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Tilbakefall blant straffede

Straffede lovbrytere:

Stadig f. ere pådrar seg ny
straffereaksjon
Statistisk sentralbyrå har tidligere undersøkt tilbakefallet blant dem som
ble domfelt, bøtelagt eller fritatt for
påtale for forbrytelser i årene 1951,
1957 og 1962. En tilsvarende undersøkelse er nå gjort for domfelte m.m.
for 1987. I denne artikkelen presenteres noen hovedresultater fra undersøkelsen i 1987. Vi viser hyppigheten
av tilbakefall blant lovbrytere med
ulik kriminell bakgrunn, ulikt kjønn,
ulik alder, og med ulike typer lovbrudd og straffereaksjoner. Videre
beskrives endringer i tilbakefallshyppigheten siden begynnelsen av
1950-tallet.

Vel halvparten av dem
som ble kjent skyldige
i forbrytelser i 1987,
Hvordan måles tilbakefall?
pådrog seg en ny
Målet med tilbakefallsundersøkelsen
er å vise hvor stor del av dem som ble
straffereaksjon i løpet
kjent skyldige i forbrytelser i 1987,
av fem år i frihet. Detsom pådrog seg ny straffereaksjon i
te var et betydelig
løpet av fem år med mulighet for tilbakefall. Undersøkelsen omfatter perhøyere tilbakefall enn
soner som i 1987 ble kjent skyldige i
i 1950- og 1960-årene.
Økningen var størst
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forbrytelser ved dom, forelegg, påtaleunnlatelse eller overføring til barnevernet. I det følgende omtales disse
som straffede. Deres eventuelle tilbakefall (ny dom, nytt forelegg, ny påtaleunnlatelse eller ny overføring til
barnevernet for forbrytelse) er registrert fram til utgangen av 1994.
I deler av oppfølgingstiden på sju til
åtte år vil mange ha vært hindret i å
begå nye lovbrudd. I studier av tilbakefall er det viktig å holde slike perioder utenfor. I denne undersøkelsen er
det gjort for fengslinger, utvandringer
og dødsfall. Opplysninger om slike
hendinger har gjort det mulig å bestemme når de straffede har stått fem
år under risiko for tilbakefall, altså
den tiden som er valgt som tilbakefallsperiode.
Flertall med tilbakefall

Over halvparten av dem som ble
kjent skyldige i forbrytelser i 1987,
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594 rukket å dokumentere
ken. Resten av de straffede med
hvorav 204 døde og 121 utvandkelsen omfatter således 10 631
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begikk nye forbrytelser i løpet av fem
år i frihet. 5 472 personer, eller vel
51 prosent av alle straffede i 1987,
pådrog seg ny straffereaksjon for forbrytelser i løpet av en tilbakefallsperiode på fem år.

å øke forholdsvis jevnt fram mot
1987-nivå, som altså var nær dobbelt
så høyt som nivået i 1951.

Figur 2: • Tilbakefaiiisproorit:
for straffede etter antall
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Risikoen for tilbakefall øker
med antall tidligere straffereaksjoner

De fleste hadde tilbakefall forholdsvis
tidlig. Så mye som tre av fem straffe-

De straffede i 1987 hadde et strafferegister som varierte fra ingen tidligede med tilbakefall fikk straffen for
re straffereaksjoner til hele 32 tidligetilbakefallet mindre enn to år etter
re reaksjoner. 47 prosent stilte uten
den forste straffereaksjon i 1987. For
tidligere straffereaksjoner, mens 28
alle med tilbakefall gikk det i gjenprosent var belastet med en til to tidnomsnitt 1,9 år fra reaksjonen i 1987
ligere reaksjoner og 25 prosent med
til første tilbakefall.
minst tre tidligere reaksjoner. Hele
53 prosent av de straffede, eller vel
Tilbakefallet nær doblet siden
5 500 personer, var altså kjent skyldiIngen
1951
ge i forbrytelser allerede for 1987
Det har gjennom mange år vært en
(tabell 1).
klar økning i hyppigheten av tilbakefall blant norske forbrytere. TilbakeRisikoen for tilbakefall er høyere jo
fallsundersokelsene for straffede i
flere tidligere straffereaksjoner straf1951 (Statistisk sentralbyrå 1961),
fede lovbrytere har. Mens en tredel
1957 (Statistisk sentralbyrå 1969) og
av dem som ble kjent skyldige i for1962 (Statistisk sentralbyrå 1972)
brytelser for første gang i 1987 hadde
viste tilbakefallshyppigheter på hentilbakefall, var det samme tilfelle for
holdsvis 28, 32 og 37 prosent (figur
vel halvdelen av de straffede med en
1). Tilbakefallsstatistikken for siktede
tidligere reaksjon (tabell 1). Andelen
for forbrytelser (Statistisk sentralbyrå
med tilbakefall økte opp mot ni tide1995, tabell 8.13) tyder på at tilbakeler for straffede med mer enn ti tidlifallshyppigheten etter 1962 fortsatte
gere reaksjoner.
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Kilde: Tilbakefallsundersokelse 1951, 1962 og 1987

Sammenlignet med 1950- og 1960årene har tilbakefallshyppighetene
økt både blant dem med få og blant
dem med mange tidligere straffereaksjoner (figur 2). Men aningen har
vært mest markert blant dem uten
tidligere straffereaksjoner, og blant
dem med bare en tidligere reaksjon.
Tilbakefallet høyere blant
menn enn blant kvinner

De som straffes for forbrytelser er
oftere menn enn kvinner. I 1987 var
ni av ti straffede menn, og det var 13
ganger så mange menn som kvinner
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Kilde: Tilbakefallsundersokelse 1987

blant de straffede som hadde tilbakefall. Blant straffede menn hadde 53
prosent tilbakefall, mens tilbakefallet
blant straffede kvinner var på 40 pro-.
sent (tabell 2). Undersøkelsen bekrefter dermed det kjente faktum at
menn faller tilbake til ny kriminalitet
oftere enn kvinner (Christie 1956 og
Statistiska centralbyrån 1991).
Det var imidlertid bare blant dem
som ble straffet for forbrytelser første
gang i 1987, at menn ble straffet for
nye forbrytelser vesentlig oftere enn
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Ung alder en risikofaktor

De straffedes alder er også en av
mange bakgrunnsfaktorer som påvir-
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Kjønnsforskjellen i tilbakefallshyppighet redusert

For kvinners vedkommende har det
vært en spesielt markert økning i tilbakefallet blant straffede med tidligere straffereaksjoner siden 1962. I til-svarende gruppe av menn var økningen langt mindre. Fra 1962 til 1987
ate tilbakefallshyppigheten for tidligere straffede med 24 prosentpoeng
for kvinner og 8 prosentpoeng for
menn.

Med tidligere

reaksjoner

Kvinner
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kvinner. For straffede kjent skyldig i
forbrytelser også tidligere, var hyppighetene av tilbakefall omtrent de
samme for kvinner som for menn
(tabell 2).

Tilbakefallsundersøkelsene fra 1950og 1960-arene viste klare forskjeller i
menns og kvinners tilbakefallshyppighet. Dette gjaldt både blant dem
med, og dem uten, tidligere straffereaksjoner. Undersøkelsene viste også
en tendens til at kjønnsforskjellen ble
noe mindre. Denne utviklingen bekreftes av resultater fra 1987-undersøkelsen. Mens tilbakefallsprosenten
for kvinner tidligere var omtrent
halvparten så høy som den for menn,
utgjorde kvinnenes tilbakefallsprosent i 1987 tre firedeler av mennenes
(tabell 3).
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Kilde: Tilbakefallsundersøkelse 1987

ker risikoen for tilbakefall. Unge

straffede har oftere tilbakefall enn
eldre. Riktignok var det bare små variasjoner i tilbakefallshyppighetene til
de store grupper av yngre straffede i
1987. Det var først blant dem over 30
AI at hyppigheten av tilbakefall viste
en klar nedgang med stigende alder
(tabell 4).
Aldersvariasjonene i tilbakefallshyppighet påvirkes imidlertid av antall
tidligere straffeforhold, som er sterkt
aldersavhengig. Eksempelvis var det
bare 2 prosent av de straffede 14-17åringene i 1987 som hadde minst tre
tidligere straffereaksjoner, mens dette gjaldt hele 40 prosent i alderen 2529 år, og 26 prosent av dem som var
50 år og eldre. Ser vi på grupper med

omtrent samme antall tidligere straffereaksjoner, viser tilbakefallshyppigheten en markert og forholdsvis jevn
nedgang med stigende alder (tabell
4).
Narkotikaforbrytelser og innbrudd gir høy tilbakefallsrisiko

Tilbakefallshyppigheten blant straffede varierer også med forbrytelsens
art.' Straffede som i 1987 ble kjent
skyldige i grovt tyveri, narkotikaforbrytelse eller brukstyveri av motorkjøretøy, ble tatt for nye forbrytelser
oftere enn andre lovovertredere. Lavest tilbakefallsprosent hadde de som
var straffet for sedelighets- og voidsforbrytelser. De pådrog seg ny straffereaksjon omtrent halvparten så ofte
som straffede for grove tyverier og
narkotikaforbrytelser (figur 3).
Straffede kjent skyldig i ulike typer
lovbrudd skiller seg imidlertid fra
hverandre både når det gjelder tidligere straffeforhold, kjønn og alder.
De som ble kjent skyldige i grove
tyverier og i narkotikaforbrytelser i
1987, hadde for eksempel langt flere
tidligere straffereaksjoner enn andre
straffede, mens skyldige i sedelighetsog voldsforbrytelser hadde langt færre. Kvinneandelen var størst blant
dem som var straffet for underslag og
bedrageri, men stor også blant narkotikaforbrytere. Straffede for brukstyverier av motorkjøretøy, tett fulgt
av straffede for grove og simple tyve-
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binasjoner med andre reaksjonsformer. I tabell 5 har vi likevel valgt å
gruppere reaksjonene i hovedkategoriene ubetinget fengsel, betinget
fengsel og bot, bare supplert med en
kategori for overføringer til barnevernet. 3

Grovt tyveri
Narkotikaforbrytelse
Brukstyveri av motorkjøretøy
Simpelt tyveri
Underslag, bedrageri
og dokumentfalsk
Forbrytelse mot liv,
legeme og helbred
Forbrytelse mot
sedeligheten
Andre forbrytelser
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Kilde: Tilbakefallsundersokelse 1987

rier, var vesentlig yngre enn andre
straffede.
I hvilken grad kan forskjellene i tilbakefallshyppighet mellom straffede for
ulike typer lovbrudd forklares med
forskjeller i kjønn, alder og tidligere
straffeforhold? For å besvare dette
spørsmålet har vi foretatt beregninger som tar hensyn til forskjeller på
disse områdene. 2 Også disse beregningene viser at det er klare forskjeller i tilbakefallshyppighet mellom
straffede for ulike typer forbrytelser,
men forskjellen mellom gruppene
med høyest og gruppene med lavest
tilbakefall blir noe mindre. Tilbakefallet blant bilbrukstyver er middels
høyt.

Tilbakefall til nye forbrytelser forekom oftest blant straffede dømt til
ubetinget fengselsstraff. Hele 63 prosent av disse pådrog seg ny reaksjon
for forbrytelser i løpet av fem år i frihet (tabell 5). Med et tilbakefall på
41 prosent var det straffede som fikk
bot, som hadde lavest tilbakefallshyppighet. Blant dem som ble idømt betinget fengsel og blant dem som ble
overlatt til barnevernet, hadde henholdsvis 47 og 52 prosent tilbakefall.
Disse tallene kan ikke si noe om hvor
velegnet de ulike straffereaksjoner er
når det gjelder å forebygge nye kriminelle handlinger. Til det er spesifikasjonen av reaksjonenes art og innhold
alt for summarisk. Dessuten hadde
straffede utsatt for ulike typer straffereaksjoner høyst ulik bakgrunn på en
rekke områder. De som var dømt til
ubetinget fengselsstraff, hadde tidligere pådratt seg langt flere straffereaksjoner og var gjennomgående en
god del eldre enn andre straffede.
Det var få kvinner blant dem som ble
dømt til ubetinget fengsel, og forholdsvis mange blant dem som ble
idømt betinget fengsel. De bøtelagte,
som relativt ofte var skyldige i volds-

For å få nærmere innsikt i forskjellene i tilbakefallsprosentene mellom
straffede med ulike reaksjonsformer,
har vi forsøkt å skille ut betydningen
av ulikheter i bakgrunnsfaktorer som
kjønn, alder, antall tidligere straffereaksjoner og type lovbrudd. 4 Vi har
beregnet hvor stor del av tilbakefallsprosentene som skyldes ulikheter i
disse bakgrunnsforholdene, og hvor
stor del som skyldes andre forhold.
Deretter har vi beregnet avviket mellom disse størrelsene og tilbakefallsprosenten for alle straffede sett under
ett. Beregningene viser at ulik bakgrunn med hensyn til kjønn, alder,
antall tidligere straffeforhold og type
lovbrudd kan forklare fra halvparten
til opp imot to tredeler av forskjellen
i tilbakefallshyppighet blant straffede
med ulike typer straffereaksjoner (tabell 5). Når vi korrigerer for ulikhet i
disse bakgrunnsfaktorene, reduseres
avviket mellom tilbakefallsprosenten
for straffede med ubetinget fengsel
og den for alle straffede sett under
ett, fra 11 til 4 prosentpoeng. For
straffede med bot ble dette avviket
redusert fra +11 prosentpoeng til ± 4
prosentpoeng. Den forskjellen som
ulike straffereaksjoner, og
under ett. 1987
Avvik fra tilbakefallsprosent
for alle straffede sett under ett

Har typen straff noe å si for
tilbakefallet?

For straffede lovbrytere i 1987 var
reaksjonen oftest ubetinget fengsel,
betinget fengsel eller bot. Disse straffene ble også forholdsvis ofte tatt i
bruk i ulike kombinasjoner og i kom-

eller sedelighetsforbrytelser, hadde
forholdsvis få tidligere straffereaksjoner. Straffede besluttet overført til
barnevernet var yngre enn andre
straffede og var oftest tidligere ustraffet. Men de var samtidig den gruppen
som hyppigst var siktet for grove
tyverier.

Ubetinget fengsel
Betinget fengsel
Bot
Overført barnevern
Kilde: Tilbakefallsundersokelse 1987
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62,9
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40,8
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11,4
- 4,0
-10,7
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7,2
-2,2
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0,3
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3. Alle reaksjoner som inneholder ubetir
fengselsstraff er gruppert som ubetinget
fengsel. Alle reaksjoner som inneholder
men ikke ubetinget fengselsstraff, er gru
som bot. Utsettelse med å utmåle straff (
regnet med under betinget fengsel.
4. Dette er gjort ved hjelp av beregninge
statistiske regresjoner som viser sammer
gen mellom tilbakefallsprosenten på den
side, og antall tidligere reaksjoner, kjøm
alder og type lovbrudd på den annen. I
gresjonsberegningene er hver av de stral
tildelt en tilbakefallsprosent lik den i gn
vedkommende tilhørte i en simultan for
ling etter kjønn, alder, antall tidligere st]
reaksjoner og type forbrytelse. Fordeling
omfattet 225 grupper som det ble beregi
tilbakefallsprosenter for. Regresjonsbest■
gjennomsnittlige tilbakefallsprosenter fo
grupper med bakgrunn som straffede, m
med ubetinget fengsel, bot, betinget fen
eller overføring til barnevernet, er bereg
etter regresjonsligningen for alle straffed
siden sammenholdt med tilbakefallspros
ten for alle straffede sett under ett.
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