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 I

Sammanfattning 

Syftet med vårt arbete var att undersöka om elektronisk fotboja är ett bra alternativ till 

fängelse. Förändras vardagen mycket för de som bär den. Är fotbojan avskräckande eller inte? 

Om det är så att den kan användas vid kontroll av att besöksförbud efterlevs, och hur i så fall. 

Håller lagstiftningen i Sverige som den är idag eller måste den ev. förändras. 

 

Vi fick avgränsa oss ganska mycket när det gäller utvecklingen av lagen vid ev. övervakning 

av besöksförbud. I övrigt har vi endast kortfattat berättat om själva tekniken bakom fotbojan.  

 

Den teoretiska bakgrund som vi anser viktigast i vårt arbete är ”Den sociala kontrollen”. 

Den innebär kortfattat att samhället genom straff och lagar ”styr” den enskilda människan. 

Bryter man mot lagarna så använder sig samhället av sanktioner för att straffa förbrytarna. 

 

Vårt resultat har vi fått fram av följande metoder. Intervjuer med frivårdsinspektör samt en 

som själv burit fotboja, litteratur studie bestående av BRÅ;s utredning om elektronisk fotboja 

och böcker av Giddens (1994)samt Internet. 

 

En mycket kort sammanfattning av resultatet är att om man blivit dömd till högst tre mån 

fängelse och har ett jobb, telefon, bostad och anhöriga har gett sitt godkännande kan man få 

bära fotboja. Man ansöker själv att få bära den. Under hela tiden man bär fotbojan blir du 

kontrollerad och kan få oanmälda hembesök. Man har ett noggrant schema som måste 

efterföljas. Man får inte dricka någon alkohol under tiden av bärandet. Den dömde har 

kostnadsansvar. 

 

Den teknik vi studerat heter EMS 2000 och kommer från Israel. Man har en sändare runt ena 

fotleden och en mottagare i hemmet. Signaler skickas till frivården om det är så att man inte 

följer schemat. Vid misskötsel får man tillbringa resterande tid i fängelse. 

 

Grundtanken bakom elektronisk fotboja är att spara pengar. Under 2002 hade ca 2 103 

personer fotboja och kriminalvården ”tjänade” ca 1000 kr/person och dygn. 
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Vi har genom arbetet fått fram att det finns stora fördelar med fotbojan. Fotbojan är ett bra 

alternativ till fängelse om man ser det ur ett socialt perspektiv. De som burit fotboja är nöjda 

och de flesta skulle rekommendera den till andra som alternativ. 

 

Sverige har idag börjat försöka föra in tekniken för att kunna kontrollera att besöksförbud 

efterföljs. Tekniken finns och används i USA. Idén har utvärderats av flera olika instanser 

som har kommit fram till liknande resultat. Lagstiftningen är inte tillräcklig för att användas 

till detta i dagsläget. Och den måste ses över. Men viljan finns och samhället skriker efter 

bättre kontrollsätt av besöksförbuden. Alla instanser är överens om att utredningen bör 

fortsätta. 

 

 

 

. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Elektronisk övervakning används idag i form av en sk. ”fotboja” som ett alternativt sätt att 

avtjäna ett utdömt fängelsestraff. Vissa anser att fotboja inte är ett straff. De anser att om man 

får vara hemma i sin bostad , kunna ta emot besök, svara i telefon och få post som vanligt inte 

avskräcker eller förhindrar den dömde att begå brott igen. 

 

När samhället utdömer ett straff har det som syfte att ge den dömde en påföljd som visar att 

man inte bryter mot samhällets regler ostraffat och ska avskräcka att inte begå brott igen. Det 

är lätt att tänka kritiskt mot fotbojan. Men tänker man efter lite så är det en ganska stor 

inskränkning i vardagen. Visst, du kan gå omkring hemma som om ingenting har hänt men du 

är fråntagen den friheten att göra vad du vill när du vill (så länge det är lagligt förstås). Det 

som utmärker vardagen är just att man inte tycker att man gjort något speciellt. Om någon 

frågar vad man sysslat med idag och man tycker inte att man gjort något särskilt, så säger man 

givetvis ”inget särskilt” även att man har gjort en massa saker. Det kanske ingår i den 

vardagliga rutinen att gå till kiosken och köpa tidningen, gå en promenad, syssla med någon 

sorts träning, eller hälsa på bekanta. Det är inte förrän du blir fråntagen den frihet att göra alla 

dessa självklara saker som du blir medveten om hur mycket du sätter värde på dem.  

 

Problemet med det vi undersöker är att samhället har väldiga problem med hur de ska 

handskas med kriminellt beteende. Fängelser är de lösningar som tills nu har varit aktuella 

men man söker alternativa vägar. En av dessa alternativa vägar är övervakning genom 

elektronisk fotboja. Men är samhället ute efter bättre medel till att omvända kriminella till 

vanligt folk eller söker de nya billigare sätt att ta itu problemet med?  

 

Besöksförbud är ett sätt att förhindra att t.ex. kvinnor ska bli utsatta för ytterligare våld. 

Problemet är att det idag inte finns något bra sätt att kontrollera att det efterföljs och det får då 

till följd att en stor del av förbuden överträds.   
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1.2 Syfte 

Vi vill med vårt arbete undersöka om fotboja är ett lämpligt alternativ till fängelsestraff. På 

vilket sätt förändras vardagen för de som har fotboja?  

 

Vi vill vidare undersöka om man med fotboja som hjälpmedel kan kontrollera att 

besöksförbuden efterföljs för att på så sätt öka skyddet för dem som skall skyddas. 

 

1.3  Frågeställningar 

Hur fungerar elektronisk övervakning i teori och praktik?  

Får elektronisk övervakning den effekt som eftersträvas? 

Kan man använda elektronisk övervakning till att kontrollera att personer som tidigare har 

brutit mot besöksförbud inte uppehåller sig i de områden där den som förbudet har för avsikt 

att skydda har sin bostad, arbete eller annars brukar uppehålla sig? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att beskriva fotboja och vad det är. Vilka användningsområden 

finns det och hur tillämpas den. Vi har även valt att ta med de eventuella psykiska effekter 

som bärandet av fotbojan kan få på den berörde. Vi går även in lite lätt på om det eventuellt 

finns något sätt att använda sig av elektronisk fotboja på någon som är begränsad av ett 

besöksförbud. Vi har endast kortfattat berättat om det tekniska bakom systemet.   

 

2  Teoretisk bakgrund 

Det finns en del teorier som kan vara relevanta för vårt arbete. Vi har valt en 

socialpsykologisk vid namn ”Den sociala kontrollen”. När man behandlar ämnet elektroniska 

fotbojor så kommer man ofrånkomligt in på kriminellt och avvikande beteende eftersom den 

dömde måste ha gjort något som har brutit mot samhällets regler och normer (i alla fall enligt 

rättsmaskineriet). Samhällets sätt att försöka få folk att hålla sig till rådande normer och regler 

sker med hjälp av den sociala kontrollen.  
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2.1        Den sociala kontrollen 

I Giddens (1994) bok för han ett resonemang om hur mycket än samhället kämpar för att 

socialisera in individerna i det rådande samhällssystemet så förekommer det alltid avvikelser 

från normer och regler. På grund av detta har samhället skapat sociala kontrollsystem som har 

till uppgift att fortsätta eller komplettera socialisationen beträffande normer och värderingar. 

En sådan institution är fängelset. 

 

Vidare menar Giddens (1994) att staten står inför ett dilemma när det gäller att sätta 

människor i fängelse. För att ett straff ska vara avskräckande så måste det vara kännbart att 

sitta i fängelse. Dels är det meningen att de redan straffade ska tänka sig för innan de begår 

nya brott av rädsla att hamna där igen. Dels ska det avskräcka andra människor att begå brott 

av den anledningen att det inte är en speciellt trevlig tillvaro där. Men en alltför hård och 

otrevlig tillvaro på fängelset förhindrar rehabiliteringen för dem som redan sitter där och gör 

dem till ännu värre brottslingar. Med mer humana fängelser så ökar chansen till rehabilitering 

och ett återvändande till ett vanligt liv men den avskräckande effekten uteblir. Med hårdare 

fängelser ökar den avskräckande effekten men chansen till rehabilitering minskar. De många 

nackdelarna med fängelser gör att det inte längre ses som den bästa lösningen. 

 

Detta är, antar vi, en av anledningarna till att man söker alternativa vägar till inspärrning.  

Dilemmat med fängelserna som nämnts har lett till att samhället har tagit fram alternativa 

straff till vissa människor som övervakning, skyddstillsyn, villkorligt straff, 

försöksutskrivning, samhällstjänst och elektroniska fotbojor.  

 

3 Metod 

Den metod vi valt att använda i det här fallet är till viss del litteraturstudie och till viss del 

intervjuer. Den litteratur vi använt oss av är Giddens (1994) som skriver om social kontroll. 

Vi har använt oss av hans resonemang för att försöka förklara uppkomsten av elektroniska 

fotbojor. Vi har fått mycket hjälp av frivårdsmyndigheten som har skickat oss information 

rörande fotbojor och har ställt upp på en intervju. Vi har hållit ytterligare en intervju med en 

person som burit fotboja. Vi har även studerat rapporter och andra undersökningar inom 

området. Vi har läst, bearbetat och analyserat det mesta som finns att finna på internet om 

elektronisk övervakning. 



Elektronisk fotboja 
Benny Thuresson, Gustav Ahlfont, Anna Janesjö 

05-03-22 

 

 4 

4  Resultat 

4.1  Den elektroniska fotbojan - Fängelse i bostaden 

Själva idén med fotbojan är att man ska kunna sköta sitt jobb och ha kvar en stor del av sitt 

sociala liv. Möjligheten att få bära fotboja istället för att sitta i fängelse regleras i lag 

(1994:451) Om intensiv övervakning med elektronisk kontroll. Om man är dömd till högst tre 

månaders fängelse så kan man ansöka om att få avtjäna straffet genom intensivövervakning 

med elektronisk kontroll. Man kan alltså inte bli dömd till övervakning genom elektronisk 

fotboja utan man får ansöka om det.  

 

För att få söka måste vissa förutsättningar vara uppfyllda 

 Du måste ha bostad 

 Du måste ha telefon 

 Du måste ha någon sorts sysselsättning dagtid, minst 50% 

 Dina anhöriga måste ge sitt godkännande 

 

Vid intervjun med frivårdsinspektören som följer förklarar han hur ovannämnda lag tillämpas. 

Fotbojan måste vara på under hela strafftiden och man måste följa det på förhand bestämda 

tidsschemat som är utformat speciellt för dig. Om man avviker från schemat larmas frivården 

och då ringer en frivårdsombudsman hem till den berörde först innan det vidtas ytterligare 

åtgärder. Av detta schema framgår vilka tider och för vilka ändamål man får lämna bostaden. 

Under vistelsen i bostaden har frivården fastställt ett område som man får vistas inom. Vid 

obligatorisk utevistelse som t.ex. jobb så kan man åka från bostaden 10 minuter innan utsatt 

tid och komma 10 minuter efter utsatt tid utan att frivården larmas. Vid frivillig utevistelse 

kan man välja att bara utnyttja en del av den avsatta tiden men samma tidsintervall gäller för 

att inte frivården ska larmas. All oplanerad utevistelse som begravning, tand och sjukvård 

måste ges tillstånd till av frivården. Vid akut utevistelse som akut sjukdom ska man så fort 

som möjligt höra av sig och senare vara beredd att visa intyg. Sjukanmälan ska även ske till 

frivården. Den dömde ska även regelbundet delta i frivårdens programverksamhet där frågor 

rörande missbruk, kriminalitet m.m. diskuteras. Det är absolut förbjudet att förtära alkohol 

eller andra droger under övervakningstiden. Det sker oanmälda kontroller med jämna 

mellanrum så att reglerna efterlevs.  
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Om den dömde bryter mot schemat, använder alkohol, narkotika, dopingpreparat eller på 

annat sätt missköter sig avbryts intensivövervakningen och personen får avtjäna resten av 

straffet i fängelse. 

Den dömdes kostnadsansvar är: 

 

 Telekostnader som följer av den elektroniska kontrollen 

 Kostnader för resor från och till olika aktiviteter 

 Förlorad arbetsförtjänst i samband med deltagande i programverksamhet eller behandling 

 Normalt ska den dömde betala 50 kr per dygn till brottsofferfonden.   

 

Detta är de krav och regler som den dömde har att rätta sig efter. Det är en rad inskränkningar 

i vardagen. Men den dömde vet vad som gäller. Han har begått ett brott som han ska sona för 

och själv valt att göra det på det här sättet.  

 

4.2  Hur fungerar fotbojan? 

Fakta angående tekniken bakom fotbojan framkom under intervjun med frivårdsinspektören. 

Tekniken heter EMS 2000 och kommer från Israel. Den dömde har en sändare fastspänd runt 

fotleden. Sändaren avger radiosignaler som fångas upp av en mottagare kopplad till 

telefonjacket i bostaden. Signalerna sänds vidare till en dator där den dömdes schema finns 

inprogrammerat. Schemat anger i detalj under vilka tider den dömde har rätt att lämna 

bostaden för arbete, resor till och från arbete, deltagande i programverksamhet eller annan 

godkänd aktivitet. Om den dömde inte följer schemat alarmeras frivården som har beredskap 

dygnet runt. 

 

4.3  Intervju med frivårdsinspektör 

Vi har hållit en telefonintervju med en frivårdsinspektör på Frivårdsmyndigheten i Umeå.. 

Fotbojan tillhör hans arbetsområde. Vi ställde relativt övergripande frågor om hur fotbojan 

fungerar men även frågor rörande fakta kring fotbojor. 

 

Vi redovisar kortfattat om vad vi fick fram under intervjun. 
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Grundtankarna med elektroniska fotbojor är till största delen ekonomiska. Fotbojan är ett 

resultat av ett sökande efter billigare alternativ till fängelse. I Sverige fanns under 2002   

2 103 personer med elektronisk fotboja, kriminalvården tjänar ca1000 kr per dygn för varje 

boja.  

 

Det finns även tankar att vissa människor speciellt skulle missgynnas av fängelsevistelse, 

främst då unga förstagångsförbrytare. Av de som får fotboja är runt 60% dömda för rattfylleri 

och sedan i tur och ordning misshandel, mindre stölder, narkotikabrott. Det finns en central 

dator i Norrköping som tar emot signalerna och sedan skickar ut larm till de olika distrikten.   

De restriktioner och scheman som gäller är man mycket noga med. När man inte håller 

schemat och vid överskridning av gränsen så ringer en frivårdstjänsteman och kollar om 

personen är hemma. Är han det så måste han ha en bra förklaring till misskötseln och är han 

inte hemma så åker två kontrollörer hem till personen för att kolla var han håller hus. Får de 

inte tag på honom inom kort så går ärendet över till polisen som får hämta in honom.  

Vid misskötsel tas den elektroniska övervakningen bort och den dömde får tillbringa resten av 

tiden i fängelse. De får ta emot besök av vem som helst när som helst men de får givetvis inte 

besöka andra. Det sker tre oanmälda kontroller varje vecka. Kontrollörerna kan komma när de 

vill på dygnet för alkotest och allmän kontroll. Den vanligaste misskötseln är alkoholintag, 

vilket det råder strikt förbud mot. 

 

Vi frågade om hur han tror att det hade fungerat med att ge någon fotboja som brutit mot ett 

besöksförbud och han förklarar då det på följande sätt. Fotbojan är idag kopplad till en 

sändare som sitter på jobbet och i hemmet. De ger utslag när fotbojan kommer längre ifrån än 

högst 25 meter. Mottagaren och sändaren kan vara inställda på tre olika nivåer låg 8-10m, 

mellan 16m eller hög 25m. Han säger att det hade gått, om man kommer överens med 

leverantören, att  ställa in mottagare respektive sändare på upp emot 100m. Men han menar 

vidare att det borde gå att utöka det till en ännu längre sträcka. Han säger att tekniken går att 

vända på. Det innebär att man kan göra så att mottagaren ger utslag när man kommer för nära 

istället för, som idag, för långt bort. 

 

Han berättar även att från oktober 2001 så har man möjlighet att avtjäna slutat av sitt 

fängelsestraff med fotboja. Har du blivit dömd till 2 år – 2 mån fotboja, 3 år –3 mån fotboja 

och högst 4 år – 4 mån fotboja. Det är dock på tal om att man skall sänka lägsta gränsen till 18 

mån. 
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4.4 BRÅ:s utredning om elektronisk fotboja - Delrapport 

Brottsförebyggande rådet har gjort en utredning om elektroniska fotbojor.  Vi ska redovisa lite 

kort vad som framkom i rapporten Försöksverksamheten med intensivövervakning med 

elektronisk kontroll. (”Elbojan” gav goda resultat , 1997). 

 

Under de sex första månaderna erbjöds 4.269 personer att ansöka om fotboja. Den yngste var 

18 och den äldste var 77. Två av tre hade tidigare lagförts för brott och hälften hade tidigare 

dömts till fängelse. De som får söka är dömda till mellan två veckor till tre månaders fängelse. 

De som var dömda till en månad dominerar, de utgjorde 64% av de sökande. Av de 30%  som 

var erbjudna men valde att inte söka uppgav de flesta de oanmälda hembesöken och känslan 

av ensamhet som anledning. Ca 12% av de som sökte avslogs och den vanligaste orsaken var 

att de inte hade medverkat i utredningen. Den näst vanligaste anledningen var olämplighet 

p.g.a. drogmissbruk eller aggressivt uppträdande under utredningen. Det kostar Kriminal-

vården ca 450 kr per dygn* om en frivårdstjänsteman tar hand om 8 personer med fotbojor.  

 

Det skickades ut en enkät där de som avtjänat straffet med boja fick svara. Svaren blev: 

97,2% ångrar inte att de tog fotboja medan 2,2 gjorde det. 

96,4% skulle ta fotboja igen medan 3,6 inte skulle göra det. 

97% skulle rekommendera en vän medan 3% inte skulle göra det. 

11,5% tyckte straffet var lindrigt, 67,3% mellan och 33,3% strängt. 

26,8% tyckte straffet var lindrigt i jämförelse med fängelse, 62,5% ungefär lika och 19,4% 

strängt. 

 

En del i rapporten syftar till att belysa varför relativt många, 30%, väljer att inte ansöka om 

fotboja. Svaren har inkommit med enkät. Det vanligaste skälet är att de uppfattar 

verkställigheten i anstalt som mindre betungande än i det egna hemmet. Huvudorsakerna är då 

som vi nämnt de oanmälda kontrollerna och ensamheten. Några har missuppfattat 

informationen från frivården och trott att det inte ens var lönt att söka. En del har inte trott sig 

ha råd att betala avgiften på 50 kr per dag. Många som inte ansökte tyckte att det var alldeles 

för stort ingrepp i den personliga integriteten.  

 

* I BRÅ:s rapport ”Uppdrag om kostnader för intensivövervakning med elektronisk kontroll” från 1998-08-05 
har BRÅ gett KVS (kriminalvårdsstyrelsen) i uppgift att utreda om den tidigare utredda kostnaden på ca 450 
kronor per dygn verkligen var riktig, då denna inte verkade vara trovärdig. Med en enkät som KVS skickade ut 
till frivårdsmyndigheterna kunde man under april månad 1997 uppmäta kostnaden till 1100 kronor per dygn. 
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I rapporten Försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll fanns ett 

par personliga reflektioner varför de inte sökte fotboja: 

 

”Jag har hört mig för om bojan, men jag tyckte att det verkade värre att ha den än att vara i 

fängelse. Det är de oanmälda hembesöken som stör mig. Ifall man har gäster hemma som inte 

har en aning om att man är straffad och sen ska man betala för skiten också” 

 

”Mitt hem är en plats där jag kopplar av efter mitt jobb. Det är en plats som jag själv har 

skapat som jag vill ha den. Med andra ord, jag trivs där. Denna plats skall ej anknytas till 

fängelseanstalter”. 

 

Många hade även svårt med utegångsförbudet och känslan att vara låst. 

”På en öppen anstalt har man större rörelseförmåga är i sitt eget hem och man blir mera 

aktivt engagerad än i sitt eget hem”. 

 

”Jag tycker att det är för lite tid för att t.ex. gå ut på lördagar och söndagar. 1 timme är 

alldeles för lite, men blir instängd, och är man nyinflyttad och inte har några kompisar blir 

det för jävligt långtråkigt”. 

 

”För folk som tycker om att titta på TV (och dom är det många av) är det väl OK. Men för 

mig (och andra) som tycker om att vistas i skog och mark, är det väl ett dåligt alternativ”. 

”Elektronisk övervakning är nog skitbra för någon som annars skulle förlora jobb, bostad, 

familj o.s.v. Men en gammal kåkhora som mig skulle det bara bli en massa problem för. 

Klarar ju bara av att fungera ”normalt” inne på anstalt”. 

 

4.5 Fotboja vid kontroll av besöksförbud 

Justitiedepartementet har i en skrivelse till Riksdagen (DS 2001:73 ”Ytterligare åtgärder för 

att motverka våld i nära relationer”) lämnat olika förslag som syftar till att motverka våld 

mellan närstående eller tidigare närstående. Där förslås bl.a. en ändring i lagen (1988:688) om 

besöksförbud som innebär att ett besöksförbud skall kunna utvidgas till större områden än 

idag. I skrivelsen lämnas också en redovisning av tre modeller för hur elektronisk 

övervakning skulle kunna användas i samband med besöksförbud.  
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Den första modellen innebär att skyddstillsyn kombineras med en föreskrift om övervakning 

av besöksförbud med elektronisk kontroll som alternativ till fängelse. Modell två går ut på att 

domstol i vissa fall skall kunna besluta om övervakning inom ramen för besöksförbudslagen, 

utan någon koppling till brottspåföljd. Den tredje modellen innebär ett system där domstol 

skall kunna besluta om övervakning som en särskild rättsverkan av överträdelse av 

besöksförbud. 

 

Riksdagen har lämnat över en skrivelse till Regeringen (Ds 2001:73) som har beslutat att göra 

en utredning. En av de instanser som deltog i utredningen var BRÅ. I deras materiel framkom 

följande:  

Tekniken finns och används i USA. De har på liknande sätt som frivårdsinspektören sa, vänt 

på tekniken. Dvs. att mottagaren ger utslag när sändaren kommer för nära. Då går ett larm 

både hos den skyddade och hos polisen som skickar en patrull för åtgärd. De har dock en 

annan lagstiftning än i Sverige så våran lag måste ändras om vi skall följa deras modell. Enligt 

Europakonventionens lagar kan vi enligt svensk lagstiftning inte frihetsberöva någon i 

”förebyggande syfte”. Europakonventionen menar att det är en form av frihetsberövande om 

vi i förebyggande syfte belägger någon med fotboja då denne överträtt ett besöksförbud. Detta 

då man aldrig har belägg för om han verkligen kommer att göra det igen. Med 

frihetsberövande menar de vidare att man genom fotbojan inskränker i en persons 

rörelsemönster och tvingar den att bara vistas på punkt A och B. Att sedan systemet också 

måste kontrolleras någon gång då och då gör att personen med fotbojan blir belagd med en 

sorts husarrest. Detta kan då också anses som ett frihetsberövande.  

 

I BRÅ:s rapport Elektronisk övervakning vid besöksförbud – Teknikens möjligheter och 

begränsningar (1999), skriver man att fotboja är att anse som fängelse. Dvs. att de mäter dem 

lika. Detta innebär att domstol i praktiken måste döma någon till fängelse för att kunna ge 

dem fotboja för att de brutit mot ett besöksförbud. För att den elektroniska övervakningen 

skall kunna verkställas som en påföljd krävs vidare att den utgör ett alternativ till ett 

fängelsestraff .BRÅ är sammantaget kritisk till ett genomförande av elektronisk övervakning 

av besöksförbud, i vart fall med hjälp av fotboja. BRÅ menar att det idag finns andra system 

som kan utvidgas och göras bättre, t.ex. satellit övervakning, och på så sätt genom dessa 

kunna kontrollera att besöksförbuden efterlevs. 
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BRÅ anser vidare att övervakning med elektronisk kontroll bör ske endast om det är sannolikt 

att åtgärden på ett påtagligt sätt höjer den utsatta personens trygghet. BRÅ vill även att en 

överträdelse av ett besöksförbud skall ingå i ett led av en upprepad kränkning, d.v.s. i 

förlängningen grov kvinnofridskränkning. (Ds 2001:73). 

 

Brottsoffermyndigheten vill framhålla behovet av snabba och skärpta reaktioner på 

överträdelser av besöksförbud dels genom befintlig straffskala, dels genom särskild 

rättsverkan genom elektronisk övervakning. Myndigheten menar i vart fall att en 

försöksverksamhet av elektronisk övervakning vid besöksförbud bör genomföras. 

(Övervakning med elektronisk kontroll, 2002). 

 

Föreningen Sveriges Socialchefer tycker att skyddet för våldsutsatta kvinnor idag är 

otillräckligt. De tycker att de tre modellerna är av stort intresse, dock anser de att det är den 

första modellen som är att föredra. FSS anser det angeläget att de tre olika modellerna för 

elektronisk kontroll blir föremål för fortsatt utredning. De tycker i nuläget att det inte bör 

införas. (Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer, 2002). 

 

5  Diskussion 

Fotbojan är ett resultat av de explosionsartade teknologiska framgångar som skett på senare 

tid. Staten har tagit hjälp av den nya tekniken för att hitta alternativa sätt att ta hand om 

brottslingar. I dagens Sverige får alla statliga organ spara på resurserna, detta gäller även 

kriminalvården. Med mindre medel ska kriminalvården ta hand om samma mängd 

brottslingar. Att det krävs nytt tänkande och mer utnyttjande av de resurser som finns är en 

självklarhet. Med detta resonemang är övervakning med elektronisk fotboja ypperligt. Med 

betydligt mindre medel kan samhället hålla en dömd människa i schack i det egna hemmet. 

Den enda kostnaden blir den tekniska utrustningen. Det blir en engångskostnad och materialet 

kan användas flera gånger. Frivårdsinspektören uppgav också det ekonomiska som den 

huvudsakliga orsaken till uppkomsten av fotbojan. När staten sparar 1000 kr per dygn på att 

ha elektronisk övervakning istället för fängelse så lär den här typen av straff ha en lysande 

framtid. Med dessa kostnadslättnader tror vi definitivt att det blir en utökning av den här 

sortens straff. Frivårdsinspektören uttalade klart att han var av samma åsikt.  
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Att det var mindre risk att återgå till brottslighet när man hade fotboja istället för fängelse var 

han tveksam till. Det verkar, enligt oss, inte vara så viktigt i det här sammanhanget när det 

finns så mycket pengar att tjäna. 

 

Det har dykt upp alternativa sanktioner jämte fängelsestraff, och det satsas mer och mer på 

dessa. Elektronisk fotboja är en av dem tillsammans med t.ex. samhällstjänst, övervakning 

och försöksutskrivning. Dessa är olika medel som samhället använder sig av i den sociala 

kontrollen. När någon bryter mot de regler som finns så sätter samhället in tillgängliga 

resurser för att försöka se till att det inte händer igen. Denna sociala kontroll har hittills varit 

fängelse men nu har man provat på fotbojan. Och enligt BRÅ:s undersökning och vår intervju 

så verkar det vara något som fungerar. Det var en stor del som tyckte att det var ungefär lika 

strängt som fängelse och en mindre del tyckte det till och med var strängare. Detta betyder att 

straffet är kännbart. 

 

Övervakning med elektronisk fotboja i hemmet innebär samma hårda regler och krav som i 

fängelset. Den stora skillnaden blir alla inskränkningar i vardagen. Straffet i sig blir de hårda 

restriktioner och scheman som man måste foga sig efter. Hemmet blir ditt fängelse. Detta var 

enligt BRÅs undersökning något de som valt att inte sökt fotboja reflekterade över. De ville 

inte förknippa sitt hem med ett fängelse. 

 

De ekonomiska kraven är ganska tuffa. Man får betala 1500 kr i månaden till 

brottsofferfonden, telekostnader, utebliven arbetsförtjänst vid programverksamhet och resor. 

Men jämför du med att gå miste om en månadslön eller flera vid fängelsevistelse så blir det en 

bra affär ändå. De som är socialt välanpassade med jobb, familj och dylikt gynnas och får 

fotboja medan de som inte har sysselsättning får sätta sig på kåken, även om de har gjort 

samma brott.  

 

Du får bara åka till jobbet och tillbaks. Annars får du inte ta ett steg utanför tröskeln. Har du 

inte ett brevinkast direkt in i hemmet får du inte hämta posten. Du kan inte gå ut med hunden, 

du kan inte gå och köpa en tidning, du kan inte hälsa på någon. Man kan ganska enkelt 

fastställa att vardagen inte på långa vägar blir som vanligt. Har du familj och gott om vänner 

som hälsar på dig kanske tillvaron blir dräglig. Men är du ensamstående och inte har så många 

vänner kan straffet bli värre än fängelse. På fängelserna kan man åtminstone träffa folk flera 
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gånger om dagen och få en hyfsad social tillvaro, även om det inte är bra att träffa den sortens 

människor. 

  

Inlåst i hemmet där enda möjligheten till frisk luft är balkongen. På helgerna får du gå ut en 

timme på lördagen och en timme på söndagen. Du får inte ta dig en grogg till bingolotto, 

knappt en lättöl till maten. Kontrollörena från frivården kan komma när som helst och du 

måste underkasta dig olika tester och svara på deras frågor. Många som valde att inte söka 

fotboja enligt Brås rapport pekade just på de oanmälda besöken och känslan att känna sig låst 

som anledning.  

 

Hur man ska handskas med unga förbrytare är också ett huvudbry för staten. 

Frivårdskonsulenten uppgav att det fanns vissa människor som skulle missgynnas av fängelse, 

främst då unga förstagångsförbrytare. Att sätta dessa unga människor i fängelse är som att 

sätta dem på skolbänken för att lära sig att bli kriminell. Men att placera dem på samma ställe, 

s.k. paragraf 12 hem leder också till att flera med samma beteende hamnar på samma ställe.  

Att ge dem elektronisk övervakning istället tror vi skulle vara bra. Kan det finnas ett värre 

straff när man är tonåring än att tvingas sitta hemma med familjen när kompisarna är ute och 

har kul. 

 

Framtiden för fotbojan ser ljus ut. Tekniken finns och det finns mycket pengar att spara. Över 

90% har fullföljt sin övervakning. Så länge övervakningen inte är någon längre tid verkar det 

inte vara några problem men med ökad strafftid har misskötseln ökat. Frivårdsinspektören 

uppgav att det fanns på förslag att man skulle öka strafftiden med boja upp till 6 månader. 

Börjar misskötseln redan vid 3 månader lär misskötseln och avhoppningarna öka väsentligt 

vid längre straff. Frivårdsinspektören trodde att den psykiska pressen skulle bli för stor med 

fängelse i det egna hemmet så länge. Vi tror inte heller att det fungerar för längre straff än tre 

månader. De många ändringarna i vardagen är förmodligen något man bara kan leva med en 

kortare tid. Den låsta känslan och de integritetskränkande kontrollerna blir för påfrestande 

under en så lång tid som 6 månader. Frågan är hur lång tid det tar efter det att straffet är 

avtjänat som hemmet känns som ett hem igen när man suttit inlåst i det så länge. 

 

Mycket få av dem som haft fotbojan som straff ångrar sitt beslut och nästan alla skulle 

rekommendera en vän i samma situation att ansöka om att få fotboja. Majoriteten har uppgett 

att de anser fotbojan som lika strängt straff som fängelse. Den positiva erfarenheten och 
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straffets liknelse med fängelse tillsammans med de ekonomiska fördelarna, tror vi gör att 

övervakning med elektronisk fotboja kommer att öka i omfattning i framtiden. 

 

När det gäller elektronisk övervakning vid besöksförbud så finns detta och fungerar i USA.  

Det som sätter käppar i hjulen i Sverige är vår lagstiftning. I utredningar som läggs fram så 

anser i stort sätt alla att fotbojan är ett slags frihetsberövande. Och därför tycker de flesta att 

det krävs att gärningsmannen döms till fängelse men får ha fotbojan som alternativ. I dagens 

läge så tillåter inte svensk lagstiftning att man frihetsberövar i förebyggande syfte.  

 

Som diskussionen går så är fotbojan ett alternativ till fängelse, men frågan är hur väl den 

utsatte blir skyddad. Den utsatte blir givetvis bättre skyddad om gärningsmannen sitter i 

fängelse. Som det är nu i Sverige så har det nästan blivit praxis för domstolarna att döma till 

böter och villkorlig dom när ett besöksförbud är överträtt. I straffskalan står det böter till 

fängelse i högst ett år. Vi ser två alternativa lösningar på ”problemet”. Den ena är att 

domstolarna faktiskt utdömer fängelse och har det som praxis, det andra alternativet är att de 

vid en villkorlig dom kan belägga någon med elektronisk övervakning i form av fotboja. 
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Intervju med J.R. 

 

J är 24 år gammal. I mars år 2002 avtjänade han ett en månads fängelsestraff i hemmet i 

byn Östervåla med elektronisk intensivövervakning, s.k. ”fotboja”. 

 

Vad var det som hände? 

J berättar följande. 

Det var i mitten på juli 2002 som händelsen inträffade. 

J var 22 år och det hade gått in på andra veckan på semestern och han och några kompisar 

var på fest i Öregrund, ett samhälle som ligger några mil öster om Uppsala. Med sig till 

festen hade dom J:s bil, en Opel Astra gsi. En i sällskapet drack inte utan skulle köra bilen 

hem till Östervåla. När dom kommit fram till Östervåla så hade klockan börjat närma sig 8-

9 på morgonen efter festen och J och en av killarna i sällskapet bestämde sig för att åka 

vidare till Söderfors där man hade några kvinnliga bekanta. Man hade med i beräkningarna 

att man hade druckit alkohol kvällen innan, men ansåg att det borde ha gått ut ur kroppen 

vid den tidpunkten. J sätter sig bakom ratten och det bär iväg ut på en liten skogsväg. 

Farten ökade och vid en innerkurva var olyckan oundviklig. Bilen skar ner i diket, voltade 2 

varv framlänges och hamnade liggandes på J:s sida. Bakom på vägen låg glas, plast och en 

baslåda som kastats ut ifrån bilen. Kamraten kunde oskadd kliva ur bilen medan Jesper satt 

fastklämd vid förarsätet med en krossad fotled. Brandkåren var först på plats och efter det 

kom ambulansen som tog J till sjukhuset. På sjukhuset kom första kontakten med polisen. 

Dom hade varit på olycksplatsen och ville ställa några frågor och kolla nykterheten. Det 

visade sig då att J hade 1,26 promille alkohol i blodet.  

 

Innan rättegången så blev J kontaktad av kriminalvården. Dom frågade: ”om du nu skulle 

bli dömd till fängelse, skulle du då kunna tänka dig att ha fotboja då”. Han svarade att det 

skulle han och sen kom det folk ifrån kriminalvården och gjorde en personutredning för att 

kolla om han uppfyllde kraven för att få ha fotboja. 

 

I slutet på januari kom sen rättegången och J blev dömd till en månads fängelse.  

 

En och en halv månad efter rättegången hade han en fotboja monterad runt höger vrist. 
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Åtta månader efter olyckan blev han av med körkortet. 

 

Var det en svår process att få fotboja istället för fängelse? 

– Nej, kriminalvården fixade allt. Kontakten med mig var på deras initiativ. Och det var 

dom som gjorde utredningen hemma och hörde med jobbet och så. 

 

Var det som ett fängelse hemma?  

– Ja, det var som att vara med i Big Brother. Inte kunna gå ut utanför hemmet när man ville. 

De kom och ställde in mottagaren på 10 meter. Jag kunde vara i hela lägenheten och på 

uteplatsen. Jag bodde på bottenvåningen då. Och det var ju skönt för då kunde man ju vara 

ute och röka och så. Jag hade fasta scheman över vad jag skulle göra. 1-2 gånger i veckan 

hade jag tid för att kunna tvätta och handla. På lördagar och söndagar hade jag en timme 

vardera för att kunna gå promenader eller något liknande. Sen var det ju arbetet förstås. 

Men jag fick ju ta emot besök när jag ville. Alla kompisar kom och hälsade på. De tyckte ju 

att det var lite häftigt. Men gick man utanför dom där 10 meterna eller avvek 10 min från 

schemat så gick larmet. Och då skulle de ringa upp en och fråga varför larmet gått. 

 

Gick larmet någon gång för dig? 

– Nej, det gjorde det inte. Första tiden kom de hem till mig nästan varenda morgon och 

gjorde nykterhetskontroller. Man hade totalt alkoholförbud. De sa att jag skulle vara 

försiktig och verkligen avstå från att äta eller dricka något som kunde ge utslag. Åt jag en 

punschpralin så skulle det ge utslag. Om det sen 10 minuter senare gav utslag då också så 

skulle dom klippa bojan och sen var det raka vägen till fängelse. 

 

Bekymrade det inte dig att ha en massa kriminalvårdare som sprang runt hemma hos 

dig på alla möjliga tider? 

– Nej, jag tyckte att det var helt okej att dom kom. Det är ju bättre det än alternativet, 

fängelse. 

 

Hur kändes det att ha bojan? 

– Jag hade den på högerfoten. Den var väl 5x 7 cm bred, ungefär som benet. Bandet runt 

benet var ca 5 cm brett. Jag fick duscha men inte bada. Den är inte så smidig, dom borde 

kunna utveckla den mer. Med något litet datachip eller nåt. Jag kunde inte vara ute på 
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Internet eller prata i telefon för länge, för dom kopplade upp fotbojan på telefonlinjen. Man 

kunde prata eller surfa i max 10 min. Sedan skulle larmet gå. 

 

Man måste ha arbete. Vad arbetade du med?  

– Jag var snickare. På samma firma som jag arbetar på idag.  

 

Hade de en mottagare på arbetet också? 

– Nej, det stod bara på schemat att jag skulle vara där. Och då var jag det. Om jag började 

halv åtta så hade jag 20 min på mig att ”försvinna” hemifrån.10 minuter före och 10 

minuter efter, annars gick larmet. De hade numret till min platschef också, men dit ringde 

de bara en gång. 

 

Kostade det något att ha fotbojan? 

– Ja, jag fick betala hyra för den. Jag tror att det var 1500 kr i månaden. Och jag hade den i 

30 dagar. De sa också att om något skulle hända med fotbojan så skulle jag få betala 

kostnaden för att laga den, och 20 000 kr om jag skulle ersätta den helt. Men den ringde 

upp ett gratisnummer, så man slapp betala för teleräkningen. 

 

Hade du hellre velat sitta i fängelse än att ha fotbojan? 

– Nej, det hade jag inte velat. Efter rättegången gick allt mycket snabbt. En och en halv 

månad efter så hade jag fotbojan på mig. Hade jag valt fängelse så hade jag nog fortfarande 

gått och väntat på att få komma in och avtjäna straffet. 

 

Skulle du rekommendera en god vän till att ansöka om fotboja istället för fängelse? 

– Ja, det skulle jag. Det var guld värt. 

 

Hur kändes det att få av fotbojan? 

– Det var bara som en stor frihet. Det stod en kall öl på bordet och väntade när de klippte 

upp den. Jag ska ta om körkortet. Jag fick 15 månaders spärrtid. Men för att få 

lämplighetsintyget så måste jag gå till doktorn och ta leverprover. Och då får jag inte dricka 

på 6 veckor. Just att inte dricka på 6 veckor är inte så svårt, men att gå omkring och tänka 

på att jag inte får dricka på 6 veckor är värre.  
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Man vill ju utöka maxtiden som man får vara tilldömd att avtjäna straff med fotboja. 

Idag är den 3 månader. Tycker du att det är bra om personer som begått ”tyngre” 

brottslighet får fotboja istället för att sitta i fängelse? 

– Nej, inte istället för fotboja, men som utslussning ifrån fängelset. Annars blir det en 

tvärdörr mellan fängelse och frihet. Då har de ju inte lärt sig att anpassa sig till ett liv i 

frihet. Då begår de ett brott, sitter i fängelse och sen släpps dom fria. De har ju 

rehabiliterings program på fängelserna, men de fungerar nog inte så bra. Vi hade också 

sånt. 1 gång i veckan hade jag möte med 13 andra som också hade fotboja. Det var väl 

ingen höjdare. Någon form av gruppterapi. 

 

Vi undersöker fotboja som komplement till besöksförbud, vad tror du om det? 

– Jag tycker att det låter positivt. Då slipper ju den drabbade ringa till polisen. Ibland 

kanske man inte hinner, och ibland kanske man inte vågar. 

 

Skulle inskränkningen i privatlivet stå i proportion till det begångna brottet? 

– Ja, det tycker jag. Jag tycker inte att det p.g.a. skrymsel inte ska vara tillåten. Så jobbigt är 

det inte att just ”bära” fotbojan. 
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