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Redaktören har ordet

Välkommen till ett nytt nummer av Tidskrift för Kriminalvård. 
I detta nummer följer vi upp några ämnen från tidigare 
nummer. I förra numret fångade vi partiernas syn på hur 

bland annat kriminalpolitiken skulle utformas för att minska antalet 
personer i fängelse. Tidiga förebyggande samhällsinsatser och återfalls-
förebyggande insatser för redan dömda, var alla partier överens om. 
Endast Sverigedemokraterna ville höja straffen. I detta nummer 
redovisar vi flera aktuella studier om våld i nära relationer och dess 
konsekvenser. Kunskap som politikerna skulle kunna använda i 
effektiva förebyggande åtgärder. Men nu inför valet har Alliansen i 
stället anslutit sig till Sverigedemokraternas linje och kräver strängare 
straff. Trots att strängare straff inte har någon effekt på brottsligheten.

Ett annat tema som följs upp är hur Kriminalvården lever upp till 
kravet om en human kriminalvård, som minskar skadorna av isolering 
och visar respekt för människovärdet. En artikel av Viktor Glas i första 
numret av Tfk 2014 beskrev en kränkande isolering av en ung intagen. 
I detta nummer får vi ta del av JO:s beslut i det ärendet. Allvarlig kritik 
riktas mot Kriminalvården. Vårdare som bevakar den humana 
kriminalvården på ”golvet” är ovärderliga för att en organisation, som 
har makt över tvångsomhändertagna, ska kunna upprätthålla en 
human kriminalvård. Det är oroande när Kriminalvården gör sig av 
med sådana medarbetare (som i det här fallet), som så tydligt bevakat 
respekten för mänskliga rättigheter. Det skickar en signal till all 
personal att tystnad gäller när man ser övergrepp av olika slag.  
Tystnadens kultur får vi belyst i en studie från en sluten anstalt, både 
kulturen mellan personal och intagna och mellan intagna. 

En påminnelse om gångna tider då det rådde stor öppenhet mot 
samhället och viktiga kulturarbetare besökte Kriminalvårdens anstal-
ter får vi genom artikeln från Sten-Åke Lövdahl, f.d. fritidsassistenten 
på Kumla. Utbudet av kultur för intagna var rikt på 1970-talet.

Birgitta Göransson
redaktion@tfkriminalvard.org
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Våld och hälsa  
– En befolkningsundersökning 
om kvinnors och mäns vålds-
utsatthet samt kopplingen till 
hälsa 

Denna rapport är den första som pu-
blicerats inom ramen för forsk-
ningsprojektet Kvinnors och 

mäns utsatthet för våld i ett livs- och befolk-
ningsperspektiv. Studien har genomförts av 
professor Gun Heimer, chef för NCK, Upp-
sala universitet, docent och forskningsleda-
re Tommy Andersson, Umeå universitet 
och med dr och överläkare Steven Lucas, 
Uppsala universitet. (NCK 2014:1)

Syftet med studien var att i en nationell 
prevalensstudie belysa kvinnors och mäns 
utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt 

våld i ett livsperspektiv samt kopplingen 
mellan utsatthet och ohälsa. Det finns ett 
starkt vetenskapligt stöd för att utsatthet för 
våld är ett betydande folkhälsoproblem. 
Våldet är mångfasetterat och har studerats 
ur många olika perspektiv. Kopplingen mel-
lan psykisk, fysisk, sexuell och social utsatt-
het under barndomen och ohälsa som vuxen 
har dock varit mindre belyst. 

En riksrepresentativ studie har genom-
förts, som undersökt 5861 vuxna kvinnors 
och 4654 mäns utsatthet för psykiskt, fy-
siskt och sexuellt våld under barndomen, 
ungdomen och vuxenlivet. I undersökning-
en ingick även frågor om personernas psy-
kiska och fysiska hälsa och livssituation.

Studien visar att våldet är utbrett, och att 
det finns starka kopplingar mellan utsatthet 
för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare 

Ny kunskap om våld i nära  
relationer – vilka är slutsatserna?
Två forskningsrapporter och ett betänkande om våld i nära relationer 
har redovisats under våren 2014. En stor nationell studie om våld och 
hälsa har genomförts av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) 
vid Uppsala universitet, regeringens kunskapscentrum. Initiativ till 
studien har tagits av NCK. En annan studie har genomförts av Brotts-
förebyggande rådet på uppdrag av regeringen och ett betänkande har 
avlämnats av Carin Götblad, regeringens nationella samordnare mot 
våld i nära relationer; ett tvåårigt uppdrag som avslutats. 

Av Birgitta Göransson
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i livet. Bland de våldsutsatta kvinnorna var 
andelarna som uppvisade psykisk och fysisk 
ohälsa relativt lika oavsett om det allvarliga 
våldet de utsatts för var sexuellt, fysiskt eller 
psykiskt. Förekomsten av ohälsa skiljer sig 
inte heller åt beroende på om utsattheten 
skedde i barndomen eller i vuxen ålder. Var 
femte kvinna som utsatts för allvarligt våld i 
barndomen eller i vuxen ålder uppgav sym-
tom som tyder på depression, ett av samhäl-
lets allvarligaste sjukdomstillstånd i flera 
avseenden. Psykiska sjukdomar och framför 
allt depressionstillstånd är den näst vanli-
gaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. 
Depression är liksom PTSD (Post Trauma-
tic Stress Disorder) också kopplad till andra 
risker för ohälsa såsom riskbruk av alkohol, 
självmord, självskadande beteende. Mer än 
var fjärde kvinna som hade utsatts för allvar-
ligt våld visade tecken på PTSD-symtom, 
vilket innebär att sådana symtom är tre till 
fyra gånger vanligare hos den utsatta grup-
pen jämfört med kvinnor som inte varit ut-
satta. PTSD är en diagnos som visar på 
kopplingen mellan psykiskt trauma och fy-
sisk ohälsa. Alltfler studier visar kopplingar 
mellan utsatthet för våld och vitt skilda sjuk-
domstillstånd, som till exempel fibromyal-
gi, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och 
även cancersjukdomar. 

Kvinnorna uppvisade betydligt högre an-
del utsatthet för allvarligt sexuellt och psy-
kiskt våld, medan männen rapporterade 
något högre utsatthet för allvarligt fysiskt 
våld. Kvinnor utsattes också i betydligt hö-
gre grad för våld av en partner, medan män 
oftare utsattes för våld av en okänd person.

Cirka 20 procent av kvinnorna och 40 
procent av männen hade någon gång i sitt liv 
blivit slagna med knytnäve eller föremål, bli-
vit sparkade, skadade med vapen etc. Cirka 
40 procent av kvinnorna och 60 procent av 
männen hade någon gång blivit hotade med 

våld. När det gäller utsatthet för psykiskt 
våld svarade drygt 40 procent av kvinnorna 
och drygt 30 procent av männen att de varit 
utsatta för upprepat psykiskt våld.

Cirka 20 procent av kvinnorna och 5 pro-
cent av männen hade någon gång i sitt liv 
utsatts för allvarligare sexuellt övergrepp 
med våld eller hot om våld, påtvingat samlag 
eller liknande som att utnyttjas sexuellt när 
man inte har möjlighet att försvara sig. Om-
kring 65 procent av kvinnorna och 30 pro-
cent av männen hade någon gång utsatts för 
sexuella övergrepp, sexuell förnedring eller 
sexuella trakasserier.

Av dessa uppgav åtta procent av kvinnor-
na och tre procent av männen att de hade 
erfarenheter och minnen av att någon gång 
före 15 års ålder ha blivit utsatta för sexuella 
övergrepp där förövaren tilltvingat sig eller 
försökt tilltvinga sig oralt, vaginalt eller analt 
samlag. Få av de utsatta för sexuella över-
grepp i barndomen pratade med någon om 
övergreppen, och endast i en bråkdel av fal-
len hade en polisanmälan gjorts. 

Förövarna av det sexuella våldet är nästan 
uteslutande män, och vad gäller övergrepp 
under barndomen (före 18 år) ungefär lika 
ofta av jämnåriga pojkar som vuxna män. 
Allvarliga sexuella övergrepp i vuxen ålder 
begås till största delen av en manlig partner 
medan mindre allvarliga övergrepp till störs-
ta delen begås av andra män. Även när det 
gäller fysiskt våld uppges vanligtvis pojkar/
män som förövare. Inom ramen för detta 
visar resultaten dock att mammorna nästan 
lika ofta som papporna uppges som förövare 
av de kvinnor som utsätts för fysiskt våld i 
barndomen, medan pappor eller andra män 
uppges som förövare av det våld som män 
drabbats av i barndomen. En mycket stor 
del av det fysiska och psykiska våld man ut-
satts för före sin 18-årsdag kommer dock 
inte från vuxna utan från jämnåriga. För 



6 Tidskrift för Kriminalvård  2014:3

männens del så gott som uteslutande från 
jämnåriga pojkar medan kvinnorna i hög 
utsträckning uppger jämnåriga flickor som 
förövare.

Utsatthet det senaste året
Uppräknat på befolkningsnivå skulle resul-
taten i denna studie innebära att cirka 114 
000 kvinnor och cirka 31 000 män i 18-74 
årsåldern under loppet av ett år (våren 2011 
– våren 2012) utsattes för sexuella övergrepp 
i termer av påtvingade samlag, sexuella 
handlingar, då man inte kunnat försvar sig, 
oönskade kyssar, smekningar etc. Dessutom 
utsattes cirka 130 000 kvinnor och 167 000 
män för fysiskt våld eller hot om våld samt 
207 000 kvinnor och 109 000 män för upp-
repat och systematiskt psykiskt våld i termer 
av förtryck, förnedring m.m.

Forskargruppens skriver i sitt slutkapitel: 
”Ökad insikt om människors utsatthet för 
olika typer av våld är en förutsättning för att 
kunna åstadkomma en förändring. För po-
litiker och myndighetsansvariga finns nu 
aktuella data som kan ligga till grund för att 
aktivt och handlingskraftigt agera för att 
motarbeta våldet. Prioriteringar av resurser 
till förebyggande, stödjande och behand-
lande insatser är nödvändiga, inte minst vad 
gäller barnens situation.”

Rapporten finns tillgänglig i Nationellt 
Centrum för Kvinnofrids kunskapsbank 
www.nck.uu.se/kunskapsbanken

Brå-rapport  
- om Brott i nära relationer 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har 
genomfört en nationell kartläggning 
av brott i nära relationer (Rapport 

2014:8). Brott i nära relationer är ett allvar-
ligt samhällsproblem som orsakar mycket 
lidande för de personer som utsätts. Majori-
teten av dessa brott anmäls dock inte till po-
lisen, vilket gör att denna typ av brottslighet 
måste undersökas på annat sätt än via statis-
tiken över polisanmälda brott. Kartlägg-
ningen har gjorts inom ramen för Natio-
nella trygghetsundersökningen (NTU), en 
undersökning om människan trygghet och 
utsatthet för brott, som Brå genomför årli-
gen i form av telefonintervjuer. De nivåer av 
utsatthet i befolkningen som framkommer i 
denna kartläggning bör beaktas som mini-
minivåer, eftersom mörkertalet troligtvis är 
stort poängterar forskarna. 

Brå:s studie skiljer sig från NCK-studien, 
som redovisats ovan, bland annat genom att 
materialet samlats in på olika sätt. Brå ge-
nomför studien företrädesvis genom tele-
fonintervjuer, men med kvalitetssäkrade 
frågor vad gäller våldsutsatthet. 12 534 per-
soner har intervjuats. NCK genomförde sin 
studie genom en större enkät med fördju-
pade frågor och frågor som mäter hälsa. 
NCK är en organisation som stödjer vålds-
utsatta. Möjligen kan NCK ha fångat upp 
mer av det dolda våldet. 

En nära relation i Brå studien avser att 
man har, eller har haft, ett partnerförhål-
lande med en flickvän, pojkvän, hustru eller 
make, oavsett om man är sammanboende 
eller ej. De brott som kartläggs är systema-
tiska kränkningar och förödmjukelser, för-
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sök att inskränka friheten, hot, trakasserier, 
misshandel, grov misshandel, sexualbrott 
och grova sexualbrott- det är inte fråga om 
juridiska definitioner av grov misshandel 
respektive grovt sexualbrott. Grov misshan-
del är här att i relationen ha fått ta emot slag 
med föremål, knytnävsslag, sparkar eller dy-
likt. Grovt sexualbrott är att den utsatta per-
sonen tvingats till någon form av sexuell 
handling genom hot, att hålla fast, utnytt-
jats under berusning eller liknande. Åter-
kommande utsatthet definieras som att 
man blivit utsatt någon gång i månaden eller 
oftare under det senaste året.

Under 2012 utsattes knappt  
7 procent för brott i en nära relation 
Andelen kvinnor som utsattes för brott i en 
nära relation under 2012 (7,0 procent) var i 
princip jämnstor med andelen utsatta män 
(6,7 procent). Även om man studerar psy-
kiskt våld och fysiskt våld separat visar sig 
utsattheten vara jämnt fördelad mellan kö-
nen. 

Även om utsattheten verkar vara jämnt 
fördelad mellan kvinnor och män är det 
vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld i 
form av grov misshandel och sexualbrott. 
Det är också vanligare att kvinnor utsätts för 
upprepat våld. Sett över en livstid så uppger 
25 procent av kvinnorna att de någon gång 
utsatts för brott i nära relation. Motsvarande 
siffra för männen är knappt 17 procent. 
Kvinnorna har betydligt större behov av 
hjälp och stödinsatser, framför allt sjukvård. 
Av de kvinnor som utsattes för grov miss-
handel under 2012 uppgav 29 procent att 
de varit i behov av sjukvård. Motsvarande 
siffra för männen var drygt 2 procent. 

Utsattheten är högst bland personer i åld-
rarna 16 – 34 år, bland ensamstående kvin-
nor med barn, personer med lägre utbild-

ning och personer boende i flerfamiljshus. 
Utsatta kvinnor har ofta sämre ekonomiska 
förutsättningar än kvinnor som inte blivit 
utsatta. Det verkar inte finnas några tydliga 
skillnader i utsatthet mellan personer som är 
födda i Sverige och utrikesfödda. 

Nästan hälften av de personer som varit 
utsatta för psykiskt våld under 2012 uppger 
att våldet har varit återkommande under 
året. Kvinnor uppger i högre utsträckning 
att de blivit utsatta för återkommande psy-
kiskt våld. Även de som var utsatta för fysiskt 
våld var utsatta för återkommande fysiskt 
våld (var fjärde person). Här är det också 
vanligare att kvinnor utsätts för upprepat 
våld. 

Knappt 4 procent av de personer som ut-
sattes för brott i nära relation under 2012 
uppger att de gjort en polisanmälan. Det 
vanligaste skälet till att inte polisanmäla är 
att man betraktar händelsen som en småsak 
eller att man redde ut händelsen själv.

Vårdkontakter
Fler söker hjälp i sjukvården än i socialtjäns-
ten. Av de utsatta kvinnorna hade 12 pro-
cent haft kontakt med sjukvården. Motsva-
rande andel av männen var 3 procent. Av de 
som utsatts för grov misshandel hade 30 
procent av kvinnorna och 2 procent av män-
nen sökt sjukvård. Endast 7 procent av kvin-
norna fick stöd av socialtjänsten. Kvinno-
jourerna har många besök men ojämn sta-
tistik. De är också begränsade av för lite re-
surser. Det tycks dock inte vara någon ök-
ning de senaste åren av antalet besökare. De 
som i hög grad saknat hjälp och inte fått sitt 
hjälpbehov tillgodosett är de som blivit ut-
satta för återkommande fysiskt våld (38 % 
av kvinnorna och 21 % av männen).
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150 000 barn 
33 procent av kvinnorna som varit utsatta 
för våld i nära relation och 27 procent av 
männen uppger att det bor barn i deras hus-
håll. Uppräknat på befolkningsnivå handlar 
det om 83 000 kvinnor och 67 000 män 
som under 2012 har utsatts för våld minst 
en gång och som har barn boende i hushål-
let. Om det bor ett barn i vart och ett av dessa 
hushåll (vanligtvis bor det fler) innebär det 
att minst 150 000 barn bor i hem där det 
förekommit våld. Om man studerar de som 
utsätts för återkommande psykiskt och fy-
siskt våld på befolkningsnivå rör det sig om 
drygt 48 000 kvinnor och 17 000 män. 
Alltså lever minst 65 000 barn i ett hem där 
det förekommer upprepat fysiskt och psy-
kiskt våld. 

Betänkande  
Våld i nära relationer  
– en folkhälsofråga

Carin Götblad f.d. länspolismästare 
i Stockholm, har under två år haft 
regeringens uppdrag som nationell 

samordnare mot våld i nära relationer.
Uppdraget har nyligen slutredovisats och 

Carin Götblad har listat ett femtiotal olika 
förslag för att stärka stödet till personer som 
är utsatta för våld i nära relation. Bland an-
nat föreslår hon att brottsoffret ska sättas i 
centrum och att myndigheter ska samlas 
och samverka kring de våldsutsatta i lokala 
operativa arbetsgrupper. Ett av huvudför-
slagen är att varje person ska ha en egen lots 
hos socialtjänsten. I varje kommun bör fin-
nas en operativ arbetsgrupp mot våld i nära 

relation. Där ska myndigheter som polis, 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminal-
vård och även andra aktuella aktörer samlas 
kring brottsoffret i stället för att den som är 
utsatt ska vandra runt till olika instanser. So-
cialtjänstens lots ska hålla ihop insatserna. 
För våldsutsatta barn ska socialtjänsten ha 
särskilda barnlotsar.

Varje våldsutsatt som är utsatt för allvar-
ligt våld eller risk för allvarligt våld bör ha en 
individuell handlingsplan där man kartlagt 
vad hon eller han behöver för att ta sig ur sin 
situation och sitt trauma. I den ska samtliga 
aktörers ansvar och insatser finnas specifice-
rat både för det akuta skedet och på lång sikt. 
Planen ska följas upp och hållas aktuell. Det 
viktigaste av allt är att man lyssnar på den 
utsatta, offer upplever ofta att de inte lyssnas 
på.

Större fokus på våldsutövaren
Polisen måste jobba mer underrättelsebase-
rat mot gärningspersonerna och de som är 
våldsutsatta. Carin Götblad föreslår att poli-
sen ska hålla konsekvenssamtal med vålds-
utövarna; kartlägga om det finns annan 
brottslighet, vilket det ofta gör, och göra 
hembesök. Hon föreslår att straffen skärps 
när det gäller överträdelse av kontaktförbu-
det och att överträdelse alltid ska leda till en 
påföljd, även om den är ringa.

Barnen är bortglömda
Barns behov av stöd och hjälp måste upp-
märksammas i betydligt större omfattning 
än vad som sker idag. Barnens situation lyser 
med sin frånvaro i polisutredningar och 
handlingsplaner. De tillfrågas inte vid skyd-
dat boende och saknas i de nationella strate-
gierna. Barn far illa mer än nödvändigt i 
rättsprocessen menar Carin Götblad. Bar-
nahus har förbättrat saken, men de ser olika 
ut i olika län och kommuner och många sak-
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nar barnahus. Det finns fall där barn trans-
porteras långa sträckor för förhör och efter 
förhöret körs hem till sin gärningsman att 
ensam möta honom/henne. Hon föreslår 
bättre målsägarbiträden lämpliga för upp-
draget och att polisen ska ta fram en hot- och 
riskbedömningsmanual för barn som lever 
med våld. Polisen bör utveckla en särskild 
modell för barnkonsekvensanalyser inom 
sin verksamhet.

Kommuner måste ha boenden
Carin Götblad föreslår att kommunerna ska 
erbjuda särskilda boenden för våldsutövare 
så att kvinnor och barn inte behöver lämna 
sin bostad. Kommunernas ansvar för att er-
bjuda skyddat boende bör införas i social-
tjänstlagen menar hon. Verksamheten bör 
också vara tillståndspliktig. Idag vilar kom-
munerna på frivilligorganisationer. De är 
viktiga men kommunerna måste ta större 
ansvar.

Vad lär vi av denna forskning?  
Vilka konsekvenser drar politikerna?

Ny kunskap inom detta område ger framför 
allt den nya studien från NCK om våld och 
hälsa. En så tydlig redovisning av de omfat-
tande konsekvenser som våld har på den 
psykiska, fysiska och sociala hälsan både om 
det förekommit i barndom eller i vuxenlivet 
har inte varit känt tidigare. Våldsutsatthet 
eller att som barn ha bevittnat våld påverkar 
en person hela livet. Den påverkar också hur 
stark en person blir när det gäller att möta 
annan ohälsa. Tidigare forskning har visat 
att många kvinnor som utvecklat alkohol-
problem har växt upp med våld- och sexu-
ella övergrepp. Så även kvinnor som utveck-
lar ett narkotikaberoende. Har en person 

utsatts för våld i barndom eller ungdom är 
risken högre att man utsätts för brottslighe-
ten igen. Inte för att man aktivt söker sådana 
partner utan för att ens förmåga att lämna 
destruktiva relationer har minskat och ens 
självkänsla urholkats, förutom att man har 
fått andra psykiska skador. En viktig ny kun-
skap är att en mycket stor del av det fysiska 
och psykiska våld man utsätts för före sin 
18-årsdag inte kommer från vuxna män 
utan från jämnåriga. En kunskap som måste 
överföras till skolan och ungdomsmottag-
ningar, BUP m.m. så problematiken kan 
fångas upp av dem som möter dessa ungdo-
mar.

Brå:s forskning bekräftar resultaten i 
NCK:s studie även om våldsnivåerna ligger 
på olika nivåer. Brå visar också i sin analys att 
det är sjukvården som är den instans de 
våldsutsatta i första hand vänder sig till för 
att få hjälp. Alltså borde insatser för att öka 
kunskapen om problematiken och försök 
att fånga upp våldsutsatta förstärkas inom 
sjukvården. Det finns en modell för detta 
vid Kvinnofridsmottagningen inom Akade-
miska sjukhuset, som arbetar uppsökande 
på akutmottagningen och erbjuder både 
medicinsk, psykiatrisk och gynekologisk 
konsultation förutom krisbearbetning. So-
cialtjänsten borde kopplas på och kvinno-
jourer stödjas i sitt samarbete. 

Båda forskningsrapporterna pekar på de 
oerhörda behoven av förebyggande åtgär-
der. Endast en mycket liten del av alla vålds-
utsatta polisanmäler händelsen. Våldet 
måste fångas upp inom sjukvården på akut-
mottagningar, vårdcentraler, mödravårds-
centraler, barnavårdscentraler, ungdoms-
mottagningar och i socialtjänsten. På kvin-
nojourer, mansjourer och brottsofferjourer 
är våldet synligt men jourerna får inte till-
räckligt med resurser att möta problemati-
ken. 
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Det är inom ordinarie verksamheter som 
insatser måste förbättras. De ideella jourer-
na bör garanteras medel att upprätthålla en 
kontinuerlig verksamhet och alternativa bo-
enden. Varje myndighet och verksamhet 
måste bli bättre på att genomföra de upp-
drag de redan har och upptäcka våldsutsatt-
het. Det finns en mycket stor kunskap inom 
de specialiserade enheter som finns idag 
inom socialtjänst och kvinno- och mans-
jourer och även många exempel på god sam-
verkan mellan olika myndigheter och orga-
nisationer i nätverksform. De skulle spridas.

Att föreslå nya organisatoriska former 
som den nationella samordnaren gör gagnar 
inte de våldsutsatta. Nyligen har vi upplevt 
hur barn, där det är känt att de utsätts för 
våld, blivit ihjälslagna; kvinnor som begärt 
kontaktförbud för sin hotande och miss-
handlande partner har mördats, åklagare 
inte beviljat kontaktförbud; BUP tar sig inte 
an barn som har psykiska problem och sam-
tidigt är föremål för vårdnadstvist och soci-
altjänsten utreder inte behoven hos barn 
som far illa. Polisen ingriper inte på överträ-
delser av kontaktförbud. Psykiatrin avvisar 
psykiskt sjuka som söker vård när personen 
börjar känna att de tappar kontrollen. Det 
finns regelverk för alla inblandade myndig-
heter men de följs inte. En haverikommis-
sion med alla inblandade borde tillsättas 
varje gång ett allvarligt våldsbrott begåtts, 
trots att risken var känd, för att lära av miss-
lyckandet och förhindra att det händer igen.

Domstolen kan tilldöma delad vårdnad 
till en gärningsman som utsatt mamman 
och troligen också barnet för våld. Det finns 
många exempel på hur barn tvingas att um-
gås med en farlig gärningsman trots en 
mängd symtom på rädsla och ångest; därför 
att föräldrars rätt till sitt barn är överordnad 
Barnkonventionen i svensk lag. Denna lag-
stiftning behöver förändras.

Vad vill då våra politiker göra? 
I Tidskrift för kriminalvård nr 2 2014 redo-
visades en enkät som gått till alla ledamö-
terna i Justitieutskottet. Alla politiska parti-
er betonade i sina svar vikten av att förebyg-
gande insatser i samhället måste prioriteras 
för att minska kriminaliteten och att Krimi-
nalvårdens första uppgift förutom att ha ett 
rättsäkert omhändertagande är att prioritera 
återfallsförebyggande insatser. Endast ett 
parti ville skärpa straffen - Sverigedemokra-
terna.

Nu är Sverigedemokraterna inte ensam-
ma längre. Alliansen kräver nu inför valet 
strängare straff för alla våldsbrott - inte krav 
på förebyggande insatser trots att regeringen 
beställt ambitiösa projekt inom olika forsk-
ningsområden. Forskning som nu givit 
kunskap om vilka åtgärder som bör priorite-
ras.

Straffen för allvarliga våldsbrott skärptes 
2010. Sedan dess har längden på utdömda 
straff ökat enligt en utvärdering från Brå 
2014.(Brå 2014:6). Ökningen av straffläng-
den beror inte på att våldet har blivit grövre 
utan på att man generellt mäter ut längre 
straff och att fler gärningar som tidigare rub-
ricerades som misshandel nu rubriceras som 
grov misshandel. 

Att skärpa straffen har ingen effekt på 
våldsbrottsligheten. Det är alla forskare 
överens om. Brottsoffer är inte hjälpta av att 
gärningsmannen sitter inne längre tid i 
fängelse. En fängelseplats kostar ca 1 miljon 
kronor per år. Pengar som i stället kunde an-
vändas för förebyggande insatser och att 
stödja brottsoffren. Brottsoffren borde 
snabbt kunna erbjudas hjälp mot fysiska, 
psykiska och sociala skador och få brottsska-
deersättning direkt i samband med den ut-
dömda domen och inte efter en ytterligare 
överprövning av ersättningen som sker idag 
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av Brottsoffermyndigheten. En prövning 
som blir en ytterligare kränkning av brotts-
offret om ersättningen sänks. 

Kriminologerna jur. dr Helena du Rées 
och professor Jerzy Sarnecki har i artikel i 
DN summerat: ”Kriminalpolitikens främ-
sta uppgift bör vara att förhindra skador 
som orsakas av brott, i första hand genom att 
förebygga brottslighet. Att brott begås är re-
dan ett misslyckande. När det ändå sker 
måste fokus ligga på att i möjligaste mån re-
parera och lindra skadeverkningarna. Ge-
nom att skifta fokus från repressiv rättvisa 
till reparativ rättvisa (restorative justice) 
stärker man offrets ställning och ökar möj-
ligheterna att minska antalet drabbade. Vi 
tycker det är dags att lämna medeltidens 
strafftänkande, att ont ska med ont fördri-
vas, till förmån för en modern och kun-
skapsbaserad kriminalpolitik”. 

Jag ansluter mig till denna syn.                    

Birgitta Göransson

Tips!
Hur  skador som uppkommit genom brott 
kan hanteras finns i förslaget  
Tänk om det fanns en Rättsvårdcentraler.

Ladda ner förslaget på: 
http://tinyurl.com/lmxzjce
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Initiativärende angående behandlingen 
av en intagen som placerats i avskildhet 
Dnr 6211-2013.

Ur JO:s beslut hämtas följande

Beslutet i korthet:
Efter ett rymningsförsök från anstalten 
Norrtälje placerades en intagen i avskildhet 
med stöd av 6 kap. 7 § första stycket 3 fäng-
elselagen. För att en intagen ska kunna av-
skildhetsplaceras med stöd av bestämmel-
sen måste det finnas en risk för att den in-
tagne rymmer eller fritas. Vidare måste det 
även kunna antas att den intagne är särskilt 
benägen att fortsätta allvarlig brottslig verk-
samhet. Under tiden i avskildhet fattade 
Kriminalvården totalt nio omprövningsbe-
slut med innebörden att den intagne skulle 
vara fortsatt placerad i avskildhet. Vare sig i 
dessa beslut eller i det inledande beslutet om 
avskildhet prövade Kriminalvården om det 
kunde antas att den intagne var särskilt be-
nägen att fortsätta allvarlig brottslig verk-

samhet. Det har således inte skett en full-
ständig prövning av förutsättningarna i den 
åberopade bestämmelsen. Bristen har inne-
burit att den intagnes möjlighet att ta ställ-
ning till ett eventuellt överklagande har för-
svårats avsevärt. ChefsJO ser allvarligt på 
Kriminalvårdens bristfälliga handläggning.

Avskildhetsplaceringen pågick under tre 
månaders tid och under huvuddelen av den-
na tid var den intagne placerad i en s.k. kal-
cell som enbart var utrustad med en säng. 
Under placeringen i kalcell var den intagne 
även ställd under ständig tillsyn (s.k. se-
kundbevakning). Med utgångspunkt i de 
noteringar som gjorts i samband med tillsy-
nen konstateras att isoleringsbrytande åt-
gärder inte vidtagits i någon större omfatt-
ning och att den intagne varit i stort sett helt 
isolerad under två månaders tid. Kriminal-
vården får allvarlig kritik för att inte i tidi-
gare skede ha försökt omplacera den intagne 
och på så sätt komma tillrätta med den in-
tagnes situation.

Tidskrift för Kriminalvård publicerade i nr 1 2014 en artikel skriven 
av Viktor Glas, numera f.d. kriminalvårdare från Norrtäljeanstalten. 
Artikeln rörde en ung intagen som varit utsatt för integritetskränkan-
de behandling och isolering under flera månader. Artikelförfattaren 
hade påtalat missförhållandena till anstaltsledning och huvudkontor 
utan åtgärd och intervjuats i Norrtelje Tidning. Chefen för Norrtälje-
anstalten erbjöds bemöta artikeln men hänvisade till Kriminalvårdens 
svar till JO. Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Fura tog initiativ 
till att göra en egen utredning efter att ha läst om ärendet i Norrtelje 
Tidning och har nu lämnat sitt svar.

JO kritiserar anstalten Norrtälje
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Utredning
ChefsJO tog initiativ till utredningen efter 
en artikel i Norrtelje Tidning den 6 novem-
ber 2013 där det förekom uppgifter om bris-
ter i behandlingen av en intagen, N.N., som 
placerats i avskildhet på anstalten i Norrtäl-
je. Handlingar i ärendet inhämtades, N.N. 
besöktes på häktet i Sollentuna och inter-
vjuades om vistelsen i anstalten Norrtälje. 
Efter samtalet upprättades en promemoria 
med ett antal frågeställningar som översän-
des till Kriminalvården för yttrande.

Bedömning
Besluten om avskildhet

N.N. var under perioden fr.o.m. den 30 
juli t.o.m. den 30 oktober 2013 placerad i 
avskildhet med stöd av 6 kap. 7 § första 
stycket fängelselagen. För att en intagen ska 
kunna avskiljas med stöd av den aktuella be-
stämmelsen måste två förutsättningar vara 
uppfyllda. För det första måste det finnas 
risk för att den intagne rymmer eller fritas. 
För det andra ska det kunna antas att han 
eller hon är särskilt benägen att fortsätta all-
varlig brottslig verksamhet.

Beslut om avskildhet enligt den aktuella 
bestämmelsen ska enligt Kriminalvårdens 
arbetsordning fattas av huvudkontoret, che-
fen för säkerhetsavdelningen. Kriminalvår-
den har fattat totalt tio beslut om avskildhet. 
Det första beslutet fattades – i strid med ar-
betsordningen - av en befattningshavare i 
anstalten Norrtälje. Skälen för beslutet 
innehåller bara lagtext och ingen bedöm-
ning där anstalten konstaterar varför rekvi-
siten i det åberopade lagrummet är uppfyll-
da. Anstalten förtjänar kritik för dessa bris-
ter.

De nio följande omprövningsbesluten 
har fattats i enlighet med Kriminalvårdens 
arbetsordning. Samtliga beslut innehåller 

samma beslutsmotivering. I beslutet har 
Kriminalvården endast konstaterat att det 
har förelegat en fortsatt risk för rymning. 
Detta förhållande kan inte ensam leda till att 
en intagen placeras i avskildhet. Inte vid nå-
got tillfälle har Kriminalvården prövat om 
det funnits risk för att N.N. på fri fot skulle 
fortsätta begå allvarlig brottslighet.

N.N. avtjänade vid tidpunkten för tidi-
gare rymningsförsök ett tio månader långt 
fängelsestraff för rån. Det har inte fram-
kommit några uppgifter om att han skulle 
ha en anknytning till grov organiserad eller 
gränsöverskridande brottslighet. I förhör 
med honom direkt efter rymningsförsöket 
uppgav han att han försökt rymma på grund 
av att hans flickvän inte hade beviljats be-
söks- eller telefontillstånd. Av underlag till 
bedömningen framgår att fästmön var gra-
vid och att N.N. skulle utvisas.

Dessa förhållanden gör att ChefsJO för 
egen del ställer sig tveksam till att N.N. till-
hör den kategori intagna som bestämmelsen 
om avskildhet tar sikte på. Det finns således 
skäl att ifrågasätta om det överhuvudtaget 
funnits möjlighet att placera honom i av-
skildhet med stöd av åberopade bestämmel-
sen. Oavsett hur det förhåller sig härmed, är 
det mycket allvarligt att det inte har skett en 
fullständig prövning av förutsättningarna i 
bestämmelsen när Kriminalvården har fat-
tat de mycket långtgående besluten. Denna 
brist har inneburit att den intagnes möjlig-
het att ta ställning till ett eventuellt överkla-
gande har försvårats avsevärt. ChefsJO ser 
mycket allvarligt på detta.

Förhållandena under vistelsen i avskildhet
En placering i avskildhet är en mycket in-

gripande åtgärd. Åtgärden blir naturligtvis 
än mer ingripande om den dessutom kom-
bineras med en ständig tillsyn. I det arbetet 
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som bedrivs av Europarådets kommitté för 
förhindrande av tortyr är placeringen av in-
tagna i avskildhet av särskilt intresse. Skälet 
till det är, enligt kommittén, att sådana pla-
ceringar kan ha en ”extremt” skadlig effekt 
på intagnas mentala, somatiska och sociala 
hälsa. De skadliga effekterna riskerar att 
uppstå i stort sett direkt och ökar ju längre 
åtgärden pågår och särskilt om den sker på 
obestämd tid. Ett tydligt tecken på den 
skadliga effekten av avskildhetsplaceringar 
är, enligt kommittén, att antalet självmord 
bland intagna placerade under sådana för-
hållanden är betydligt högre än för den öv-
riga fängelsepopulationen.

De skadliga effekter som en avskildhets-
placering riskerar att ha på en intagen inne-
bär att Kriminalvården har ett långtgående 
ansvar att se till att perioder av avskildhet 
inte blir längre än absolut nödvändigt. Vi-
dare måste Kriminalvården, enligt Chefs-
JO, under pågående avskildhetsplacering 
vidta åtgärder för att minska de negativa 
konsekvenserna av placeringen. Det kan 
bl.a. handla om att ge den intagne möjlighet 
till samsittning med en annan intagen eller 
ge den intagne möjlighet att vistas tillsam-
mans med personal i andra utrymmen än i 
bostadsrummet eller på rastgården. Krimi-
nalvården har även en skyldighet att se till att 
perioder av vistelse i kalcell och ständig till-
syn blir så begränsade som möjligt.

Förhållandena för N.N.
Om man bortser från de korta kontakter 
som N.N. har haft med personalen i sam-
band med matutdelning och skötsel av den 
personliga hygienen, blir den sammantagna 
bilden att han har vistats i stort sett helt isole-
rad under två månaders tid. Vistelsen har 
skett i ett kalt bostadsrum eller på en rastgård. 

Det krävs inte alltför stor inlevelseförmåga 
för att kunna föreställa sig vad sådana förhål-
landen har för påverkan på en människa.

Vid en genomläsning av de anteckningar 
som har gjorts vid den ständiga tillsynen 
framträder bilden av en intagen som vankar 
av och an i sitt bostadsrum, gråter, ber, talar 
för sig själv, läser i koranen eller knackar på 
dörren. Att vistas i avskildhet under sådana 
förhållanden och inte ens ha möjlighet att gå 
på toaletten utan tillsyn, kan inte beskrivas 
som annat än destruktivt. 

Underlag för ChefsJO är bland annat no-
teringar i Norrtäljeanstaltens tillsynsblad 
exempelvis den från den 23 augusti 2013: 
”Gråter, skakar, ramlar ihop på toaletten, 
gråter igen, får röka 1 cig. + fil och flingor. 
Han mår inte bra alls. Djur i bur!!!!” och en 
annan från den 15 september 2013: ”Kastar 
sig på marken och slår huvudet i väggen. Vill 
ringa flickvännen, men får inte för han har 
inte skött sig på natten. Förtvivlad och led-
sen. Försöker skada sig på bröstet med en 
brädbit”.

Av remissvaret från Kriminalvården fram-
går att hanteringen av N.N. diskuterades 
nästan dagligen i anstaltsledningen. Hans 
förhållanden kan därmed inte ha varit okän-
da för anstaltens ledning. Mot den bakgrun-
den är det förvånande att Kriminalvården 
har låtit N.N:s placering i anstalten Norr-
tälje fortgå under så pass låg tid. Enligt 
ChefsJO:s borde anstalten redan efter ett 
par veckor ha insett det ohållbara i situatio-
nen och väckt frågan om omplacering av 
N.N. Detta som ett led för att kunna avsluta 
den mycket integritetskränkande tillsynen 
och placera honom i ett normalutrustat bo-
stadsrum. Det kan noteras att N.N. endast 
sex dagar efter ankomsten till häktet Sollen-
tuna placerades på normalavdelning och att 
häktet gjorde bedömningen att han skulle 
kunna erbjudas samsittning.                              
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Trots att det finns forskning kring 
olika tystnadskulturer inom varie-
rande discipliner så har mycket lite 

eller så gott som ingen språksociologisk 
forskning ägnats åt tystnadskulturen, dvs. 
normerna för tigande, i fängelse.

Förmågan att vara tyst, dvs. att känna av 
sin omgivning och inse när man bör tiga och 
tala regleras genom vett och etikett. Kun-
skap om när man bör tala och tiga, vem som 
bör göra det, om vad man får tala, med vem, 
när, var och hur ingår i vår kommunikativa 
kompetens, som vi utvecklat i ett sociokul-
turellt sammanhang. Att tiga kan ha olika 
betydelser i sociala sammanhang. Det kan 
vara ett tecken på en protest eller ogillande 
men tiga kan även betyda att man samtyck-

er, ”den som tiger samtycker”, och därmed 
kan tystnad fylla samma funktion som ord 
(Einarsson, 2009).

Normerna för tigande inom den organise-
rade brottsligheten, dvs. maffian i framför 
allt Italien, som allmänt brukar få utgöra 
sinnebilden för tystnadskulturen i film och 
litteratur, tillämpar begreppet Omertà (tyst-
nad på svenska). Det är en hederskodex som 
betraktar alla former av angiveri som en kar-
dinalsynd. Maffians kommunikationsko-
der, vare sig de är skrivna, oskrivna, talade 
eller outtalade ingår i ett system av tystnad 
som påverkar såväl individer som institutio-
ner. På Sicilien får en affärsidkare vara ifred 
så länge de betalar sin beskyddaravgift och 
undviker att nämna namn till polisen. Maf-

Om tystnadens kultur  
i fängelset 
Finns en tystnadskultur i fängelset? Vad säger forskningen? Hur 
påverkas intagna och kriminalvårdspersonal i deras förhållningssätt 
till varandra? Finns det några likheter mellan normerna för tigande i 
fängelse, hur dessa uttrycks, regleras och tillämpas inom talgemenska-
pen jämfört med andra tystnadskulturer?
Tony Byström har sammanställt forskning inom området och utifrån 
en språksociologisk teori studerat former och normer för tigande 
inom talgemenskapen mellan några intagna och kriminalvårdsperso-
nal på en sluten anstalt med hög säkerhet.

”See no evil, hear no evel, speak no evil”
En språksociologisk studie om normer för tigande i fängelse från högskolan i Gävle, Aka-

demin för utbildning och ekonomi, avdelningen för Humaniora 2014.

Av Tony Byström 
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fians traditioner nästlar sig på så sätt in i och 
dominerar det sociala uppförandet hos lo-
kalbefolkningen. En generell regel inom 
den sicilianska kulturen är att det är en kar-
dinalsynd att skvallra på någon. Inte att 
mörda en människa, utan att avslöja hemlig 
information är vad som skiljer människan 
från vilda djur (Cerami 2009).

Normer för tigande existerar inte bara i 
den undre världen . Redan som unga lär vi 
oss att tala sanning men samtidigt att det är 
fult att skvallra. Det är känt att unga män 
tidigt utvecklar en slags hederskodex om att 
man ska vara tyst även om man sett något 
olagligt. Den som ifrågasätter eller bryter 
mot tystnadskulturen riskerar att bli utfryst 
från gruppen, utsatt för våld, hån eller över-
grepp (Larsson & Perez 2012).

Också inom svensk polis finns en slags 
tystnadskultur som benämns ”kåranda” och 
som påminner mycket om normerna för ti-
gande i den undre världen och hos unga 
män. Den tuffa arbetsmiljön inom polisen 
präglas av en maskulin humor och en speci-
ell jargong som stärker kårandan, och efter-
som relationen till andra poliser är viktig 
medför det att enskilda individer inom poli-
sen kan ha svårt att framföra åsikter som går 
emot den kollektiva uppfattningen. Poliser 
förväntas tiga eller vittna falskt för att skyd-
da kollegor som begår övergrepp och det är 
inte tillåtet att ifrågasätta en kollegas bete-
ende. Den polis som bryter mot kårandan, 
dvs. normerna för tigande, riskerar utfrys-
ning (Nordin & Zetterström 2006).

Samma slags tystnadskultur, som kan be-
nämnas som ett slags hederskodex, återfinns 
även bland fångar i fängelse och manifeste-
ras genom ett antal oskrivna regler för vad 
man får och inte får säga. Denna tystnads-
kultur har inte varit föremål för forskning.

Mina frågeställningar var följande:
Vilka är normerna för tigande i fängelse?

Hur upplever intagna och kriminalvårds-
personal att normerna för tigande påverkar 
dem i deras förhållningssätt till varandra?

Föreligger det några likheter mellan nor-
merna för tigande i fängelse och hur dessa 
uttrycks, regleras och tillämpas inom talge-
menskapen med andra tystnadskulturer?

Teori
Forskaren Jan Einarsson (2009) menar att 
makt är ett centralt begrepp inom språkso-
ciologin och hänvisar till att begreppet står 
för en persons, en grupps eller en institu-
tions möjlighet att påverka andra – också 
när de inte vill det- och att sådan makt 
många gånger kan vara osynlig eller dold. 
Den manipulativa maktutövningen är van-
ligtvis så dold att de som är utsatta för den 
samtycker till att behärskas utan att vara 
medvetna om vare sig behärskandet eller 
samtyckandet medan den härskande makt-
utövningen är tydlig och märkbar.

I en sociologisk studie (Andersson 2012) 
undersöktes skillnader och likheter i bete-
ende och attityder hos individer som varit 
frihetsberövade och intagna i anstalt. Upp-
levelsen av att ha varit intagen studerades 
hos en förstagångsdömd och en f.d. yrkes-
kriminell. Andersson kom bl.a. fram till att 
de sociala villkoren i anstalt präglas av en 
dold och hotfull miljö mellan intagna där 
misshandel av intagna utgör en del av den 
informella kontrollen. En av de intervjuade 
uppgav att den viktigaste förmågan för att 
klara en fängelsevistelse var att kunna stänga 
av sina känslor, men även att inte bli inblan-
dad i de problem som uppstår mellan in-
tagna. De som bröt mot de informella reg-
lerna genom att tjalla eller stjäla från annan 
medintagen misshandlades. Enligt Anders-
son ingick det i anpassningen till de sociala 
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villkoren i fängelse att spela en roll, bygga 
upp en fasad av att verka tuff och hård i syfte 
att skydda sig eller för att anpassa sig till de 
oskrivna reglerna. Detta gällde även i rela-
tion till kriminalvårdspersonalen. Studien 
visar på att de intagna utvecklar starkt ogil-
lande mot kriminalvården, att de negativa 
effekterna av att ha varit i anstalt är ett ökat 
hat mot samhället, en mer prokriminell in-
ställning och socialisering in i kriminell sub-
kultur.

Torbjörn Forkby och Susanne Liljeholm 
Hansson (2011) har studerat ungdomskri-
minalitet och de oskrivna regler som gäller 
för att upprätthålla en moralisk ordning, 
kontroll över hur information om gruppen 
sprids etc. Den handlar om gruppens inre 
sammanhållning. Den moraliska domen 
mot golare är central. Den som läcker infor-
mation utåt hotar systemets överlevnad. 
Föraktet för angivare och normer för tigan-
de är viktiga. Det är en del av gruppkulturen 
att förakta angivare.

I studien Kårandan – en del av organisa-
tionskulturen av Peder Nordin och Sebastian 
Zetterström (2006) undersöks vad som kan 
hända när den starka kårandan övergår till 
att vara en belastning för polisen. Studien 
visar att en stark organisationskultur vuxit 
fram och att utfrysning är straffet för den 
som inte följer informella normer, som t.ex. 
att avslöja något om en kollegas felaktighe-
ter för förmannen, inte får hävda sig på ar-
betskamraters bekostnad eller tjalla på ar-
betskamrater. En tystnadskod finns inom 
polisen som innebär att man inte anmäler 
eller vittnar mot en kollega. De som bryter 
mot tystnadskoden riskerar utfrysning. Kå-
randan har under senare år luckrats upp.

Metod
För att få en uppfattning om hur normerna 
för tigande tar sig uttryck och regleras inom 
gruppen intagna och i möte med kriminal-
vårdspersonal har intervjuer genomförts 
med ett par intagna med olika lång tid i kri-
minalvården och ett par kriminalvårdare 
med olika lång anställningstid. Resultaten 
av intervjuerna har jämförts med den kun-
skap som förmedlats i olika studier.

Urvalet med få personer begränsar gene-
ralisering av resultaten. Min egen person 
som intervjuare kan ha påverkat svaren både 
positivt (större ärlighet och öppenhet) och 
negativt (upprätthålla fasaden). Vid inter-
vjuerna fick respondenterna alltid i inled-
ningen en genomgång av fakta från den 
forskning som finns om tystnadskulturer av 
olika slag. Därefter ställdes frågor om res-
pektive grupps egna erfarenheter och upple-
velser. Intervjuerna gjordes enskilt med var 
och en.

Resultat
Både intagna och personal ansåg att det 
fanns en kåranda bland kriminalvårdens 
personal även om den idag verkar vara min-
dre framträdande än förr. Kårandan, dvs. 
normerna för tigande skiljer sig åt i olika sä-
kerhetsklasser. Desto slutnare anstaltsmiljö 
desto starkare kåranda. Miljön på isolerings- 
och säkerhetsavdelningar är bland det slut-
naste som existerar i våra fängelser. Påfrest-
ningarna för både intagna och kriminal-
vårdspersonal är höga och våldsincidenterna 
många gånger fler än i mindre slutna miljö-
er. Då är det viktigt att kunna lita på sina 
kollegor.

Samtliga intervjuade bekräftar att det 
också finns en tystnadskultur inom gruppen 
intagna och att misshandel utgör en del av 
den informella kontrollen. Det behöver inte 
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alltid gå så långt som till misshandel. Med-
intagna kan i stället hotas om misshandel 
eller tvingas iväg från avdelningen genom 
frivillig isolering. Tystnadskulturen är sär-
kilt stark inom olika gängkonstellationer. 

På frågan om intagna spelar en roll inför 
varandra och i kontakten med kriminal-
vårdspersonal så menar både intagna och 
personal att så är fallet för de flesta men inte 
alla. Intagna uppträder på ett visst sätt på av-
delningen tillsammans med andra intagna 
och ett annat sätt när de är ensamma med en 
kriminalvårdare eller en annan intagen. De 
intagna måste spela en roll inför gruppen för 
att visa att de är lojala med t.ex. förväntade 
normer för tigande. Det är inte tillåtet att 
säga vad som helst till en kriminalvårdsper-
sonal. Alla intagna måste spela en roll för att 
inte bli straffade av sina medintagna genom 
att ha brutit mot någon av normerna för ti-
gande. Det är enligt normerna för tigande 
förbjudet att prata om medintagna med kri-
minalvårdspersonal, inget som sägs i möte 
med kriminalvårdspersonal får skada med-
intagna och de intagna löser alla problem 
utan inblandning av kriminalvårdspersona-
len. De oskrivna reglerna för tigande inom 
gruppen intagna är nödvändiga för att det 
sociala umgänget ska fungera. Det är de in-
tervjuade ense om, även om personalen 
skulle önska att de intagna skulle kunna vara 
mer öppna och ärliga i sin kontakt. 

Normerna för tigande har inte som upp-
gift att skydda enskilda från myndigheten, 
som man i första hand kan tro, utan främst 
att skydda kollektivet. De fungerar som ett 
slags socialt kitt och identitetsmarkör som 
den intagne anpassar sig till och får sin iden-
titet bekräftad av. De som ställer upp på de 
oskrivna reglerna är välkomna in i kollekti-
vet medan de som inte gör det straffas eller 
tvingas bort eftersom de utgör ett hot mot 
den kollektiva gemenskapen.

Diskussion och slutsatser
Studien visar att det finns normer för ti-

gande i fängelse och att dessa går att sam-
manfatta i åtminstone tre informella språk-
sociologiska regler för intagna som stadgar 
att det inte är tillåtet att:
•	ange varandra
•	prata om medintagna i samtal med krimi-

nalvårdspersonal
•	klaga på en medintagen eller säga något 

som kan skada en medintagen inför eller 
till kriminalvårdspersonal
Den visar även att normerna för tigande 

medför att en del intagna spelar en roll inför 
varandra och i kontakten med kriminal-
vårdspersonalen. 

Resultaten i studien överstämmer med ti-
digare redovisade studier om forskning om 
normer för tigande inom olika grupper i 
samhället. Likheterna är särkilt tydliga vid 
jämförelse med Oliver Andersson (2012) 
sociologiska studie om de normer som finns 
i anstalt och som visar att de sociala villkoren 
i anstalt präglas av en dold och hotfull miljö 
mellan intagna där misshandel utgör en del 
av den informella kontrollen. Intagna spelar 
en roll, i syfte att skydda sig eller för att an-
passa sig till de oskrivna reglerna, vilket 
innebär att intagna i fängelse socialiseras in i 
en kriminell subkultur.

Intervjuerna bygger på ett litet urval av 
personer inom en avdelning på en sluten an-
stalt. Det är inte representativt för alla in-
tagna och all kriminalvårdspersonal och kan 
därför inte generaliseras, men de empiriska 
resultaten får trots allt stöd i teoridelen och 
tidigare forskning och är därför svåra att av-
färda. Studien ger underlag för fortsatt 
forskning som är viktig för att bland annat 
hitta faktorer som kan påverka och minska 
socialiseringen in i en kriminell subkultur. 
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Vi befinner oss i mitten av 1970-talet. 
En mc-förare är på väg in mot den 
stora entrégrinden på Kumlaanstal-

ten. Jag går ut och möter honom. ”Tjena. 
Jerka!”, säger han. ”Hej Jerka och välkom-
men till Kumlanstalten”, säger jag. Denne 
Jerka är artisten Jerry Williams, som åkt mc 
från Stockholm för en spelning på anstalten. 
Kompbandet kommer i sin tur från Göte-
borg. 

Det var mycket vanligt i början av 
1970-talet att lokala och rikskända artister 
oftast på helgerna och inte sällan efter lång 
resväg kom för att underhålla intagna på den 
riksbekanta Kumlaanstalten. Gaget utgjor-
des i princip enbart av bensinpengar. Utma-
ningen för artisterna bestod även i att de fick 
genomföra två och t.o.m. tre föreställningar, 
då samlingssalen maximalt tog emot 120 
respektive 80 intagna åt gången. Jämför da-
gens säkerhetsregler med grupper om maxi-
malt 30 intagna.  Det var de 240 intagna vid 
anstaltens s.k. CDE-område som fick besö-
ka samlingssalen. Ordningen upprätthölls 
normalt av 5-7 vårdare från de tre CDE-
husen och centralvakten.

En fängslande folkpark 
Återblickar till en annorlunda kriminalvård

Av Sten-Åke Lövdahl, studie- och fritidsassistent vid anstalten Kumla 1969-1976

Jag har under våren 2014 varit i kontakt 
med några av de grupper och artister som jag 
lyckades engagera och hört mig för om var-
för de kom för att uppträda, hur de uppfat-
tade besöket och om de har några andra 
minnen från spelningarna.

Varför kom artisterna  
– Några reflektioner
”Det ska vara en intagen i år”, sade en av 
svensk kriminalvårds mer kända intagna till 
mig i början av 70-talet. Denna utsago speg-
lade på sätt och vis den allmänna samhälls- 
och kriminalvårdsdebatten under denna 
tid. Organisationer som KRUM (Riksför-
bundet för kriminalvårdens humanisering) 
och RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läke-
medelsmissbrukare) hade stor opinionsbil-
dande påverkan i samhället vad gällde en 
mer human kriminalvård och synen på de 
intagna. Detta bidrog sannolikt till många 
artisters intresse att ”göra en insats” för de 
intagna och samtidigt göra detta i en då 
mycket debatterad och för många spektaku-
lär miljö  – Kumlaanstalten.
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Artistminnen
Sedermera ABBA-komparna Lasse Wel-

lander och Mats Ronander återkom ett fler-
tal gånger runt nyår och midsommar.

Bandet Nature

”Under 70-talet spelade vi i ett band som 
hette Nature. Vi besökte ofta olika fängelser, 
oftast själva men även med olika artister som 
vi fungerade som kompband åt, exempelvis 
Ted Gärdestad och Göran Fristorp. Det 
kändes alltid lika bra och uppskattat att 
kunna lätta upp tillvaron lite för de intagna. 
Vi spelade på Kumla, Hall, Österåker, Hin-
seberg, Växjö, Hudiksvall, Norrtälje, Tida-
holm samt säkert något fängelse till som 
ramlat ur minnet. Men Kumlaanstalten var 
det fängelse vi besökte flest gånger. Det var 
alltid med en viss spänning som vi närmade 
oss fängelsegrindarna, och atmosfären är 
förstås lite speciell. Men när vi väl var igång 
och spelade så kändes allt mer som vanligt 
och vi upplevde alltid att det var väldigt upp-
skattat att vi var där. Kanske speciellt när vi 
drog igång ”Jailhouse rock”, något som vi 

första gången var lite fundersamma på hur 
det skulle uppfattas. 

I samlingssalen spelade vi vid ett par tillfäl-
len i två avdelningar, den första för lite lätt-

are brottslingar (i 
den mån det fanns 
sådana på Kumla) 
och den andra för 
det lite grövre gar-
det. Då var det färre 
intagna och fler 
vakter i lokalen, de 
senare ofta med 
papperstussar i öro-
nen! Vid ett tillfälle 
1975 spelade vi ut-
omhus i ett vackert 
sommarväder till-
sammans med 
Göran Fristorp.

Det kändes alltid lika bra, om än lite spe-
ciellt, efter att ha gjort en fängelsespelning. 
Förhoppningsvis var det en ljuspunkt även 
för de intagna, men så upplevde vi det.”

Som nämns av Wellander och Ronander 
turnerade de bl.a. med Göran Fristorp som 
har följande minne från utomhusspelning-
en på CDE-området. 

"Jag minns vårt besök tydligt. Vi var inte 
så lite på vår vakt när vi hälsades välkomna in 
i en miljö som var så främmande. Jag minns 
hur vi byggde upp vår anläggning och stäm-
de våra instrument inför eftermiddagsspel-
ningen som vi skulle göra. När vi var klara 
släppte man in interner till en öppen yta där 
de satte sig för att, som vi var vana, lyssna till 
det vi gjorde. Alla satt i små grupper och spe-
lade kort. Jag kan inte minnas att jag upp-
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levde att någon var speciellt intresserad av 
vår musik. Efter en stund utbröt ett våld-
samt slagsmål och vi fick avbryta vår spel-
ning. Det var ett blekt gäng som packade 
ihop och åkte hem igen”. 

En annan artist som då var mycket popu-
lär med sin folkmusik i rocktappning var 
hammondorgelspelande Merit Hemming-
son. Hon hade med sig Folkmusikgruppen 
med bl.a. Kalle Almlöf.

”Det kändes fint att förgylla deras tristess. 
Kände såklart en viss spänning Jag tyckte det 
var otäckt när dörrarna låstes bakom oss och 
vi också blev inlåsta. Vi spelade där på en 
midsommarafton - jag i kortkort klänning 
och barfota - inte så bra kanske kom jag på 
efteråt. Allt var bara grått, grått, grått, där 
inne – fruktansvärt deprimerande miljö. 
Rykten gick om att fångarna skulle kunna ta 
artister som gisslan. Men jag tyckte att det 
var en lugn och fin publik - hade kanske för-
väntat mej nåt stök.”

Nationalteatern och Nynningen tillhörde 
de mer etablerade s.k. rock- och proggrup-
perna och texterna i deras pjäser och musik 
var i huvudsak vänsterinriktade och socialis-
tiska. Anders Melander, Nationalteatern, 
menar att 

”Vi var vid den tiden en uppsökande tea-
ter. Vi hade ingen egen scen och ville inte 
heller ha nån. Vi ville möta den publik som 
ändå inte hade letat sej till nån teater (vår 
eller annan) och därför försökte vi komma 
in i så vitt skilda sammanhang som möjligt. 
Bland dessa intog fängelser och ungdoms-
vårdsanstalter en särställning; dels för att vi 
ansåg att de intagna hade alldeles för begrän-

sad tillgång till kultur och underhållning 
som det var; dels för att de intagna utgjorde 
en alldeles särskilt engagerad och livaktig 
publik Det fanns ideologiska orsaker också 
men då Nationalteatern var ett kollektiv 
med högt i tak politiskt är det svårt att for-
mulera en ideologi som är representativ för 
alla. Jag avstår därför från att försöka. Det 
räcker med att konstatera att vi betraktade 
de intagna som en nyckelgrupp i analysen av 
det pågående samhällsarbetet.”

Anders har också ett särskilt minne från en 
spelning.
”Vi spelade "Nick Carter - Dubbelagent" på 
Kumla vid åtminstone ett tillfälle. Det bör 
ha varit 1970-1971 någon gång - därefter 
lades pjäsen ner och det är osannolikt att vi 
skulle ha tagit upp den igen efter det. Det var 
fem skådisar på scen och ca 30 roller. En av 
rollerna var Nevada Smith, en cowboy som 
jobbade som bodyguard och alltiallo åt en av 
världens mäktigaste män, Big Bill i Santa 
Monica, California.Nevada Smith spelades 
av Inga Edwards och hon var fullt cowboy-
utrustad med hatt, hölster, revolver och allt. 
Vid ett kritiskt tillfälle skedde det som inte 
får ske: Inga tappade sitt handeldvapen. Det 
föll mot scengolvet, studsade och hamnade 
framför fötterna på de intagna som satt 
längst fram. Själv kunde hon inte nå revol-
vern från scenen. Katastrofen var ett fak-
tum. Då är det en av killarna i publiken som 
säjer med hög och tydlig röst:"Plocka upp 
pickan då, det är ju synd om brudstackarn."

Nikke Ström, Nynningen, menar att skä-
let till fängelsespelningarna var att: 

”Det behövs kultur både innanför och ut-
anför murarna! Vi tillhörde "den alternativa 
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musikrörelsen" och tyckte det var viktigt att 
hitta nya forum och spelplatser för vår verk-
samhet: vi lirade på anstalter, skolor, fritids-
gårdar, daghem, gator och torg.”

Deras politiska framtoning väckte dock 
en del ifrågasättande från personalhåll. Me-
lodin ”Vilda strejker lönar sig”, som hand-
lade om Hamnarbetarförbundets vilda 
strejk i Göteborgs hamn 1970, befarades 
kunna få en vidare tolkning inne i anstalten. 
Tomas Forsell, Nynningen, minns spel-
ningen på följande sätt:

”Från Kumla minns jag speciellt en av tea-
terföreställningarna som det blev rejält blås-
väder kring. Vi gjorde två föreställningar där 
och Lasse Strömstedt var vår scenarbetare. 
Han förbjöds komma in, och sista föreställ-
ningen genomfördes med 18 beväpnade 
vakter som stod runt salen när vi spelade. 
Det var tider det.”

Bandet Nynningen

Några med vapen beväpnade vakter finns 
ju inte i svensk kriminalvård, men minnen 
är ju egna upplevelser.

Dansbandet Magnus Kvintett’s Per Wal-
defeldt påminner sig mest alla låsta dörrar 
han fick passera för att ta sig ut och hämta ett 
glömt instrument i turnébussen. (Han skul-
le bara veta hur enkelt det är idag.)

Vad tyckte de intagna?
Organisationen KRIS (Kriminellas Re-
vansch I Samhället) förbundsordförande 
Christer Karlsson minns artistbesöken på 
anstalten.

”Jag vill säga att musikarrangemang har 
varit ett viktigt lufthål för fångar under alla 
tider. Det finns ju många fina artister som 
varit på Kumla under de år jag befann mig 
där. Jag är djupt tacksam för att de tog sig tid 
att komma och förgylla vår tristess och grå 
vardag. Det var stora händelser att det kom 
folk utifrån och stor förväntan från oss in-
tagna” 

I de allra flesta fall 
mottogs artisterna 
med glädje och res-
pekt. Men det hände 
även att några intagna 
reste sig under fram-
trädandet och ville 
återgå till sin bostads-
avdelning. Detta be-
rodde sannolikt på att 
de inte gillade under-
hållningen, eller ock-
så fanns det andra skäl 
för dem. Under den 
tid då intagna från två 
olika hus såg under-

hållningen samtidigt, kan tillfället möjligen 
även ha utnyttjats för byten av information 
och annat.
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Detta med intagnas upplevelse av under-
hållningen och vad som är verklig kvalitet, 
blev mycket tänkvärt den gången en manlig 
brasiliansk gitarrist underhöll. Cirka 35 in-
tagna kom till den första spelningen, varav 
nästa alla återgick innan föreställningen var 
slut. Till den andra föreställningen kom en-
dast sju av cirka 120 intagna. Men, dessa sju 
var mycket intresserade av gitarrspel och 
samlades även efter underhållningen för att 
ställa frågor till gitarristen.

Lejdebrev
Även på Kumlaanstalten fick artisterna som 
tack för underhållningen s.k. lejdebrev. Av-
sikten var att om artisten satte upp detta syn-
ligt i sitt hus eller lägenhet, skulle potentiella 
inbrottstjuvar avstå från att begå brott i den-
nes hem. Den ”tjyvhedern” finns knappast 
längre, tror Christer Karlsson.

Några särskilda minnen
När Tage Danielsson erbjuder Kriminalvår-
den en gratis 35mm kopia av filmen ”Släpp 
fångarne loss det är vår” 1975 att sända runt 
på anstalterna och jag erbjuder mig att ord-
na detta. Detta ledde bl.a till att Tage själv 
kom till Kumlaanstalten och hade premiär-
visning av filmen. 

När en ung Ted Gärdestad hoppar direkt 
upp på scenen och spelar piano medan hans 
kompband Nature bär in instrument, för-
stärkare etc. och riggar för spelningen

När anstaltschefen Lennart Wilson upp-
träder tillsammans med de intagnas kåk-
band. Vilken anstaltschef idag skulle göra 
detsamma?                                                                  

Anstaltschefen Lennart Wilson spelar  
 med Kåkbandet

Tage Danielsson besöker Kumla och  Sten-Åke Lövdahl
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Teater- och musikgrupper
Svenska Riksteaterns Pionjärteater-

ensemble
Länsteatrarna i Örebro och Västerås
Nationalteatern

Trubadurer
Turid
Bernt Staf
Finn Zetterholm
Ewert Ljusberg

Pop, schlager mm
Träd, Gräs och Stenar 
Olof Buckard
Berndt Egerbladh
Nature med Lasse Wellander och  

 Mats Ronander 
Ted Gärdestad 
Jerry Williams
Ragnarök (rock)
Tage Danielsson
Janne Lucas Persson 
Björn Isfält, Anna Godenius och  

 Lasse Dahlberg
Nynningen 
Gus Yeadon (Från Love Affair)
Prudence 
Ulrik, Ulla och Mikael Neuman
Arne Lambert
Merit Hemmingson 
Solar Plexus med bl.a. Tommy Körberg,  

 Carl-Axel och Monika Dominique

Gummibandet (Fd Hep Stars)  
Magnus Kvintett 
Sjön Suger   

 (Anstaltschefen Gert-Arne Sköld   
 (1997-2001) var med i gruppen i  
 okt 1973)

Göran Fristorp 
Storkyrkans kör och Eric Ericson   

 Kammarkör med Arne Domnerus  
 jazzgrupp

Temptetion Jazz Band
Joybells Gospel Kör
Kenneth Swanström  

 (Sveriges Jerry Lee L)
Yan Swahn 
Samla Mammas Manna (proggrupp)
Splash (pop-rock-jazz-grupp)
Kung Sune & Göteborgsrockarna
Les Camorys (illusionistparet Stig &  

 Birgit Mosshagen, sedermera grundare  
 av Cirkus Wictoria)

Torsten ” Trivsel Torsten” Lundberg
Eva Möller – Sveriges bästa 
flamencogitarrist
Carmen Lucena (flamencodansös) 
m.fl

Artister som underhöll de intagna på Kumlaanstalten 1970-1976
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Den villkorliga frigivningen har en 
lång historia i Sverige, den inför-
des första gången 1906. Över tid 

har riksdagmän i omgångar lämnat in mo-
tioner om förändringar i den villkorliga fri-
givningen ett flertal reformer har genom-
förts. Den villkorliga frigivningen har över 
tid debatterats med jämna mellanrum. Ny-
ligen har det varit diskussion i pressen och 
sociala medier om den villkorliga frigiv-
ningen med anledning av villkorligt frigiven 
person dömd för grova sexualbrott. Vilka 
regler som omgärdar den villkoliga frigiv-
ningen har betydelse för Kriminalvården. 

Sten Heckscher beskrev 1992 den villkor-
liga frigivningen som ”Den är strafflagstift-
ningens verkliga provflygare, dess JAS-pilot. 
Systemet har gått igenom otaliga ändringar 
sedan beslutet om brottsbalken fattades år 
1962. Det har handlat om kvotdelar och 
minimitider, obligatorier, kvasiobligatorier 
och skön - eller godtycke, om man föredrar 
det ordet. Det har varit frågan om att an-
vända bakåtblickande kriterier och förment 
framåtblickande. Allt har virvlat och virvlar 
fortfarande omkring i luften; provflygaren 
ter sig som en flygande holländare som ald-
rig får landa”

Argument för och emot
Studeras argumenteten över tid för och 

emot villkorlig frigivning så kan de delas in 
sex olika typer, varav två för och fyra emot. 
Ett argument för en obligatorisk villkorlig 
frigivning är humanitära skäl och hävdar att 
villkorlig frigivning minskar fängelsestraf-
fests skadeverkningar, ökar förutsebarheten 
och rättsäkerheten. Det andra argumentet 
är ekonomiskt eftersom villkorlig frigivning 
leder till en minskad beläggning i anstalt. 
Rättviseargumenten hävdar att villkorlig 
frigivning inte stämmer överens med det all-
männa rättsmedvetandet, med förutsägbar-
het och proportionalitet i straffmätningen. 
Det finns också ett preventionsargument 
som anser att hotet om straff ska vara reellt 
och inte urholkas av generella straffminsk-
ningar. Rehabiliteringsargumentet används 
mot en obligatorisk villkorlig frigivning då 
institutet bör vara ett instrument för att 
främja ett gott uppförande i anstalt. Till sist 
finns det även konstitutionella argument 
som hävdar att en obligatorisk villkorlig fri-
givning hotar uppdelningen i en politisk 
och en rättskipande nivå. I stora drag är 
detta argument som antagligen även kom-
mer att användas i framtiden när den vill-
korliga frigivningen kommer att diskuteras.

Det är sällan som det hänvisas till veten-
skapliga fakta eller undersökningar.     

Saxat ur Horisont - Utvecklingsenhetens omvärldsbevakning

Villkorlig frigivning 
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Historik
Nedan visas ett antal förändringar över tid 

som rör den villkorliga frigivningen. Det 
kan ha varit flera än vad som redovisas här.

1906  
Start för klienter som avtjänat minst 2 år 
av straffet kunde villkorligt friges efter 
två tredjedelar av tiden. Kombinerat 
med en övervakningsperiod som skulle 
motsvara straffåterstoden, dock minst 
ett år. I prövning skulle hänsyn tas till 
uppförande i anstalt, brotten, den 
dömdes vandel och förhållanden vid 
frigivningen (Prop 1906:49). 

1918  
Minimitid ett år (Prop 1918:375)

1943  
Minimitid åtta månader (Prop 
1943:252). Obligatorisk fakultativ 
frigivning på 5/6 för att klienten skulle 
ha frivård och att den skulle vara ett 
normalt led i straffverkställigheten.

1961  
Minimitid fyra månader (Prop 
1961:125)

1965  
Obligatorisk villkorlig frigivning 
avskaffades. Prövotid minst ett år max 
tre år. Om återstående tid översteg 3 år 
var prövotiden 5 år. Möjlighet till 
frigivning på halvtid. (Prop 1965:159)

1965  
Möjlighet till kortare övervakningstid än 
prövotiden eller att inte få övervakning 
alls.

1973  
Förlängning av prövotid 

1978  
Minimitid tre månader (Prop 
1981/82:153)

1983   
Obligatorisk halvtid (Prop1982/83:85)

1983  
Prövotiden fastställdes till ett år. Krimi-
nalvårdsnämnden kunde dock fastställa 
en lägre prövotid, högst tre år.

1993   
Återinfördes regler om fakultativ 
villkorlig frigivning i brottsbalken 
påföljdsbestämmelser.

1999    
Avskaffades särbestämmelserna om 
villkorlig frigivning beträffande lång-
tidsdömda samtidigt som en presum-
tion för villkorlig frigivning infördes när 
två tredjedelar av straffet avtjänats.

2007  
Villkorlig frigivning ska som huvudregel 
även fortsättningsvis ske när två tredje-
delar, dock minst en månad, av straffti-
den har avtjänats. Om det vid den 
tidpunkten finns synnerliga skäl mot 
villkorlig frigivning ska den skjutas upp.. 
(Prop. 2005/06:123)

I utredningen Nya påföljder, SOU 
2012:34, föreslås i stort att nuvarande regel-
verk kring villkorlig frigivning kvarstår.

Senaste diskussionen
Anledningen till uppkomsten av den senas-
te diskussionen var när en sexualbrottsdömd 
person frigavs efter två tredjedelar av fängel-
sestraffet och samtidigt haft en ”begränsad 
mottaglighet” för behandling enligt press-
sen. Nedan sammanfattas i stora drag de 
åsikter för och emot två tredjedels frigivning 
som framförts i debatten framförallt i press-
sen. Det har varit betydligt fler inlägg som 
varit negativa till två tredjedels frigivning än 
som varit positiva. En del av inläggen har 
varit av mer känslomässig karaktär.
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Sammanfattas åsikterna/argumen-
ten mot två tredjedels frigivning så 
anförs i stora drag följande:

•	Två tredjedels frigivning får inte vara en 
ovillkorlig rättighet utan ska förtjänas

•	Återfallsbrottslingar ska inte kunna få två 
tredjedels frigivning

•	Den som väljer att inte delta i erbjudna be-
handlingsprogram får räkna med att av-
tjäna längre tid i anstalten än två tredjede-
lar,

•	De som är dömda för allvarliga brott ska 
inte komma ifråga för två tredjedels frigiv-
ning

•	Synnerliga skäl ska föreligga om två tredje-
dels frigivning ska förekomma

•	Det ska vara en individuell prövning, inte 
bara av om den dömde misskött sig grovt 
under tiden i anstalt, utan även om det vid 
en samlad bedömning framstår som rim-
ligt att han friges.

•	Villkorlig frigivning bör avskaffas helt när 
någon döms till fängelse för tredje gången

•	Att generellt släppa ut alla som dömts, till 
ett tidsbestämt straff på minst en månad, 
efter två tredjedelar känns inte modernt 
längre.

•	Den automatiska straffrabatten är djupt 
stötande: Varför ska grova brottslingar be-
lönas med en helt egen tideräkning?

•	Urholkar allmänhetens förtroende för 
rättssystemet.

Det finns några röster i debatten som 
försvarar två tredjedels frigivning 
och deras argument och skäl är i stora 
drag:

•	Den som under fängelsetiden skött sig och 
visat vilja till återanpassning ska bli vill-
korligt frigiven efter två tredjedelar.

•	Det är en utmärkt ordning att kriminal-
vården under en övergångsperiod överva-
kar den frisläppte. Den som begår nya 
brott hamnar omedelbart bakom lås och 
bom igen.

•	Ingen bra idé att tvinga människor till 
vård, inte minst eftersom det är menings-
löst.

•	Det är Gulagfasoner att i praktiken tvinga 
personer som anses vara tillräkneliga att 
genomgå behandling.

•	Villkorlig frigivning, kan uppfattas att 
man är släppt. Men man står faktiskt un-
der övervakning, så skulle det hända nå-
gonting så får man avtjäna resten av sitt 
straff om man missköter sig.

•	En viktig ingrediens i den villkorliga fri-
givningen är övervakningen som innehål-
ler både stöd och kontroll. Den dömde 
bor i regel hemma, men har krav på sig att 
stå i regelbunden kontakt med frivården 
och sin övervakare. Misskötsamhet kan 
leda till transport raka vägen tillbaka till 
fängelset.
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Horisont kommenterar
Frågan är om den flygande holländaren 

kommer att få landa eller kan det antas att 
reglerna för villkorlig frigivning kommer att 
ändras flera gånger i framtiden, riktningen 
kan vara åt olika håll. För att försöka visa på 
skillnaderna mellan dagens två tredjedels 
frigivning, halvtidfrigivning och ett avskaf-
fande av den villkorliga frigivningen så har 
vi för enkelhetens skull utgått från de som 
var intagna den 1 oktober 2013. Vi har gjort 
antagandet att reglerna ändras samma från 
datum i dessa räkneexempel och det gäller 
endast de som befinner sig i anstalt detta da-
tum, vi bortser i dessa exempel från att det 
kommer in nyintagna efter den 1 oktober. 
Skulle den villkorliga frigivningen avskaffas 
är de intagnas sammanlagda straffmassa 
15 200 fängelseår, vid två tredjedels frigiv-
ning 10 100 fängelseår och vid halvtidfrigiv-
ning 7 600 fängelseår..

I den senaste debatten verkar det råda en 
viss okunnighet om vad den villkorliga fri-
givningen innebär. Kriminalvården har en 
viktig roll att öka kunskapen om den villkor-
liga frigivningen och hur systemet tillämpas 
i praktiken.                                                                   

Källor: Villkorlig frigivning av dömda 
med långa strafftider av Ulla Björkman 
BRÅ Kanslipm 1985:7

Sten Heckscher, SvJT 1992, Fler i fängelse 
och längre straff — trendbrott i svensk kri-
minalpolitik?

Susanne Axbom, Obligatorisk halvtidfri-
givning, Kriminologiska institutionen, 
Stockholms universitet, 1999
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I KORTHET

Samverkan ska minska 
återfall
Kriminalvården har skrivit 
samverkansavtal med 
kommuner och polisen i 
Halland. Samarbetet och 
gemensam planering inför 
frigivning ska minska återfall 
bland de unga dömda. Om vi 
ska lyckas med vårt uppdrag 
att förebygga brott måste vi 
samverka med andra aktörer 
menar kriminalvårdschefen 
som fick inspiration till 
samarbetet genom Brå:s 
regionala utvecklingssemi-
narium.

Anmälda hatbrott på 
grund av sexuell lägg-
ning minskar
Nivån på utsattheten för 
hatbrott tycks vara oföränd-
rad. Antalet polisanmälning-
ar med identifierade 
hatbrottsmotiv har dock 
minskat med fem procent 
sedan 2009. Mest minskar 
anmälningar på grund av 
sexuell läggning, som gått 
ner 41 procent de senaste 
fem åren. Det visar hatbrotts-
statistiken för 2013. Det 
skulle kunna tolkas som en 
ökande tolerans för homo-
sexualitet. I kombination 
med de sjunkande antalet 
anmälningar skulle det 
kunna tyda på en faktisk 
minskning av homofobiska 
hatbrott menar utredaren på 
Brå.

Misshandelsbrott 
utreds snabbare
Utredningstiden för misshan-
delsbrott har minskat de 
senaste åren, samtidigt som 
utredningstiderna ökat för 
andra brottstyper. Det tar 
längre tid att utreda ungdoms-
brott än vuxnas brottslighet, 
trots skyndsamhetskrav. 
Däremot har den totala tiden 
från anmälan till dom minskat 
något för misshandel, våldtäkt 
och stöld enigt en Brå rapport. 
Utredaren påpekar att kortare 
handläggningstider inte alltid 
kan tolkas som en positiv 
utveckling om det till exempel 
innebär att fler ärenden avskrivs 
som hade kunnat leda till en 
lagföring, eller att utredning-
arna har sådana kvalitetsbrister 
att åklagaren inte kan väckas 
åtal.

12-stegsbehandling 
räddar liv
I Socialstyrelsens riktlinjer 
rekommenderas 12-stegspro-
grammet som en effektiv 
behandlingsmetod av 
alkohol- och drogberoende.  
På Skänningeanstalten med 
234 platser i säkerhetsklass 2 
bedrivs 12-stegsbehandling. 
Vid anstalten finns fem bostads-
hus med behandlingsplatser. 
Cirka 240 klienter genomgår 
12-stegsbehandlingen under 
ett år. Den tar cirka 10 månader 
att genomföra. Behandlingen 
har räddat mitt liv menar en 
intagen med ett 17 årigt 
missbruk och många fängelse-
vistelser bakom sig.

Glänta – det största 
konstverket i kriminal-
vårdsmiljö
I maj 2014 invigde Österåker-
anstalten konstverket Glänta 
– det största konstverket i 
kriminalvårdsmiljö. Konstnä-
ren Thomas Nordström har 
skapat konstverket för att 
mildra övergången mellan 
den öppna och slutna 
världen. Många anhöriga 
och barn besöker anstalten 
och möte vid ankomsten en 
skrämmande miljö med 
höga murar i blickfånget. En 
fantasifull trädgård i anslut-
ning till ingången finns nu i 
stället med en slingerväxtå-
ker, tentakelprydda jätteskal-
baggar och ett flerfärgat 
växthus som bryter solstrå-
larna i gult, orange, rätt och 
lila.

Tydligare avtal minskar 
risken för bedrägerier 
vid personlig assistans
Personer med fysiska eller 
psykiska funktionshinder har 
rätt till personlig assistans. 
Assistansområdet har blivit 
ett riskområde för bedräge-
rier. Regeringen har låtit 
utreda hur ersättningssyste-
met bör förändras. Lösning-
en är ett tydligt avtal, som 
också granskas av Försäk-
ringskassan  som ökar 
insynen och stärker bruka-
rens position gentemot den 
som anordnar assistansen.
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