Fortsättning..
Forskning visar också att en uppväxt i fattiga
bostadsområden, med hög arbetslöshet och
låga inkomster ökar risken för kriminalitet.
Detsamma gäller umgänge; om du umgås med
kompisar som är ordentliga och följer lagen så
är risken betydligt mindre att du själv hamnar i
brottslighet än om du umgås med kompisar
som själva tycker att “regler är till för att brytas”.
Detta är “stereotyper” och behöver inte stämma
in på alla. Man kan klara sig jättebra fast man
har en svår och trasslig uppväxt och man kan
hamna i kriminalitet fast man har haft en
fantastiskt fin uppväxt också.
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Tabell.
Tabellen, som är statistik mellan 1990 och
2010 visar att de absolut flesta som begår
brott med dödligt våld är arbetslösa.
Offer för dödligt våld är också högst vid
arbetslösa.
Detta visar på (iallafall vid dödligt våld)
att arbetslöshet påverkar människor på
ett eller annat vis.

Ekonomi - ett exempel.
Brottet: En skåpbil som tillhörde en målarfirma
stals. Den hittades någon timme senare
nedklottrad. Däremellan hade de två män som
färdats i bilen tjuvtankat bensin på Statoil.

Polis - 25.200 kr (60 timmars utredningstid)
Tingsrätt - 13.094 kr (Häktningsförhandling,
huvudförhandling, lokalhyra, administrativa
kostnader samt lönekostnader)
Advokat - 14.133 kr (arbete, tidsspill, utlägg och
lönekostnader).
Åklagare - 4.000 kr (förberedelse inför åtal och
huvudförhandling).
Kriminalvård - 47.880 kr (21 dagar i häktet)
= Kostnad: 104.307 kronor

Begångna brott: Snatteri, skadegörelse, olovligt
brukande, stöld.
Påföljd i tingsrätten: Två månaders fängelse
och kontraktsvård.

Bröt mot kontraktsvård vilket ledde till att målet
gick upp i hovrätten, där männen fick 120
dagars straff i fängelse.
Hovrätten - 34.317 kr
Advokat - 2.000 kr
Kriminalvården - 191.880 kr
Utdömt skadestånd - 11.292 kr
Slutsumma för brottet: 347.177 kronor

Vägen från brott till straff..
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ett brott begås.
En polisanmälan görs.
Gripande av misstänkt.
Förundersökning inleds. (Ibland startas
förundersökning innan ett gripande kan
göras)
Åklagaren anhåller.
Domstolen häktar.
Åklagare väcker åtal.
En rättegång inleds.

Längs hela denna väg kan det också
avslutas. Till exempel så kan en
förundersökning läggas ner, och brottet
avskrivs.
Efter att en åklagare har anhållit kan fallet
läggas ner och den misstänkte släpps fri.
När man har väckt åtal så kommer en
rättegång att ske men i rättegången kan
den tilltalade bli friad och därmed läggs
fallet ner.
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Tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen.
Det finns främst tre anhalter när en person ska dömas i en rättegång. Det första stoppet är i
tingsrätten. Tingsrätter finns i de allra flesta städer i Sverige. Om man blir dömd i en
tingsrätt så kan man överklaga till hovrätten. Det finns 6 stycken hovrätter i Sverige. Även
offret kan välja att överklaga till hovrätten om denne är missnöjd med domen. För att fallet
ska tas upp i hovrätten måste det finnas nya eller på något sätt tillkomma bevis. Om fallet
tas upp i hovrätten och man fortfarande är missnöjd som tilltalad eller målsägande med
straffet så kan man överklaga till högsta domstolen. Det finns endast en sådan i Sverige.
Däremot är det väldigt svårt att få sitt fall granskat av HD. De är endast fall som är
speciella och som skulle kunna leda till en lagändring eller som en förebild för liknande
fall som kan ske, som tas upp där.
Europadomstolen.

Civil olydnad.
..

Vad händer på
bilden?

Civil olydnad.
Några exempel:

❏
❏
❏
❏
❏

Kedja fast sig vid ett träd som
ska fällas.
Ockupera eller bosätta sig i ett
hus som ska rivas.
Gömma flyktingar som ska
utvisas.
Släppa ut djur från laboratorier
som gör djurförsök.
Sabotera båtar som jagar valar.

Civil olydnad innebär att man protesterar mot
saker man tycker är orättvist men man gör det
på ett fredligt och icke-våldsamt sätt.
Däremot sker det väldigt ofta att man genom att
utföra civil olydnad också bryter mot lagen.

