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Spørgsmålet om, hvad der virker bedst for at forhindre ny kriminalitet, står centralt i debatten 
om retspolitik. 
 
Justitsministeriets Forskningskontor har lavet en forskningsoversigt, hvori de eksisterende 
internationale forskningsresultater gennemgås, herunder den kriminalpræventive effekt af 
tiltag som straf og resocialisering (Præventive effekter af straf og andre tiltag overfor 
lovovertrædere – en forskningsoversigt, Justitsministeriets Forskningskontor, april 2015). 
Heraf fremgår, at det ikke gør nogen forskel hverken at hæve eller sænke straffen. Rapporten 
viser, at resocialiserende tiltag som uddannelse og behandling har en positiv indvirkning, 
således at der er færre, der begår ny kriminalitet (mindre recidiv). 
 
Forskningsoversigten berører også de unges møde med retssystemet og stigmatisering. 
Forskningen tegner et billede af, at hvis man først bliver registreret i retssystemet – f.eks. med 
en dom og en plet på straffeattesten – kan det få negative effekter på risikoen for at begå ny 
kriminalitet. Det kan bl.a. være, fordi man får sværere ved at finde arbejde eller bliver 
udelukket fra fællesskaber (stigmatisering), og det er disse afledte effekter, som kan øge 
risikoen for kriminalitet. 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udsendte daværende justitsminister Mette 
Frederiksen en pressemeddelelse, hvoraf fremgår: 
 
»Rapporten viser, at det er vigtigt med resocialiserende tiltag, når vi griber ind overfor 
lovovertrædere. For at forebygge, at dem, der bliver straffet, begår ny kriminalitet, skal vi så 
vidt muligt anvende mindre indgribende sanktioner såsom samfundstjeneste og fodlænke. 
Men det er vigtigt at understrege, at straf også handler om retsfølelse og om, at vi som 
samfund skal markere afstandtagen overfor forbrydelser. Når der bliver begået alvorlig 
kriminalitet, skal vi have mulighed for at anvende meget strenge sanktioner.« 
 
Foretag med udgangspunkt i teksten en retssociologisk analyse – med inddragelse af 
relevant teori og empiri – af: 
 

1) Straf som middel til at regulere borgernes adfærd sammenlignet med andre 
midler. 

2) Fordele og ulemper ved en lovgivning baseret på befolkningens retsfølelse. 
 
 
 
 
 
 
 

 


