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Miguel Inzunza och Fredrik Svensson

Granskning av ”Hårdare 
tag”
En inblick i den kriminalpolitiska 
utvecklingen

Att bygga fler fängelser för att bemöta brottslighet är som att bygga fler kyrkogårdar 
för att komma tillrätta med en dödlig sjukdom. R. Gangis

Inledning

Artikeln tar sin övergripande utgångspunkt i att belysa hur och varför sociala möns�
ter som resulterar i hårdare straffåtgärder kan uppstå. 
 Kriminalpolitik är ett synnerligen tacksamt fält att befinna sig inom som politiker, 
särskilt mot bakgrunden av att kriminalitet kan ses som en oändlig ”naturresurs”. 
Med detta menas att det finns obegränsat med handlingar som äger en inneboen�
de möjlighet till att betraktas som kriminella (Christie, ����). Denna obegränsade 
naturresurs bör ses som ett samhällsfenomen, vilket möjliggör ett fabricerande av 
både lite eller mycket kriminalitet. ”Handlingar är inte, de blir, deras mening skapas 
medan de uppstår” (Christie, �������). 
 Med ordet fabricerande på näthinnan, samt Nils Christies (����) uttalande om att 
handlingar inte är, de blir […] vill vi föra in ytterligare aspekter kring varför och hur 
kriminalpolitik blivit ett särskilt tacksamt fält för politiker att verka inom, nämligen 
att en stor del av senare strategier med ökande kriminaliseringstendenser (fler lagar, 
hårdare lagar och law against law) bygger på en strävan efter en omöjlig säkerhet, 
som paradoxalt skapar osäkerhet (Ericson, ����). Detta nutidsfenomen är konstru�
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erat av en nyliberal politisering kring en allmän imaginär osäkerhet och otrygghet, 
som till största del är baserade på framtidsprognoser (Ericson, ����). 
 De kriminalpolitiska diskussionerna mellan konservativa och liberala ideologier 
kommer inte att ges något större utrymme i denna artikel. Vår ansats grundar sig i 
stället på den politiska konsensus som allt mer framträder inom den kriminalpoli�
tiska diskursen. 
 Kriminalisering och lagändringar har kommit att bli ett verksamt vapen (Andersson 
& Nilsson, ����; Ericson, ����), där konsensus tjänar personliga och partipolitiska 
syften. Den initiala konsekvensen kring denna populärpolitiska konsensus kring kri�
minalitet och kriminalisering återfinns i överfyllda fängelser, men de mer långtgå�
ende sekundära effekterna är svårare att åskådliggöra. Robert Andersson och Roddy 
Nilsson (����) beskriver det nya kriminalpolitiska skeendet som en symbolpolitik, 
där det moraliska fördömandet sätts i fokus snarare än eventuella brottspreventiva ef�
fekter. Det finns allt fler intressegrupper som ges utrymme för att tycka till via media 
på den kriminalpolitiska arenan. Denna nya mångfald fyller inte bara ett granskande 
syfte, utan allmänhetens inflytande kopplat till lokala och isolerade händelser tende�
rar att få både nationellt och ibland även internationellt genomslag. Den politiska 
och moraliska betydelsen av att visa handlingskraft har allt mer kommit att handla 
om konsten att kommunicera, med en hänvisning till dagsaktuella undersöknings�
barometrar och ” […] den ständigt ökade närvaron och betydelsen av medierande 
teknologier som television, datorer och liknande” (Andersen & Kaspersen (red.), 
�����3��). En politisk konsensus och kortsiktig kriminalpolitik öppnar även upp 
för intresseorganisationers egenintresse, som genom lobbying driver egna agendor 
som anspelar på tilltalande problemformuleringar som t ex hårdare tag och nollto-
lerans, vilka anlägger sin trovärdighet på bl a hotbilder och framtidsanalyser utan 
understödd empiri och baserad på sk sunt förnuft eller ”common sense”. 
 Syftet med artikeln är att problematisera kring hur och varför sociala mönster 
som resulterar i hårdare straffåtgärder kan åstadkommas. För att åskådliggöra denna 
bild bakom bilden ikläder vi oss en social röntgensyn, vars syfte är att tränga bakom 
det sunda förnuftets föreställningar och stundtals klichéartade bild av den sociala 
världen (Collins, ����). 
 Utgångsläget tar vi i det synliga och omedelbara, vilket utgörs av ett påtagligt 
samstämmigt och samhälleligt krav på en allt hårdare linje kring kriminalitet, där 
lösningsmodellen kort och gott består av ändring av straffskalor och hårdare straff, 
bl a skall återfall i brott leda till hårdare straff (SOU �������). I rapporten lyfts det 
även fram att det inte finns några belägg för att skärpta straff påverkar förekomsten 
av dessa brott, eller att det begås fler allvarligare brott idag. Argumenten motiveras 
mer utifrån en jämförelse med andra länders straffnivåer, samt hur acceptansen för 
våld i samhället har minskat. 
 Mot bakgrund av en ökad kriminaliseringsdiskurs (SOU �������) som motiveras 
utifrån jämförelser med andra länders straffnivåer, inleds vår ansats med samlings�
begreppet hårdare tag mot brottsligheten, som har sitt ursprung i USA för att sedan 
förflytta sig till Europa och Sverige. Den straffrättsliga ”modevågen” tar nämligen 
sitt ursprung i Amerika och implementeringen till bland annat Sverige sker på grund 
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av att den politiska eliten och opinionsbildarna hyser en avundsjuk och hänförd 
beundran till Amerikas ekonomiska framgångar (Wacquant, ����). Andersson och 
Nilssons (����) reflekterar över att en stor del av forskningen ägde rum i bl a USA 
och att USA även under en längre tid har ansetts som ett dåligt exempel gällande 
kriminalpolitik. 

Den nypolitiska entrén 

Samlingsbegreppet hårdare tag mot brottslighet inkluderas av brottsstrategierna 
”Three strikes and you’re out” (vidare three strikes) och ”Zero tolerance” (vidare noll-
tolerans). Nolltoleransen är den strategi som främst kommit att få utrymme i den 
svenska bekämpningen av kriminalitet. 
 För att åskådliggöra och konkretisera förskjutningen från vetenskaplig expertis 
inom kriminalpolitiken, till att allt mer inrymmas under populärpolitiska ställnings�
taganden, kommer lagförslaget three strikes att behandlas. 
 En anledning till att kriminaliteten hamnat i fokus för den politiska uppmärk�
samheten förklara Christie (����) med att det finns så få viktiga arenor kvar, som 
kan exponera såväl politiker och partipolitik på nationell nivå. 

När det allt dominerande livsmålet utgörs av pengar, och den dominerande 
tanken innebär att den oreglerade marknadsekonomin är vägen till målet, i 
ett sådant system utgör kriminalpolitiken en central arena för det som återstår 
av politiken själv. Här blir det möjligt att presentera sig själv som en person 
som förtjänar röster, en med värderingar gemensamma med de flesta (Christie, 
�������). 

Three strikes (and you’re out)

Särskilda lagar kunde appliceras vid en tredje fällande dom och leda till livstids fäng�
elsestraff. Men den positiva effekt som tillämpningen av sådana lagar skulle innefatta 
för att allmänheten skulle känna sig säkrare visade sig vara liten. 
 En studie av Norval Morris visade på att de flesta brott återfallsförbrytarna be�
gick resulterade i icke alltför ansenliga sociala konsekvenser. Studien visar även att 
många återfallsförbrytare skiljer sig från andra kriminella genom mindre smickrande 
karaktäristika som oftare resulterade i snabb upptäckt. Detta handlar till stor del om 
småskaliga brottslingar och att oförmågan till att hålla sig undan lagens långa arm 
efter en kriminell gärning skulle leda till livslånga fängelsestraff, ansågs som en något 
korkad kriminalpolitik att föra. Även om three times (den benämning som gällde 
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innan three strikes) lagarna kvarstod i lagböckerna, så praktiserades de inte frekvent 
och inte heller hade de något politiskt maktintresse, fram till �����talet (Zimring, 
Hawkins & Kamin, ����). 

Lagförslagets tillkomst

Lagförslaget three strikes var exceptionellt ur flera aspekter, dess drivkraft kom från 
mindre intressegrupper utan någon ansenlig valkrets eller finansiering bakom. Ändå 
blev det en lag som utan några större ändringar eller tillägg, vilket är anmärkningsvärt 
i sig, passerade genom de lagstiftande organen. Förslaget fick ett omfattande erkän�
nande som lag på kort tid, och ett massivt genomslag bland allmänheten (Zimring, 
Hawkins & Kamin, ����). Hur kunde ett radikalt förslag som detta få ett sådant 
genomslag hos allmänheten, trots att första gången förslaget presenterades för den 
allmänna säkerhetskommittén (the Assembly Committe on Publik Safety, ���3), 
saknades bl a en kostnadskalkyl, inte heller framfördes några egentliga fördelar med 
förslaget. Förmodligen var det aldrig tänkt att förslaget skulle passera kommitténs 
granskning. Jeff Long, lagstiftningsanalytiker, säger följande om första gången för�
slaget presenterades� 

The first time it came around, we never really did any fiscal assessment of it be�
cause it didn’t pass the so�called giggle test. It wasn’t worth the effort because this 
wasn’t going to go anywhere – it was so patently stupid (Kieso, ��������).(Kieso, ��������).

Att processen till stor del utelämnade expertutlåtanden och vetenskaplig gransk�
ning är även det alarmerande och anmärkningsvärt. Lika anmärkningsvärt är att 
tillvägagångssättet har rönt så lite uppmärksamhet. Slutsatsen landar i att hela pro�
cessförfarandet var ett extremt exempel på ett populärpolitiskt förhållningssätt till 
rättsväsendet (Kieso, ����). Vad som framträder är en populärpolitisering av krimi�
nalpolitiken, samt en omdefiniering av kriminalpolitikens rationalitet och legalitet. 
Omdefinieringen kom att innebära att den kriminalpolitiska forskningen margina�
liserades till förmån för politiska visioner (Andersson & Nilsson, ����). I praktiken 
innebar det att långsiktigheten inom t ex resocialisering, byttes ut mot en kortsiktig 
handlingskraft fokuserad på att förhindra tillkomsten av kriminogena situationer. 
Från ”att ha varit ett samhälleligt misslyckande blev brottsproblemet något som 
man måste skydda hederligt folk från att bli utsatta för” (Andersson & Nilsson, 
��������). 
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Från doldis till allmän acceptans 

Före november ���3 var inte three strikes någon ledande politisk fråga i Kalifornien. 
Fallet Polly Klaas förändrade detta totalt. 

Polly Klaas var en ���årig flicka från Petaluma (Marin County, Kalifornien), 
som i oktober ���3 blev kidnappad från sitt hem. Hon blev sexuellt utnytt�
jad och mördad av en återfallsförbrytare med ett våldsamt förflutet (dömd två 
gånger tidigare), och som nyligen hade blivit villkorligt frisläppt från fängelset. 
I över en månad efter att Polly Klaas blivit sexuellt utnyttjad och dödad var 
hennes öde inte känt och de värsta farhågor tillsammans med en allt mer inten�
sifierad medieövervakning tilltog. Gärningsmannen tillfångatogs och avslöjade 
var kroppen fanns. Ett våldsamt brott hade begåtts i hjärtat av en välmående 
och blomstrande liten stad i Marin County. Polly Klaas var ett offer som väl�
digt många kunde identifiera sig kring, en oskyldig liten flicka, en dotter el�
ler en syster, och gärningsmannen var en våldsam återfallsförbrytare (Zimring, 
Hawkins & Kamin, ����). 

För att erhålla en fullständig och legitim officiell offerstatus har Nils Christie 
(Åkerström & Sahlin, ����) skapat en idealtyp av ett ”idealiskt offer”. För att lätt�
tast erhålla denna offerstatus efter brott skall individen eller kategorin som drabbas 
av brott kunna inrymmas i så många av följande villkor som möjligt� Offret är svagt 
(Sjuka, gamla och mycket unga människor), Offret är upptaget med ett respektabelt 
projekt, Offret är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på, Gärningsmannen 
är stor och ond samt att Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till 
offret samt att offret på något vis kan framgångsrikt kräva en idealisk offerstatus, vilket 
implicerar att offret inte möter opposition från starka motkrafter. 
 Det framgår med tydlighet att Polly Klaas utgör ett perfekt idealiskt offer utifrån 
villkoren ovan. Till detta ska det nämnas att det ideala offret både behöver och skapar 
den idealiska gärningsmannen, de två är beroende av varandra (Åkerström & Sahlin 
(red.), ����). 
 ���� inleddes en kampanj i Kalifornien där three strikes blev en valfråga för all�
mänheten att ta ställning till. Förutom händelsen Polly Klaas, kom kampanjen att 
involverade bl a två starka intresseorganisationer� The California Correctional Peace 
Officer´s Association (fängelsevakternas fackförening), vilka var anhängare av hår�
dare tag och en ökning av fängelsepopulationen, och gruppen The National Rifle 
Association, en grupp bestående av vapenägare som välkomnade olika straffrelaterade 
åtgärder och program för våldsbrott, främst för att inte vapenindustrin och vapenä�
garna skulle behöva känna sig upprörda eller obehagliga till mods för att vapen an�
vänds i samband med brott. 
 �� procent av den tillfrågade allmänheten i Kalifornien anser att ställningstagande 
kring nya lagförslag är ytterst problematiskt. Foldrar på flera hundra sidor skrivna på 
ett byråkratiskt och fackmannamässigt sätt skickas ut några veckor innan det är dags 
för att rösta. En annan faktor är att i USA� s straffsystem förlorar nästan alla fångar 



�

sin rösträtt under intagningstiden, frigivnings� och skyddstillsynsperioden. Ett van�
ligt klagomål bland medborgarna var att de inte visste att three strikes förslaget kunde 
appliceras på icke�våldsbrott, eller att den sista och avgörande domen kunde gälla 
vilket brott som helst (Kieso, ����). 

Sue Reams, moder till Shane Reams, berättar att hon röstade för three strikes 
förslaget, för hon trodde att det endast var inriktat mot grova våldshandlingar. 
Hon säger att hon inte hade någon som helst aning om att hennes son, som 
hade två fällande domar för inbrott, endast var en fällande dom från att riskera 
�� år till livstids fängelse. Vilket han ådrog sig efter att lagen börjat gälla, då han 
fälldes för att ha hållit utkik vid en 3� dollar drogförsäljning (Kieso, ����). 

Trots att åtskilliga studier och rapporter visar att brottsligheten minskat sedan �����
talet och att en redan hög fängelsepopulation fördubblades under detta decennium 
(Garland, ����b), ökar allmänhetens tilltagande rädsla för brottsutsatthet. En faktor 
i denna icke helt logiska ekvation utgörs av medias roll. Ett brott begånget i t ex 
Petaluma (Kalifornien), kunde leda till rädsla hos människor i New York osv. Ett an�
nat bidrag till denna rädsla för utsattheten kring brott är den politiska och mediala 
exploateringen av isolerade, lokala och ovanliga brott. Den relativt långa rättsprocess 
som följer öppnar även den upp för långa mediebevakningar och politiska utspel, 
som i fallet Polly Klaas. Budskapet implicerar att du inte är trygg någonstans mot 
slumpmässiga och oprovocerade våldshandlingar. Budskapet säger även att varken 
polisen eller rättssystemet klarar av att skydda dig. Detta kan i sin tur både implicit 
och explicit komma att influera och påverka den lokala kriminalpolitikens inriktning 
(Shichor & Sechrest (eds.), ���6).
 För att kriminalpolitiken skall kunna exploateras för populärpolitiska ställnings�
tagande, krävs det att en ”passande” och åskådbar bild implementeras i det dagliga. 
Denna bild kombineras av dels en underliggande och tillsynes osynlig process, som 
utgörs av ett mer långsiktigt normaliserande av politisk�strategiska värden, och dels 
av mer kortsiktiga insatser där honnörsorden är förebygga, förekomma och preven�
tion, vilka alla anspelar på att behärska och bemästra framtiden. Men kanske vik�
tigast av allt är det ständiga implicerandet av det sunda förnuftet (common sense) i 
politisk retorik, kopplat till kortsiktiga åtgärder. 

Nolltolerans

Nolltolerans som strategi förekommer inom flera områden, när det gäller dödlighet i 
trafik strävar man efter att uppnå nolltolerans eller när det gäller mobbing i skolmiljö, 
det som är betydelsefullt är att det vid första tillfället låter som en lovande strategi. 
När det förekommer i det kriminalpolitiska fältet är det ett användbart exempel för 
att visa hur retoriska strategier kan utvecklas till handlingsformade strategier som 
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ger en del oväntade konsekvenser. Hur parollen har använts varierar. Sociologer och 
kriminologer belyser skillnader i dess användande. En av de mest framträdande skill�
naderna kan synas mellan dess retoriska och dess praktiska användande i polisiära 
strategier. 
 Nolltolerans har använts som paroll i kriget mot narkotika. I artikeln Symbolizing 
crime control: Reflections on Zero Tolerance framgår det hur det framförallt använts 
som ett retoriskt verktyg i kriget mot narkotika. Det finns ett antal aktiva orga�
nisationer som förespråkar att den enda lösningen i narkotikadebatten är absolut 
motstånd. Användande av nolltolerans mot narkotika startades med Ronald Reagans 
kampanj i kriget mot narkotika och har därefter förekommit i flera andra politiska 
kampanjer som i exempelvis kriget mot terrorismen (Newburn & Jones, ����). 
 Sandra Walklate och Karen Evans (����) lyfter fram hur nolltolerans som paroll 
använts av feministiska grupper i Canada och broken windows anhängare i USA. De 
feministiska grupperna med mål att skydda kvinnors och barns intressen när det 
gäller utsatthet för våld. Utgångspunkten finns i en våldshändelse där flera kvinnliga 
studenter mördades ���� och fokus ligger på förhindrande, förberedande och skydd. 
När det gäller nolltoleransens koppling till broken windows, görs den till George L. 
Kelling och James Q. Wilsons (����) idéer som framhåller att även mindre brott 
som skadegörelse leder till acceptans för grövre brottslighet, fokus ligger på förhin�
drandet av omgivningens förfall (Walklate & Evans, ����). 
 Med artikeln Fixing Broken Windows argumenterar Kelling och Wilson för hur 
polisiära strategier kan utvidgas (Kelling & Coles, ���6). Huvudargumenten som 
belyses i deras resonemang är flera men för att förstå hur den tillämpades i polisiära 
strategier bör en mer ingående beskrivning göras. Poliser ska inte endast bry sig om 
straffbara brott utan också se till att det finns en fridfull miljö för samhällets respek�
tabla medborgare. Detta genom att exempelvis hindra oönskat gatufolk från att göra 
ordentliga områden som parker till sitt tillhåll även om de inte direkt begår något 
brott (Kelling & Coles, ���6). Författarna skyddar sig med att denna strategi inte 
ämnar lösa sociala samhällsproblem utan överlämnar det till politiker. De menar 
även att i det påståendet finns det en lucka för angrepp. Författarna uppmanar till 
att inte låta motståndarna relatera oordning med uteliggare eftersom man då går in 
i en politisk fälla. Argumenten som kommer att användas mot strategin blir att den 
angriper fattiga medborgare, vilket inte stämmer enligt författarna. En av de viktiga 
punkterna enligt författarna är att göra anspråk på den moraliska tyngden om stra�
tegin ska få gehör. De menar att i städer där de inte fått gehör beror det troligtvis på 
att kopplingen mellan att se ordning och angrepp mot fattigdom får alltför stor fokus 
(Kelling & Coles, ���6). 
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Nolltolerans i social kontext

Nolltoleransen får en viktig roll i projektet Manhattan Institute då denna anordnar en 
konferens om livskvalitet som publiceras i tidskriften City. Denna organisation stöds 
av tough on crime vindarna som blåser i början av �����talet. I konferensen medges 
ordningsmakten rätten att angripa alla sorters brott med utökad makt under parol�
len nolltolerans (Wacquant, ����). Brott som hotar människors livskvalitet såsom 
graffitimålningar, dagdriveri och offentlig urinering ska bekämpas (Harcourt, ����). 
Ett annat intressant område som belyser betydelsen av detta projekt är anslagen som 
polisen får ta del av. I jämförelse med andra statliga institutioner som exempelvis 
offentliga sjukhus är beloppen det handlar om fyra gånger mer till polisens verksam�
het. Finansieringen bekostas genom nedskärningar inom socialförvaltningen med en 
tredjedel. Dessa idéer exporteras ut i världen. Manhattan Institute blir därmed an�
svarig för den internationella populariseringen av broken windows teorin (Wacquant, 
����).
 Nolltolerans som polisiär strategi införs i New York under borgmästare Rudolph 
Giulianis era. Enligt William J. Bratton, nytillsatt polischef, var det ett system av tre 
strategier som var lösningen för minskningen av brottsligheten i New York. Den för�
sta bestod av en ökad rekrytering av poliser på gatorna med nyanställning av � ��� 
poliser. Den andra genom att poliskåren får mer självbestämmande samtidigt som 
klara mål för organisationen fastställs. Viktigt är även att det sker en decentralisering 
av makten till olika polisenheter och investeringar i olika medel för att effektivisera 
polisarbetet. Den tredje strategin gäller fokusering på oacceptabelt beteende i det 
allmänna (Walklate & Evans, ����).
 Polisen får resurser i form av datorprogrammet Compstat som är ett statistiskt pro�
gram där poliser kan föra en noggrannare registrering av brott. Med detta program 
får varje lokal polischef möjlighet att följa hur brotten registreras geografiskt och där�
med ansvara för sitt distrikt som evalueras vid regelbundna möten. Nyanställningen 
av fler poliser sammankopplas med den nya målmedvetenheten då den tidigare hie�
rarkiska modellen tillplattas genom att högre tjänstemän inom polisen avskedas för 
att kunna anställa mer aktiva poliser, en framväxt av intensivpoliser. Den polisiära 
verksamheten betraktas mer som ett företag där polisstationerna ses som vinstcenter 
och där vinsten består i minskning av antal brottsregistreringar (Wacquant, ����). 

Den populistiska innebörden

Det populistiska bruket av begreppet nolltolerans har en vidare omfattning än hur 
den används i praktiken. I Newburns och Jones artikeln framkommer det att nollto-
lerans som begrepp användes av Bratton, New Yorks dåvarande polischef endast när 
det gällde nolltolerans för poliskorruption i form av intag av narkotika. Det fram�
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kommer även exempel på hur polischefen vill distansera sig från användandet av 
termen i samband med polisiära strategier. Samtidigt använder media och politiker 
begreppet i större omfattning. Den retoriska funktionen är vida mer omfattande än 
den verkliga polisiära riktlinjen (Newburn & Jones, ����). 
 Det som är avgörande för nolltoleransens retoriska styrkor är att det är ett enkelt 
begrepp och att det passar in varsomhelst. Det är ett flexibelt begrepp, som kan 
ha olika innebörd beroende på kontexten det förekommer i. Dess politiska styrka 
framkommer i själva betydelsen av begreppet nolltolerans, vilket är ganska omfat�
tande och lovande. Där finns kanske en av förklaringarna till varför den inte är lika 
förekommande bland högre polistjänstemän som i så fall lovar mer än de kan uträtta. 
En annan punkt är metaberättelsens överensstämmande som ger det styrka. Genom 
att koppla ihop observationer med händelser, t ex minskning av brottslighet under 
denna tid samtidigt som det initieras speciella polisiära strategier vilka kopplas ihop 
och kommenteras (berättas) av media. Slutligen har den aktuella timingen sin bety�
delse. Den presenterar ett svar till den rådande oron i samhället (Newburn & Jones, 
����). 

Den empiriska bevisningen av nolltolerans

I Zero tolerance Policing a free society för polischefen Bratton ett ironiserat resone�
mang där han menar att brottsligheten i New York har gått ner och att det är polisen 
som ska skuldbeläggas. Med hjälp av statistik framhåller han New Yorks förvandling 
från brottsstad till säker stad. Till alla skeptiker vill han säga att reduceringen av 
brottslighet inte beror på sociodemografiska eller ekonomiska trender, inte på en 
minskning av ungdomar eller att alla hamnat i fängelse. Enligt Bratton beror det 
på polisens resultatinriktning och decentralisering. Polisen kan förändra beteende, 
kontrollera beteende och förhindra brott oberoende av andra faktorer. Detta i sig har 
lett till att New York�bor känner sig säkrare, turismen florerar, ekonomin stabiliseras. 
De negativa effekterna av ökade anmälningar mot poliser förklaras, med fler poliser 
tillkommer en proportionerlig ökning av anmälningar (Bratton & Dennis, ����).
 Som det nämnts tidigare ska poliser förhindra brottslighet genom att angripa all�
män oordning och därmed se till att det finns en fridfull miljö för samhällets respek�
tabla medborgare detta är ett av huvudargumenten i projektet Manhattan Institute. 
Intressant att notera är att det ständigt görs en koppling mellan oordning och brotts�
lighet. Enligt Bernard Harcourt är den empiriska bevisningen som finns tillgänglig i 
New York och andra städer, exempelvis Chicago, inte tillräcklig för att stödja broken 
windows teorin. Harcourt menar t.o.m att i förespråkarnas egna undersökningar, 
exempelvis i Skogan`s Disorder and Decline (Skogan, ���� i Harcourt, ����), inte 
kan tala om någon statistisk signifikans i fyra av fem fall. När faktorer som exempel�
vis fattigdom och bostadsområde hålls konstanta finns det ingen styrka i sambandet 
mellan olika brottsformer och oordning. Även i en studie som gjorts av Stephen J. 
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Raudenbush och Robert Sampson (���� i Harcourt, ����) hittas inte någon på�
visbar statistisk styrka i hårdare tag från polis för att minska brottslighet. Vidare 
har brottsligheten minskat sen ���� och då gäller det inte endast i New York utan i 
flera av de stora städerna, exempelvis San Diego och Boston där det inte har införts 
några specifika åtgärder mot oordning (Harcourt, ����). Harcourt fortsätter med 
att tydliggöra hur den eventuella minskningen av brottslighet på grund av polisiära 
åtgärder felaktigt har tillskrivits broken windows teorin. Det har inte berott på att 
polisen angripit oordningen utan mer på den generella ökningen av kontroll i olika 
former. Harcourt ifrågasätter angreppet mot begreppet oordning, vad är oordning� 
�fattigdom, �utseende, �oacceptabelt beteende etc.? Harcourt menar varför angrips 
i så fall inte alla former av vad som skulle kunna benämnas som oordning som t ex 
poliskorruption, insiderbrott och polisbrutalitet med samma intensitet (Harcourt, 
����). 

Nolltoleransens förespråkare och motståndare

I huvudsak är det tydligt att nolltoleransens polisiära riktlinje används som ett direkt 
svar på allmänhetens rädsla för brott och samhällsförfall. Samtidigt finner staten en 
enkel väg att kunna förena åsikter i en enkel men sammanhållande strategi. Staten 
ser sin vinning i att den kan framkalla konsensus bland medborgarna i denna fråga. 
Internationellt finns det exempel då det görs uttalanden om att vi alla ansvarar för hur 
vårt samhälle ska se ut. Wacquant tar exempel från Skottland där inrikesministern 
Henry McLeish uppmanar till allas ansvar för detta krig mot förfallet (Wacquant, 
����). 
 Det finns även en annan sida som bör påpekas ur ett makroperspektiv i vad som 
kan ses som fördelarna för staten med denna strategi. Genom att skapa fler brotts�
lingar finns det ett behov av en utökning av fängelser. Var ska alla dessa nya brotts�
lingar förvaras? Och vilka ska förvara dessa människor. Enligt Christie (����) finns 
det tydliga samband som visar på hur en hög fångpopulation kan ge en positiv syn på 
USA� s arbetslöshet vid en första anblick, detta gäller för vilket land som helst med 
hög fångpopulation. Lågt räknat sysselsätter denna industri av kontroll � % av USA� 
s arbetsföra population år ���� vilket är en ganska hög siffra i detta sammanhang. 
Vidare resonerar Wacquant kring att dessa oönskade medborgare har begränsade möj�
ligheter att skaffa jobb och att de i så fall uppfyller en bättre nationalekonomisk 
funktion bakom galler (Garland, ����a). 
 Även om den polisiära nolltoleransens framgångsvåg varit stark i början finns det 
en hel del oönskade sekundära effekter. Ett av huvudproblemen som Wacquant lyf�
ter upp är hur arbetsgången för specialpolisens tillslag i New York fixeras vid etniskt 
utseende. Andelen som grips och efterspanas är främst svarta eller latinamerikanska 
män. Statistiken som presenteras är att � av �� tillslag är korrekta i mening att de an�
ses giltiga eller att de lett till påföljd. Detta motsvarar � ��� korrekta gripanden av �� 
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��� vilket medfört civila protester där gripanden av över � ��� demonstranter gjorts. 
Denna fråga har engagerat pensionerade svarta poliser och afroamerikanska politi�
ker på alla nivåer då det har varit en del av de gripna demonstranterna (Wacquant, 
����). 
 Den direkta effekten av polisövergreppen blir tydlig då anmälningarna ökat med 
6� % mot NYPD (New York Police Department) under en kort period och då främst 
av minoritetsgrupper. Wacquant belyser den extrema fördelningen då �3 % av an�
mälningarna kommer från �� % av New Yorks svarta population, vidare kommer 
�� % från de fattigaste polisdistrikten. Det blir plötsligt uppenbart att livskvaliteten 
som det talas om i Manhattan Institute konferensen vänder sig till en viss grupp 
medborgare. Allmänhetens syn på polisen varierar utifrån rastillhörighet. Det finns 
information med utgångspunkt i genomförda undersökningar att vita medborgare 
känner sig säkrare och inte anser att polisens övergrepp ökat i någon större utsträck�
ning. Detta kan jämföras med de motsatta åsikterna som finns hos New Yorks svarta 
medborgare (Wacquant, ����). 
 Den ekonomiska aspekten är även den intressant. Som det påpekats ovan görs det 
ett alldeles för stort antal tillslag utan rättsligt befogad motivering, som i praktiken 
innebär att det blir en kostnad för samhället i form av domstols och häkteskostnader 
(Wacquant, ����). Ironisk nog skulle dessa kostnader inte accepteras om de använ�
des till att bekosta sociala åtgärder av förespråkarna för nolltolerans. 

Den svenska arenan

Utveckling

För att förstå utvecklingen inom den svenska kriminalpolitiken är det relevant att 
blicka bakåt i tiden och belysa betydande förändringar. Kriminalpolitik har varit ett 
prioriterat område bland flera forskare och därmed är tillgången på kunskap god. 
 I Svensk kriminalpolitik belyser Robert Andersson och Roddy Nilsson (����) för�
ändringen som svensk kriminalpolitik genomgått sen början på �����talet. En bryt�
punkt kan tydas från tidigare kriminalpolitik där man begränsade kriminalpolitik till 
att omfatta frågor som rörde förändringar av straffsystemet. Nu skulle kriminalpoli�
tikens aktörer inte endast innefatta polis, domstol och fängelsepersonal. Vetenskapen 
hade fått ett nytt arbetsområde. 
 Tiden som följde efter det vetenskapliga intåget utmärktes av att individualpre�
vention med ledorden rationalisering, differentiering och effektivisering var do�
minerande inom kriminalpolitiken. Kriminalpolitikens stabilitet berodde på soci�
aldemokratins stabila dominans, mängden av utredningar som hade tillsatts samt 
vetenskapens roll som problemlösare av samhälleliga problem. Det fanns inget stort 
politiskt intresse för kriminalitet med tanke på experternas speciella roll. Kunskap 
angående kriminalitet tillhörde vetenskapen. Bilden av hur brottskontrollen utveck�
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lades är densamma som återfinns i USA vilket även David Garland beskriver med 
begreppet ”penal welfarism” (Garland, ����b). 
 Mellan ���� till ���� tillkom flera förändringar som påverkade kriminalpoliti�
ken. Brottsligheten ökade kraftigt, främst stöldbrottsligheten bland ungdomar. Efter 
en lång utredningsperiod förstatligades polisen ��6�, samma år som brottsbalken 
trädde i kraft. Synen på lagöverträdaren förändrades. Betoningen lades på allmän�
prevention och kritiken mot individualprevention härstammade från ett perspektiv 
som la tyngdpunkten på likhet inför lagen under begreppen legalitet och proportio�
nalitet. De som stod bakom kritiken menade att behandlingstanken inriktade resur�
ser i brottsbekämpandet med synen på brottsutövare som sjuka. Därmed lämnades 
utrymme för andra idéer att få gehör. När begreppet Lag och Ordning gör sitt intåg 
���� är det starkt påverkat av den politiska utvecklingen i USA sen ��6��talet. Leif 
Lenke lyfter i sin artikel Kriminalpolitiken som partipolitiskt ”högerprojekt” – en evig 
självklarhet? (Lenke, ���� i von Hofer & Nilsson (red.), ����) fram att Lag och 
Ordning i USA uppkommer som respons mot den progressiva rörelsen som upp�
stått. Allmänheten hade börjat tröttna på aktiviteter som orsakade allmänt tumult; 
medborgarrättsrörelsen, de färgades frigörelse och motståndet till Vietnamkriget som 
kom att representeras i form av en ökad acceptans för marijuanarökning bland mer 
liberala medborgare (Lenke, ���� i von Hofer & Nilsson (red.), ����). Följden blev 
att under �����talet försvagades stödet för behandling och kommande årtionden 
gjorde klassiska straffrättsteorier intåg med idéer om skärpta straff och betoning på 
säkerhet. Individualpreventionens särtällning i form av behandling ersattes av all�
mänpreventionen med tyngdpunkt på vedergällning. Detta tydliggörs i ���� års 
straffvärdereform, brottets straffvärde skulle vara vägledande för val av påföljd. Detta 
kan jämföras med att man tidigare skulle ta hänsyn till den dömdes vård och behand�
lingsbehov (Andersson & Nilsson, ����). 
 Det som utmärker perioden ���� till ���� är politiseringen. Kriminalpolitik är nu 
en viktig fråga för politiker. En annan viktig punkt är hur forskningen bedrivs kring 
kriminalpolitik. Andersson och Nilsson (����) kallar det myndighetskriminologi. 
Staten och myndigheters intressen är vägledande för hur forskningen bedrivs. Andra 
viktiga skeenden som politiseringen medfört är att välfärdstaten har backat i sin roll 
som brottsförhindrande aktör när det gäller vardagsbrottslighet. Lokalsamhället har 
istället fått överta ansvaret för brottsförhindrandet under en så kallad ansvarsgöran�
deprocess (Andersson & Nilsson, ����). Eller som Garland (����b) uttrycker det 
govern at a distance. 
 En teoretisk tolkningsram att tillämpa är att se den kriminalpolitiska arenan som 
ett fält eller ett spel. Pierre Bourdieu (����) lyfter sin teoretiska modell fram om 
hur positionering sker i ett fält. Det finns ett antal förutsättningar som krävs för att 
ett fält ska kunna fungera. Det måste finnas insatser och spelare som är utrustade 
med det habitus som det specifika fältet kräver. Bourdieu betonar att olika fält kan 
se olika ut, de har olika tvistefrågor samt olika intressen och vinster. Begåvad med 
eftersökt habitus innebär enligt Bourdieu (��������) att spelaren ”känner till och 
erkänner spelets och insatsernas inneboende lagar, etc.”. Kampen som utspelar sig i 
det kriminalpolitiska fältet står om det legitima våldet, auktoriteten som gäller i det 
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specifika fältet. Att kapitalet i olika fält är specifikt beror på att kapital som gäller i 
ett fält, exempelvis det kriminalpolitiska, inte har samma värde i ett annat fält. I det 
kriminalpolitiska fältet ser man hur nya aktörer gjort landvinningar genom omför�
delningar av det specifika kapitalet. Om det tidigare krävdes expertkunnande inom 
det kriminalpolitiska fältet kan vi se hur det har ersatts av mer ”sunt förnuft”, eller 
som vi tidigare nämnt common sense. 
 Ett aktuellt exempel på denna övergång, där expertkunnandet inte har samma be�
tydelsefulla roll i frågor som berör kriminalitet illustreras i debatten om föräldraan�
svar som nuvarande justitieminister Beatrice Ask förespråkar. Förslaget innebär kort 
sammanfattat att föräldrar till barn som genom brott är skadeståndsskyldigt ska be�
tala skadestånd. Syftet med förslaget är att få ner ungdomsbrottsligheten. Samtidigt 
framgår det i artikeln Föräldraskadestånd trots kritik (www.dn.se) att det inte finns 
något stöd i forskningen om att skadestånd skulle kunna ha den effekten. Det finns 
även direkt kritik mot förslaget för dess effekter. På Sveriges Radios hemsida finns 
publiceringen Föräldrar får betala skadestånd trots kritik (www.sr.se) där det framgår 
att förslaget inte tillstyrks av Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern, andra kri�
tiska röster är exempelvis advokatsamfundet, Stockholms universitet och Uppsala 
universitet. Det som kan uppmärksammas med detta exempel är hur politiska förslag 
inom fältet för kriminalpolitik inte nödvändigtvis kräver koppling till expertkun-
nande för att få gehör. 
 Ovan nämnda exempel väcker frågan om vilka förvärvade kunskaper, habitus, 
som efterfrågas i det kriminalpolitiska fältet om expertkunnadet ersätts med popu�
lärpolitiska förslag. Har expertkunnandet helt fallit bort eller finns det bromsande 
mekanismer? I publiceringen Reinfeldt avvisar avgångskrav på Ask (www.dn.se) åter�
ges det kort om anledningen till varför det uppkommit ett avgångskrav på Beatrice 
Ask. Startskottet för denna debatt började med att justitieministern Ask vid ett se�
minarium hade föreslagit att den som misstänks ha köpt sex skulle få ett lila kuvert 
hemskickat så att omgivningen skulle medvetengöras om den misstänkta personens 
handlanden (www.dn.se). Den juridiska frågan som då blir aktuell, och som ut�
gör grunden för angreppet är att man likställer misstänkta med dömda. Thomas 
Bodström, tidigare justitieministern menar att en av de mest grundläggande princi�
perna för rättssäkerhet just är att man inte anses skyldig förrän man är dömd Bodström 
kräver Asks avgång (www.dn.se). Trots det höga värdet som bestraffande innehar i ett 
fält som det kriminalpolitiska, symboliskt kapital, kan det uppstå konflikter om man 
inte följer fältets regler. Försöken till att framlägga förslag som ska motas väl i ett 
fält är fortfarande beroende av att man följer fältets fundamentala axiom (Bourdieu, 
����). Diskrepansen mellan två olika former av kapital i samma fält blir tydlig. Inom 
det kriminalpolitiska fältet är både juridiskt och politiskt kapital nödvändigt, men 
som Bourdieu (����) påpekar kan det uppstå problem om det råder obalans mellan 
kapitalformerna inom ett fält. 
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Kriminalpolitik och Välfärdstaten

I diskussionen om vad som haft betydelse i det kriminalpolitiska fältet behöver 
man uppmärksamma välfärdstatens roll. Henrik Tham (����) lyfter i artikeln 
Välfärdsstaten och brottsligheten – i teorin upp relationen mellan välfärdsstat och 
brottslighet. Han belyser de två helt motsatta synsätten som finns i politiken där 
brottslighet kan uppstå både om välfärdsstaten inte är tillräckligt utvecklad eller det 
motsatta, där välfärdstaten är alltför utvecklad. Om det tidigare låg en tyngdpunkt 
på tilltron till välfärdstaten så har det ersatts med att se vilka hinder den medför. Den 
partipolitiska skillnaden i denna fråga har varit ganska tydlig. I de konservativas ar�
gument har välfärdstaten setts som ett problem, det urholkar moral och etik, inte säl�
lan utmålas den som källan till brott. I svårigheten att värva röster i frågor som berör 
fördelningen av samhällets resurser har konservativa hittat ett område att profilera sig 
på, Lag och Ordning (Tham, ����). På den andra sidan finns det allmänpolitiska per�
spektivet där välfärden får en viktig roll, fokus ligger på de sociala förhållandena som 
möjliggör förekomsten av brottslighet. Sociala källor som arbetslöshet, ojämlikhet 
och konsumtionssamhälle tas upp. Välfärd är en förutsättning för att minska brott 
(Tham, ���6). Till följd av olika händelser, som till exempel att vardagsbrottslighe�
ten växte och att återfallen både fanns och ökade, kom det en kris som suddade ut 
dessa tydliga skillnader i vilka som förespråkade Lag och Ordning (Hillborg, ����). 
 En illustration av denna ideologiska övergång ges genom att belysa att när social�
demokraterna var tillbaka vid makten perioden ��������� var det första gången en 
socialdemokratisk partiledare övertog parollen om Lag och Ordning och regeringen 
ställde sig positiv till nolltolerans. ���� uttrycktes det i regeringsdeklarationen att alla 
brott ska bekämpas med kraft (Hillborg, ����). 
 En förklaring till varför vänstern övertog och följde högerns repressiva hållning 
finns i den såkallade tango-politiken. Detta begrepp myntades genom att följa ameri�
kansk kriminalpolitik där Bill Clinton använde en strategi där han övertog republi�
kanernas paroll om Lag och Ordning för att förekomma deras taktik om hårdare tag 
mot brottsligheten. Clinton blev omvald men som Lenke lyfter fram, till priset av 
ökat användande av dödstraff eller en utökad tillämpning av ”three strikes and youre 
out”. Följden blev att fångpopulationen ökade (von Hofer & Nilsson, ����).

Nolltolerans i Sverige

Hur ser det då ut i Sverige? Som Wacquant påpekar finns det många enskilda aktörer 
som stödjer och importerar nolltoleransens slogan. I huvudsak handlar det om en 
beundran av USA� s ekonomiska klimat och högerpopulistiska straffrättsliga politik 
(Wacquant, ����). Polischefen Bratton själv har deltagit i en del seminarier för att 
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sprida denna polisiära verksamhet, som han själv uttrycker det ” If you can make it 
in New York you can make it anywhere” (Bratton & Dennis, �������). 
 En av nolltoleransens förespråkare i Sverige är Hans Bergström som i artikeln Det 
går att minska brottsligheten förespråkar New Yorks linje (Brå Apropå, ����). Detta 
genom att bryta den så kallade förfallsspiralen men som vi nämnt ovan finns det inte 
bevisbara effekter av att brottslighet minskar med denna populistiska åtgärd. Det går 
även att höja ett varningens finger, som Ingrid Sahlin (����) belyser, genom att ta till 
sig denna aggressiva ordningsskapande åtgärd överger man de ”mjukare” formerna 
som verkar genom att informell social kontroll uppnås genom ökad gemenskap. Då 
kommer det inte längre att handla om en auktoritär eller handlingskraftig kriminal�
politik utan mer om en blivande polisstat. 

Att bemästra framtiden 

Ett teoretiserande kring riskhantering och riskanalyser som gör anspråk på att be�
mästra framtiden finner vi hos Richard V. Ericson (����). Ericson behandlar hur 
strukturella justeringar och tankar kring den nyliberala politiken inte bara produce�
rar en kontrollkultur, utan även en misstänksamhetskultur, som pekar mot en allt 
tydligare utvecklingsriktning i västvärlden där varje upptänklig källa kan behandlas 
som en brottslig gärning eller kriminellt agerande. Med misstänksamhetskultur avser 
Ericson att nya lagar inte bara kriminaliserar de som faktiskt orsakar skadorna, utan 
även de som bara misstänks för att vara skadegörare samt myndigheter som förutsätts 
ansvara för säkerheten men misslyckats. En traditionell straffrätt urholkas tillsam�
mans med traditionella normer och principer. Säkerheten övertrumfar rättvisan och 
osäkerheten uppenbarar sig. Om vi tillåter oss en tankehybrid mellan Ericsons stånd�
punkt och att kriminalitet kan ses som en oändlig ”naturresurs” (Christie, ����), 
visualiseras en ytterst alarmerande bild utan egentliga bromsklossar som motiverar 
kriminalisering som en reaktion på något så abstrakt och individuellt betingat som 
osäkerhet. 
 Ericson (����) beskriver osäkerheten (vilket har en nära relation till olika riskas�
sociationer) som den nyliberala politikens flaggskepp. Enligt François Ewald har det 
skett en förskjutning kring vetenskapens betydelse och användbarhet (Ewald, ���� 
i Ericson, ����). Genom analyser kring oenigheter om hur framtiden bäst låter sig 
styras, har det vetenskapliga språket kring riskbedömning fått ge vika för det veten�
skapliga språket kring osäkerhet (Ewald, ���� i Ericson, ����). 

The new paradigm of security calls forth a new economy of rights and duties. 
While the language of risk, against a background of scientific expertise, used 
to be sufficient to describe all types of insecurity, the new paradigm sees uncer�
tainty reappear in the light of even newer science. It bears witness to a deeply 





disturbed relationship with a science that is consulted less for the knowledge it 
offers than the doubt it insinuates (Ewald ���� i Ericson ��������).

Som vi tidigare nämnt består det rådande kriminalpolitiska klimatet av både en 
åskådbar handlingsbild, samt ett underliggande normaliserande baserad på en all�
mängiltig moral. Charles Taylor (���� i Ericson ����) har analyserat möjligheten 
till att producera och reproducera en social eller samhällelig föreställning. Detta för�
hållningssätt benämner han social imagenaries – samhälleliga föreställningar – (förfat�
tarnas översättning), vilket är en av allmänheten delad förståelse kring dess egen exis�
tens och relation till varandra samt förväntningar och normativa överenskommelser. 
Den samhälleliga föreställningen skapar förutsättningar för att agera och agerandet 
skapar förutsättningar för legitimitet. Precis som den samhälleliga föreställningen 
gör agerandet möjligt, gör agerandet det möjligt att reproducera den samhälleliga 
föreställningen, normen. 

Slutsatser

I artikeln har syftet varit att belysa hur och varför det skett en förändring i det kri�
minalpolitiska fältet där vi gått mot hårdare straff. Genom att ge en kort inblick i ett 
antal områden har vi gett läsaren en insyn i vilka diskussioner som förs och hur de 
påverkar det kriminalpolitiska fältet. 
 Områden vi lyft upp är hur nya lagar och polisiära strategier uppkommer utan 
någon empirisk bevisning, problemet ligger i att det kriminalpolitiska fältet mer 
kan ses som ett fält där aktörer positionerar sig och visar sin handlingskraft. Tydliga 
exempel finns i polisiära strategier som nolltolerans där den empiriska bevisningen är 
underordnad den moraliska betydelsen. Genom en kort historisk genomgång i hur 
det sett ut i Sverige har vi lyft fram några betydelsefulla skeenden i kombination med 
aktuella exempel. Förändringar i välfärdstatens roll, hur tilltron har minskat och 
hur Lag och Ordning blivit en gemensam linje i kriminalpolitiska frågor. En sam�
manfattande förklaring illustreras med Lenkes ”tango�politik” (von Hofer & Nilsson 
(red.), ����). Trots förändringarna vi beskriver i hur det kriminalpolitiska fältet har 
utvecklats, där expertkunnadet ersatts av populärpolitiska inslag finns det tecken på 
att det fortfarande finns grundläggande regler i det kriminalpolitiska fältet som inte 
kan passeras, Bourdieu uttrycker det med att trots delrevolutionerna som skett och 
fortsätter att ske i ett fält, utmanas inte spelets grunder (Bourdieu, ����). Detta gäl�
ler så länge det kriminalpolitiska spelet uppmärksammas kritiskt. 
 Vilka lösningar är det som väljs, är de av långsiktig karaktär? Har de vetenskapligt 
stöd? Eller är det mer i syfte att ge medborgaren ett konkret svar. Det finns tydliga 
liknelser mellan nolltoleransen och populistiska lagförslag där man kringgår rättsäker�
heten genom att åberopa den moraliska tyngden. 





 Illustrationen av three strikes visar på hur förslag kan ”lotsas” igenom byråkratier 
och erhålla en allmän moralstatus genom att kopplas till isolerade händelser. Vidare 
så finns det skeenden kring three strikes som är viktiga att uppmärksamma; framför 
allt med Christies (����) förklaring om att det finns så få arenor kvar för politiker 
att exponera så väl sig själva som sin partipolitik. Det vi närmast tänker på är att det 
finstilta kring lagförslaget faller på den enskilde att själv ta reda på, medan de poli�
tiska framställningarna anspelar på en fullständighet. 
 Three strikes tar sin utgångspunkt i att hårdare straffa återfallskriminalitet, vil�
ket inte enbart gäller för grov kriminalitet. Parallellen till Sverige och den allmänna 
enighet som verka råda kring hårdare straff för dem som återfaller i brott (SOU 
�������), låter sig väl göras. Vad som sker vid en hårdare bedömning vid återfall 
i brott är att samhället ger upp på den enskilde. För att dölja detta samhälleliga 
misslyckande legitimerar man ett straff som är oproportionellt hårt för det specifika 
brott som begåtts, genom att hänvisa till en osäkerhet som är placerad i framtiden 
(Ericson, ����). Den kriminelle individen döms inte bara för det brott han begått, 
han döms även för de brott han redan sonat, men framförallt döms han på stigmati�
serade grunder, där rättsväsendet ser på honom som kriminell i framtiden. Att döma 
en individ utifrån hur den tilltänkta framtiden kan komma att se ut är ingen rimlig 
kriminalpolitik att föra. Att straffa och låsa in i förebyggande syfte blir en institutio�
naliserande ad hoc lösning, där problemet skjuts på framtiden. I ett vidare perspektiv 
kan denna framtidsanspelning få oanade och svåröverskådliga konsekvenser om det 
institutionaliseras och normaliseras. 
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