderna för neurologiska insatser ligger under första året. Denna typ av kalkyl, med olika kalkylperioder, har vi
under åren gjort kring ett antal målgrupper.
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Figur 11.4
En kalkyl över möjliga konsekvenser för ett av offren för ett slagsmål.
Antal/år
TEMA
AKTÖR
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Akut
Landsting
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Rättsväsende
Brott&Straff Övriga
Brott&Straff Övriga
Brott&Straff Övriga
Brott&Straff Övriga
Förskola
Kommun
Förskola
Kommun
Förskola
Kommun
Försörjning Arb.förmedl.
Försörjning Arb.förmedl.
Försörjning Arb.förmedl.
Försörjning Arb.förmedl.
Försörjning F-kassa
Försörjning F-kassa
Försörjning F-kassa
Försörjning F-kassa
Försörjning F-kassa

ENHET
Akutmottagn.
Akutmottagn.
Amb.transp.
Beroendevård
Beroendevård
Beroendevård
Pat.hotell
Spec.vård
Spec.vård
Spec.vård
Spec.vård
Spec.vård
Spec.vård
Spec.vård
Domstol
Domstol
Domstol
Kriminalvård
Kriminalvård
Kriminalvård
Kriminalvård
Polis
Polis
Polis
Transport
Transport
Åklagare
Åklagare
Allmänhet
Allmänhet
Allmänhet
F-bolag
Förskola
Förskola
Förskola
AF-Fin
AF-Fin
AF-Real
AF-Real
FK-Fin
FK-Fin
FK-Fin
FK-Fin
FK-Fin

AKTIVITET
REAL
Mottagn.Medel
1
Mottagn.Svår
1
Akuttransp.
1
Avgiftn.Sluten vård 1
Avgiftn.Öppen vård 1
Maria ungdom el. dyl. 1
Övernattning
1
Intensivvård
1
Läkarbesök
1
Läkarbesök
1
NAVE
1
Neurokirurg
1
NIVA
1
Utredning/prov
1
DomstolsFörh.Hög
1
DomstolsFörh.Hög
1
DomstolsFörh.Hög
1
A/B/C-anstalt
1
D/E/F-anstalt
1
Friskvård
1
Häkte
1
Polisutrredn.Hög
1
Polisutredn.Låg
1
Polisutredn.Medel
1
Högrisk
1
Lågrisk
1
Åklagarutredn.Hög 1
Åklagarutredn.Medel 1
EgendomsskadaHög 1
EgendomsskadaLåg 1
EgendomsskadaMedel 1
AdmFörsäkr.ärende 1
Pedagogisk bedömn. 1
Psykolog handledning 1
Psykolog utredning 1
A-ersättningHög
0
A-ersättningLåg
0
Admin. OH övrigt
1
Utredning
1
Aktivitetsersättning 0
Aktivitetsstöd
0
Bostadsbidrag
0
Sjukersättning
0
SjuklönHög
0

SORT
PRIS
Tillfälle
10 000
Tillfälle 75 000
Tillfälle
2 500
Dygn
5 103
Dygn
996
Tillfälle
11 941
Dygn
1 300
Dygn
12 000
Tillfälle
2 600
Tillfälle
3 800
Dygn
10 000
Tillfälle 200 000
Dygn
20 000
Tillfälle
7 000
Tillfälle 80 000
Tillfälle 40 000
Tillfälle
10 000
Dygn
2 800
Dygn
1 900
Månad
500
Dygn
2 100
Tillfälle 40 000
Tillfälle
2 300
Tillfälle 20 000
Tillfälle
2 000
Tillfälle
1 000
Tillfälle
2 500
Tillfälle
1 250
Tillfälle 250 000
Tillfälle
5 000
Tillfälle 20 000
Tillfälle
1 000
Tillfälle
2 990
Tillfälle
3 738
Tillfälle
14 580
Månad
15 000
Månad
7 000
Månad
1 000
Tillfälle
10 000
Månad
8 000
Dag
223
Månad
3 400
Månad
10 880
Dag
800

År 1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
23
1.5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kr/år

År 2 År 3+
År 1
År 2 År 3+
0
0
0
0
0
0
0 150 000
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 230 000
0
0
0
0 300 000
0
0
0
0 140 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0 130 560 130 560
0
0
0
0
0

I slagsmålskalkylen gör vi denna typ av kalkyl kring alla inblandade för att på så sätt kunna räkna på händelsen
som sådan. Kalkylen löper över många år för att fånga de långsiktiga kostnaderna, framför allt för de svårast
skadade offren. Man kan utrycka varje individs kostnad som i följande formel:

a=aktör – arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun, landsting, rättsväsende, övriga samt produktionsvärdet
som inte tillfaller någon enskild aktör.
e=enhet inom aktör. Finns egentligen enbart för kommun (socialtjänst, skola med flera), landsting (akutsjukvård,
psykiatri med flera), rättsväsendet (domstol, polis, kriminalvård med flera) och övriga (familj, försäkringsbolag,
näringsliv med flera).

105

i=insats eller aktivitet som utförs av en enhet hos en aktör.
pi=pris/kostnad för insats – eller månadslön och LKP för produktionsvärde.
qi=kvantitet/antal av insatsen i
Modellmässigt kan man säga att det är ett antal synkroniserade individkalkyler där kostnaden för händelsen
beräknas som den diskonterade summan av de individuella kalkylerna över hela kalkylperioden.
Detta illustreras i Figur 11.5 där de olika insatserna från ovan nu endast visas schematiskt i raderna (Akt 1,
Akt n). Vissa typer av insatser visar sig helt ointressanta för vissa av de inblandade, till exempel krävs ingen
större insats från sjukvårdens sida vad gäller förövaren. I bilden fokuserar vi därför på de delar av insatspanoramat som är relevanta för respektive inblandad.

Akutinsats
Neurointensivvård
Neuroakutsjukvård
Somatisk Rehab
Kommunal Rehab
Kommunal omvårdnad
PsykTerapi
Polis/Utredning
Domstol
Kriminalvård
Socialtjänst

Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n
Akt 1
Akt n

Försörjning

Akt 1
Akt n

Produktionsbortfall

Akt 1
Akt n

Svårmätbara

Kalkylen för hela händelsen kan därmed uttryckas som:

t=år
r=diskonteringsränta
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Vittne 1
Vittne n

Familj 1
Familj n

Offer 1
Offer n

Förövare 1
Förövare n

Figur 11.5
Schematisk bild över insatser respektive individer som berörs.

11.3			 Kalkylmodeller – hybridmodellen
11.3.1			 Introduktion
Till skillnad mot den tidigare kalkylen så följer vi nu enbart förövare, såväl enskilt som i gängkonstellation
och såväl tillbaka i tiden som under deras aktiva karriär framåt – i en kommun. Tanken är naturligtvis att dessa
barn/unga/äldre är kända lokala aktörer redan från unga år och att de återkommer i situationer med socioekonomiska effekter – däribland våld. Dessa socioekonomiska effekter, framför allt i form av kostnader, uppstår
längs uppväxten såväl hos lokala aktörer som hos andra.
Modellen som används för steg två är en hybrid av komponenter som täcker specifika delar av kostnadspanoramat från barndomen och framåt. Den är till delar byggd på resultat från våra tidigare studier, däribland
slagsmålet från 11.2.2, och kompletta kostnader för barn/ungdomsåren 0-18 år för några diagnosgrupper. Den
innehåller dessutom schablonkomponenter, delar av årskostnader som vi räknat på i tidigare studier, enskilda
kostnadsmodeller för specifika händelser och modellskattningar av kollektiva kostnader fördelade på våra
målgruppers individer. Låt oss gå igenom de olika delarna.
11.3.2		 Delarna i modellen
Grundtanken i modellen är att man utgår från en enskild individ eller en grupp individer. Det kan vara kring en
viss händelse eller en grupp som över tid ställer till med saker i kommunen, organiserat eller oorganiserat. Låt
oss, med illustrationen från Figur 11.6, anta att det är en grupp om tre killar i 20–25-årsåldern, som hängt ihop
länge, som ofta hamnar i våldsamma situationer på krogen eller på stadion och som har ett svårkontrollerat
missbruk. De har haft ögonen på sig under många år på grund av hemförhållandena liksom att de upplevts
som allmänt stökiga under uppväxtåren. Vad behövs för komponenter för att kunna räkna på vilka socio-ekonomiska effekter som dessa tre unga män ger upphov till?

Ack. kostnader
ex Handikapp/
Misshandel/
Prod.värde (vitt) Vittnen/Familj

Försörjning

Allokeringsmodeller för
lokala kollektiva kostnader
Kollektiva skyddskostnader

Primära insatskostn.
-/årlig enhet
ex Domstol/Fängelse

Årliga kostnader
utanförskap

Enskilda händelser
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Be Un F
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Do Ind Vä B

Invalid
Måttligt
Familj

FK
AF
Kommun

Separata kompletta
submodeller
-per händelse

Kompositinsatser från
tidigare målgruppskalkyl
-justerad insatskostnad

Tidigare kalkyler
- hel kalkylperiod

Schablonvärden/
Årsbasis

Figur 11.6
Modellstruktur som ligger till grund för beräkningarna för de tre unga
männens framfart och
dess konsekvenser.

Tidigare målgruppskalkyl
-justerad årskostnad

Vi har utgått från följande modellstruktur:

19+/Händelse +

Kostnad grupp
i Södertälje

Social utsatt BC

ADHD WC

0 - 18 år

Tidigare kalkyler
- hel kalkylperiod
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11.3.3		 Barn- och ungdomsåren
Det första steget är att ta ställning till om deras uppväxt ska finnas med i kalkylen, det vill säga om man vill
göra en kalkyl som inkluderar förhistorien till en specifik händelse eller en serie händelser för de tre.
Barn-/ungdomsmodulen, baseras på kalkyler vi gjort för SKL. De beskriver årskostnaderna för en typisk
individ med ADHD, depression eller social utsatthet, beroende på hur de hanteras av sin omgivning. Om man
vill ha med förhistorien så kan man välja en av dessa kostnadsförlopp. I Figur 11.6 har två av pojkarna haft en
uppväxt som liknar bakgrunden till vår tidigare ADHD-kalkyl, medan den tredje mer liknar den socialt utsatta.
Valet av dessa barn-/ungdomsscenarier visar de överkostnader olika aktörer haft under pojkarnas uppväxt.
I och med att fokus i denna kalkyl ligger på våld så är det uppenbart att våra kalkyler för 0-18 år inte täcker
kostnader för ungdomar som är på väg in i eller agerar åt gäng. Då får man helt enkelt lägga in en justerad
kalkyl för 0-18 år som kanske baseras på ADHD, men som innehåller mer våld/skadegörelse/hot/langning och
annat som kan dyka upp i låga åldrar.
Detta kan uttryckas som:

t=ålder/kalkylår
b=barn/ungdomsscenario
qb=antal personer med detta scenario 0-18 år
r=diskonteringsränta
11.3.4		 Försörjning och produktionsvärde
Vi antar vanligtvis att målgruppen står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och därför har rätt till någon
form av försörjning – från kommunen, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. I och med att de inte har
ett ordinarie arbete så förlorar samhället produktionsvärde. Detta stämmer givetvis inte fullt ut i och med att
de sannolikt är inblandade i diverse svarta/illegala aktiviteter. I Figur försörjs de tre av olika aktörer under de
första fyra åren i kalkylperioden och alla tre är ”arbetslösa”. Såväl ersättningsnivåer som förväntade lönenivåer
sätts schablonmässigt.
Detta kan uttryckas som:

q=antal arbetslösa personer

f=försörjningsform (a-kassa, försörjningsstöd etcetera)
f
q =antal personer med försörjningsform f
Bidrf=kr/mån för bidragsform f
I denna kalkyl inkluderar vi inte någon beräkning av finansiella effekter på skatter och avgifter.
11.3.5		 Livslånga kostnader för misshandel
Kostnaderna för misshandelns offer – framför allt våldsoffrens skador – hämtas i princip från de tidigare kalkylerna kring slagsmålet. När våldet inträffar år 2 och 3 i Figur 11.6 så räknas kostnaderna för de olika typerna av
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skador ihop för hela den kalkyl-perioden. I Figur 11.6 står siffrorna i cellerna för antalet skadade av olika sort
som beror på de tre personerna.
Detta kan uttryckas som:

o=misshandelsoffer av viss typ
qo=antal misshandlade av denna typ år t
k=kalkylår i underliggande kalkyl
cMisso=årskostnad i den ursprungliga kalkylen för denna typ av offer
Samma sak gäller vittnen och, framför allt, familj till offer.

När övriga kostnadsmoduler anger en kostnad per tillfälle eller per år så är kostnaden för varje misshandelsfall
oftast beräknade som nuvärdet av den summerade kostnadsström som kommer att falla ut under de kommande 30 åren. Denna summerade kostnad läggs in det år misshandeln inträffar i den kronologiska kalkylmodellen. Detta illustreras i Figur 11.7 där tre misshandelsfall inträffar år 20, 28 och 34 i den kronologiska
kalkylmodellen.
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Figur 11.7
Tre misshandelsfall inträffar år 20, 28 och 34.
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Detta leder till ordentliga kostnadshopp dessa år, även om de faktiska kostnaderna infaller under kommande
år.
I den kalkylmodellen kopplas i praktiken sidokalkylerna för misshandelsoffer, familj och vittnen samman, eftersom de har samma startpunkt och kalkylperiod. Det innebär att vi har följande formel som beskriver kostnaderna för misshandelstillfällen över tid.

11.3.6		 Årskostnader för primära insatser för målgruppen
Kostnaderna för primära insatser handlar framför allt om insatser som rättsväsendet står för, till exempel olika
typer av polisinsatser, domstolsprocesser, fängelse och frivård. I Figur 11.6 ser vi antalet utdömda fängelsestraff av olika längd, och genomförda domstolsprocesser, för de tre under de första fyra åren.
Dessa räknas separat år från år eftersom domar, polisingripanden och utredningar varierar över tiden. En
genomsnittlig årskostnad för hela kalkylperioden blir därför missvisande.

Detta kan beskrivas som:
i=insats av viss typ för den aktuella gruppen/individen, exempelvis rättegång av viss typ
qi=antal insatser av denna typ under år t
cPrimi=tidigare beräknad kostnad per insats
11.3.7		 Årskostnader för lokala målgrupper
De genomsnittliga årskostnaderna för olika målgrupper hämtas i princip från våra tidigare kalkyler kring missbruk, psykiska funktionshinder och långtidssjukskrivning/-arbetslöshet med mer diffus problematik. Vissa
modifieras för att bättre kunna kombineras med andra händelser/scenarios, som till exempel att vi har missbrukskostnader exklusive kostnader i rättsväsendet för att dessa kommer in som separata kostnadsmoduler.
Dessa kan användas såväl för de personer vi följer som andra som påverkas av dem, till exempel via langning. I Figur 11.6 antar vi att alla tre har missbruksproblematik, men att två av dem inte behöver finansiera sitt
missbruk på det sätt våra ursprungliga missbrukskalkyler gjordes, det vill säga med stölder och vidhängande
förstörelse och straff av denna anledning.

Detta kan uttryckas som:
m=målgrupp (heroinmissbrukande man etcetera)
m
q =antal personer med årskostnader för denna målgrupp
cMGrpm=tidigare beräknad årskostnad för målgrupp m
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11.3.8		 Årskostnader för kollektiva/preventiva skyddsinsatser
Detta innefattar olika insatser som utförs lokalt för att förhindra/motverka våldsbrotten, till exempel krogpolisens arbete och kommenderingar vid fotbollsmatcher. Kostnaderna för dessa sammanställs separat och en
viss andel tillskrivs den studerade gruppen. I Figur 11.6 har vi lagt in en schablon där alla tre delar på målgruppens kostnader för bevakningssystem alla fyra år, underrättelsetjänst under ett par år då de specialbevakas
men ingen del i fotbollskommenderingar eftersom de inte går på fotboll.
Detta kan uttryckas som:

s=skyddsåtgärd, fotbollskommendering
qs=antal personer i kalkylgruppen som bär del i s under år t
ps =prislapp för årets s
pop=antalet personer som skall dela på ps

11.3.9		 Kostnader för specifika händelser
Vi gör separata kalkyler kring specifika händelser där gruppen, eller individer ur gruppen, är inblandad(-e).
Det kan gälla värdetransportrån, personrån, indrivning etcetera som hör till händelsepanoramat kring en
grupp våldsamma unga män och som kan förekomma med olika frekvens och kostnadsbild. Det innebär att en
genomsnittskostnad per år för hela kalkylperioden inte räcker till.
I Figur 11.6 har vi lagt ett antal sådana händelser (indrivning, värdetransportrån och butiksrån) som utförs av
de tre under de första fyra åren i kalkylen.
Detta kan uttryckas som:

h=händelse, till exempel personrån
qh=antal händelser av denna typ under år t
k=kostnadskomponent i händelse h
pkh=prislapp för komponent k i händelse h
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