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Redaktören har ordet

V

älkommen till ett nytt nummer av Tidskrift för Kriminalvård.
I detta nummer beskrivs ny forskning om effekten av att
dömas till fängelse. Fängelsestraffen tycks inte bara minska
möjligheterna att lämna den kriminella livsstilen utan till och med öka
kriminaliteten enligt professor Daniel S. Nagin som fick Stockholmspriset i Kriminologi 2014. Stämplingsteorin, som starkt kritiserades
på 1980-talet, har ånyo beforskats och livsförloppsstudier tycks
bekräfta teorin enligt de senaste forskningsrönen, presenterade av
professor Sven-Åke Lindgren i detta nummer.
Kriminalvården har en ny organisation där stabsenheter på Huvudkontoret och ledare för utveckling av frivård, häkte och anstalt är
placerade. Tidigare har Tfk fått en intervju med den nationellt
ansvarige chefen för frivården Lennart Palmgren och i detta nummer
intervjuas chefen för häkten och anstalter Hanna Jarl Källberg, f.d.
chef för Huddingehäktet och Häktet i Sollentuna.
Tfk har i tidigare nummer påtalat behovet av att stärka barns relation
till sina föräldrar om föräldrarna är intagna i fängelse. Barnombudsmannen har under 2014 undersökt hur det är att vara barn och besöka
sina föräldrar i häkte eller på anstalt och redovisar enkla förslag till
förbättringar som inte är komplicerade för kriminalvården att
genomföra. Det är bara en fråga om hur besök av anhöriga och barn
prioriteras och underlättas genom att rutiner och regler tillämpas
flexibelt med barnets bästa i fokus.
Resurser i samhället utanför rättsväsendet bör vara en integrerad del av
brottsförebyggande strategier menar professor Nagin. I detta nummer
påminns vi om det viktiga friluftsprojektet som genomfördes nationellt i hela Sverige för ett antal år sedan. Det byggde på en omfattande
samverkan med föreningar med olika fritidssysselsättningar – ovärderligt för den som behöver knyta kontakter utanför kriminella kretsar.
Det är ensamheten som ofta leder till återfall både i missbruk och
brott.

Birgitta Göransson
redaktion@tfkriminalvard.org
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Fängelsevistelser minskar inte
graden av återfall utan
ökar istället brottsligheten
Daniel S. Nagin tilldelades Stockholmspriset i kriminologi 2014.
Han är professor i offentlig förvaltning och statistik vid Carnegie
Mellon University, USA. Nagin delade priset med Joan Petersilia.
professor i juridik vid Stanford University, USA.
Prisjuryn motiverade sina val med att pristagarna bidragit till en förändring av användandet av fängelse och frivård, grundat på vad som
fungerar och vad som inte gör det. Nagin har funnit i sin forskning att
fängelsevistelser ofta inte minskar graden av återfall utan istället ökar
brottsligheten jämfört med frivårdspåföljder.

Av Thomas Ekbom		

I

sin prisföreläsning konstaterar Nagin
att antalet brott, särskilt våldsbrott har
gått ner i hela världen under de senaste
två decennierna. Antalet mord har gått ned
med mer än 50 procent i många västeuropeiska länder och i USA. I många utvecklingsländer har antalet mord minskat med mer
än två tredjedelar eller mer under de senaste
tjugo åren.
Men, menar Nagin, precis som börser går
antal brott upp och ner. Och, undrar han,
vad ska forskarna ge politikerna för råd om
antalet brott börjar gå upp igen? Nagin säger
att det finns två vägar att gå: titta på hur resurser i samhället utanför rättsväsendet kan
användas och titta på hur rättsväsendets resurser kan utnyttjas.
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Nagin hävdar att forskningen pekar på att
resurser utanför rättsväsendet bör vara en
integrerad del av brottsförebyggande strategier, oberoende åt vilket håll brottskurvan
går. Han skiljer ut tre områden:
1 Samhället kan investera mer i åtgärder
vad gäller barn i riskzonen. Något som diskuterades mycket under 2013 års Stockholm symposium. Det finns mycket som
visar på effektiviteten i sådana åtgärder när
det gäller att förebygga brott. Tyvärr tar det
lång tid att se resultatet av insatserna.
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2 Samhället kan aktivt motarbeta drogmissbruk. En studie som Europarådet låtit
utföra visade att 20 procent av fångarna i
Europa var intagna för drogrelaterade brott
och att 40 procent eller mer av de intagna i
Västeuropa använder droger som heroin
och kokain hela livet. Om samhället investerar mer i behandlingsprogram för drogmissbrukare kommer antalet människor som
begår brott för att kunna missbruka att
minska.
3 Samhället kan erbjuda bättre åtgärder
för de mentalsjuka som begår brott. I dag
sätts många mentalsjuka i fängelse i stället
för att de möts upp med åtgärder utanför
murarna. 50 procent av fångarna i många
länder har blivit diagnostiserade som psykiskt störda.
Nagin konstaterar att förebyggande insatser för barn i riskzonen, insatser med behandlingsprogram för drogmissbrukare och
insatser för mentalsjuka kan dämpa men
inte hindra en stigande brottsutveckling.
Kriminalvård och polis måste göra de stora
insatserna inom rättsväsendet. Effektiviteten i dessa system har en avgörande betydelse i det brottsförebyggande arbetet.
Nagin kommer in på användandet av
fängelse, särskilt i USA. Där finns det högsta
antalet fångar i världen räknat per hundra
tusen innevånare. Den är sju gånger högre
än antalet för alla västerländska länder tillsammans. USA har fem procent av världens
befolkning och tjugofem procent av världens fångar. Men USAs kriminalpolitik har
visat sig ineffektiv.
Nagin citerar upplysningsfilosofen Cesare Beccaria som uttalade följande för 250 år
Tidskrift för Kriminalvård 2014:4

sedan: ”Det är bättre att förhindra brott än
att bestraffa dem”. Från omkring 1960 till
1980, så ignorerades Beccaria på två sätt enligt Nagin: Man sände mer personer till
längre och längre tid i fängelse och man underkände polisens förmåga att förebygga
brott.
Nagin studerade under fem år litteraturen
vad gäller fängelsets avskräckande och
brottsförebyggande effekter. Han drar följande fyra slutsatser vad gäller de brottsförebyggande effekterna:
Det amerikanska systemet för att
använda fängelser är ineffektivt och
orättvist
USA har haft som ledstjärna att ge återfallsförbrytarna långa straff. Argumentet för
detta har varit att återfallsförbrytarna är de
som begår många grova brott, vilka kan förhindras genom lång inlåsning. Detta motsägs av två saker: Den bästa medicinen mot
att begå brott är att bli äldre. Det finns en
extrem obalans i återfall.
Forskningen säger enligt Nagin att alla
kurvor som beskriver återfall sjunker vid 35
år eller tidigare. En studie visade t ex att
fångar som frigavs när de var 45 år eller äldre
hade ett återfall inom tre år vilket var 40 procent lägre än de fångar som frigavs i en ålder
från 18 till 24 år. Att döma till långa fängelsestraff är ett ineffektivt sätt att förebygga
brott. Återfall minskar ändå med åren.
Nagins andra argument är att det är få av
de som återfaller ofta som är grova brottslingar. Han redovisar en rad studier som visar att de grova brottslingarna är väldigt få
när man granskar en population brottslingar. Dessa infångas ofta och sätts i fängelse.
5

Men många med lindrig, men återkommande brottslighet ges också långa straff.
Han pekar också på det etiska dilemmat att
avgöra vilka personer som man kommer att
begå grova brott.
Att sitta i fängelse avskräcker inte
brottslingar
Nagin berättar om en genomgång av studier
av effekter av fängelsevistelse. Han konstaterar att fängelsestraff har inga effekter eller
snarare positiv effekt på återfall jämfört med
icke frihetsberövande påföljder. Fängelser är
ofta brottsskolor.
Längre fängelsestraff ger i bästa fall
en liten avskräckande effekt på de
som tänker begå brott
Nagin finner i forskningen att korta straff
kan vara avskräckande, men att förlänga redan långa straff inte har någon påtaglig avskräckande effekt vilken skulle kunna försvara de ökade sociala ekonomiska kostnaderna för de längre straffen.
Det är sannolikheten för ett gripande,
inte konsekvenserna av gripandet
som har den bästa avskräckande effekten

Och den viktigaste aktören när det gäller
gripande är polisen.
Det leder till två slutsatser: Det är ett misstag att tro att hårda straff ger färre brott och
det gör polisens insats central i brottsförebyggande.
Nagin ger följande rekommendationer till politikerna:
• öka inte fängelsestraffens längd eller inför
minimistraff för vissa brott
• skicka inte drogmissbrukare till fängelse –
hitta alternativ
• mobilisera polisen att förhindra brott från
allra första början – men gör det på ett sätt
som är i samklang med värderingarna i ett
demokratiskt samhälle. Det kan bl.a. ske
genom att agera, gärna på heta platser, som
” skickliga väktare” vars närvaro gör brottslingar omotiverade att utnyttja en möjlighet till brott. Det handlar för polisen om
att göra färre arresteringar och inleda fler
tidiga försök att upptäcka och åtgärda förberedelser till brott. Det handlar också om
att förbättra sina relationer med medborgarna och att aktivera medborgare att själva vara uppmärksamma kring brott.

Nagin konstaterar att det inte finns någon
avskräckande effekt genom att öka sannolikheten för att bli dömd, däremot genom
att öka risken för ett gripande.

Fakta om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris
som instiftats med stöd av Justitiedepartementet och
Torsten Söderbergs Stiftelse.
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Stämplingsteorins
renässans
Professor Sven-Åke Lindgren vid institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, har följt forskningen om
stämplingsteorin från 1950-talet till idag. I ett seminarium vid
Skyddsvärnets 100 års jubileum i Göteborg redovisade han en del
forskningsresultat och kriminalpolitiska konsekvenser.
Sammanfattat av Elisabeth Kwarnmark

Stämplingens funktion och resultat
Sociologen Charles Lemert formulerade på
1950-talet teorin om stämplingen. Samhällsreaktionen stämplar dem som den riktas mot och stämplingen kan negativt påverka individuation och framtida beteende.
Stämplingen beskrivs som en process från
primär till sekundär avvikelse dvs. från en
handling som uttryck för en underliggande
problematik till en anpassning till rollen
som avvikare.
Social avvikelse orsakas inte av fel eller
brister hos individen och den kan inte härledas till en särskild egenskap hos handlingen.
Den är i stället ett resultat av att handlingen
ifråga stämplats som avvikande menade
forskare på 1960 talet. Avvikaren är en person som framgångsrikt har stämplats (en
outsider).
1970-talets dominerande perspektiv
Inom kriminologin fick stämplingsteorin
en vetenskaplig dominans på 1970-talet genom att den ofta citerades. Den blev en inTidskrift för Kriminalvård 2014:4

spirationskälla för vidareutvecklingar som
teorin om social problemkonstruktion, begrepp som moralpanik och ”återanpassande
skam” dvs. att skamkänsla skulle vara en faktor i rehabilitering och återanpassning. Teorin spreds till allmänheten och blev en del av
den vardagliga förståelsen av brott och andra
sociala problembeteenden.
De kriminalpolitiska konsekvenserna under denna tid blev att kritik riktades mot
intervention, mot tvång och straff. Man
hade en avvaktande och mer stödjande hållning, krävde avkriminaliseringar och rivning av ”totala institutioner”.
Kritik och motoffensiv
Stämplingsteorin utsattes för kritik. Man
menade att det inte var någon ”riktig” teori.
Den var inte uppbyggd på hypoteser som
testats och sedan grundat teorin. En annan
kritik var att den inte gav svar på frågan om
den primära avvikelsens uppkomst. Det
fanns heller inte empiriskt stöd för tesen att
stämplingen skapar eller förstärker den
7

sociala avvikelsen. Nyckelbegreppen om
stämpling och dess funktion och resultat var
ofullständigt formulerade.
Den tidens politiska och ideologiska anstrykningar blev belastande för teorin. Teorin blev en megafon för 1960-talets liberala
idéer (avvikelse som alternativ livsstil).
Kriminalpolitiskt ledde kritiken till en
konservativ omsvängning. Man förespråkade tidiga ingripande och att straff skulle
vara avskräckande både för allmänheten och
för individen. Reagan- och Thatchererans
kriminalpolitik rådde = en antites.
Varför gör stämplingsteorin come
back?
Under senare tid har nya livsförloppsstudier
genomförts baserade på longitudinella data.
Där har orsaksförlopp på individnivå studerats av flera framstående forskare. Med nya
forskningsupplägg kan dolda förhållanden
studeras. Ett exempel är Devah Pagers experiment om dömda och ickedömdas chanser
att få ett jobb. Denna studie är välgjord med
slumpmässig fördelning av dömda respektive ickedömda hos en enhetlig grupp. Den
visar att det är 50% sämre möjlighet att få
jobb om man dömts. Man har idag metodik
som gör att man kan bedöma straffets självständiga effekt, där andra förklaringsfaktorer har kontrollerats som beteendestörningar, drogproblem, obefintlig arbetserfarenhet etc.
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Flera studier pekar i samma riktning nämligen att fängelsestraff har negativa effekter för
individens framtida livschanser, därigenom
befästs och förstärks en livssituation med
kriminella inslag.
Stämplingen förstärker men kan den
också skapa kriminalitet?
Stämplingsteorins mest radikala tes är att
stämplingen kan skapa kriminalitet.
Något som pekar i den riktningen är sammansmältningen och samordningen av
migrationskontroll och brottsbekämpning
inom EU.
Man använder forensisk metodik som
innebär att man samlar gigantiska databaser
med individdata, som baseras på fingeravtryck och biometrisk avläsning av ansikten
och ögon. En metodik som används i polisutredningar för att samla fakta om människor som begått brott. Människor på flykt
eller människor som vill immigrera har inte
begått något brott. Man använder även polisiära metoder som inlåsning, förhör, identitetskontroll och utvisning som ligger utanför straffrättens jurisdiktion
Asylsökande flyktingar (som har legitima
skäl) omvandlas till ”krimmigranter”. De
misstänks för att ha annan identitet och andra syften med asylsökandet.
Bemötande och behandling som på detta
sätt genomsyras av förutfattade meningar
och aktivt misstänkliggörande kan resultera
i att de drabbade pressas in i sociala roller
som innebär påtagliga risker för utanförskap
och kriminalitet.

Tidskrift för Kriminalvård 2014:4

Samtal pågår med Hanna Jarl Källberg

I tjänst för utveckling
av häkte och anstalt
Häkteschefen Hanna Jarl Källberg är sedan september 2014
chef för nationella avdelningen för anstalt och häkte på Huvudkontoret.
Av Thomas Ekbom

H

ej Hanna och välkommen till den
här intervjun!
Du har precis fått en hög
tjänst inom Kriminalvården och vi är nyfikna på dig och din syn på ditt kommande arbete. Men först, du har tjänstgjort på
många ställen i myndigheten?
Ja. Jag började som vårdare på anstalten
Färingsö 1997. Jag vikarierade under mina
juridikstudier och trivdes tidigt bra i Kriminalvården. 2000 fick jag en anställning som
frivårdsinspektör vid Frivården i Sollentuna. Jag arbetade i första hand med villkorligt
frigivna klienter och medverkade bl.a. i behandlingskollegier på anstalt varje onsdag,
Jag tyckte det var jättespännande.
Sedan fick jag en tjänst som klienthandläggare vid anstalten Storboda och efter ett
år tillträdde jag som kriminalvårdsinspektör
vid anstalten. Jag var platschef i några år för
att sedan börja arbeta vid kansliet vid Kriminalvårdsmyndigheten Stockholm Norr. Jag
arbetade både som rättsvårdsexpert och biträdande KVC i den gamla myndighets-
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strukturen. Under en period tjänstgjorde
jag också som juristexpert på regionkontoret. 2005 blev jag chef för Huddingehäktet
och parallellt med detta fick jag i uppdrag att
ta fram underlag för ett nytt häkte i Sollentuna. Efter knappt två år på häktet Huddinge placerades jag på regionkontoret för
att arbeta heltid med häktet Sollentuna. Jag
hann även med en kort period som chef på
häktet Kronoberg innan jag var föräldraledig.
År 2010 kom jag tillbaka och i april 2011
öppnade häktet. Hösten 2013 fick jag möjligheten att börja arbeta som projektledare
för projektet Modern myndighet och sedan
september i år är jag chef för nationella avdelningen för anstalt och häkte på Huvudkontoret. Det har varit och är en fantastisk
resa! Det har varit en framgångsfaktor i arbetet med nya organisationen att ha erfarenhet
från den klientnära verksamheten. Kärnan i
arbetet är våra klienter – det är arbetet med
klienterna om är kriminalvårdens uppdrag.
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Vad är det som driver dig att göra den här
resan?
Kriminalvårdens uppdrag är otroligt
spännande och utmanande. Kriminalvården är en stor myndighet i statsförvaltningen och det är ett stort förtroende att få arbeta
med kriminalvårdens frågor, antingen som
vårdare, expert eller chef. . Uppdraget att
jobba med ”bättre ut”, det är det som är drivande.
Du är optimist och tror att kriminalvården kan förändras?
Ja, Kriminalvården är jätteduktig på det vi
gör, men vi kan bli bättre. Vi kan bli bättre
på att identifiera och analysera trender i omvärlden för att kontinuerligt bedöma behovet av förändring i anstalts- och häktesverksamheten. Vi ska inte låta oss begränsas av
vår egen myndighet, utan istället ”våga tänka lite utanför boxen”. Vi måste se problem
och förändringar som möjligheter snarare
än hinder.
Jag har en positiv syn på kriminalvården
och jag har en stor ödmjukhet inför det arbete jag har nu. Det är komplexa frågor, men
jag tror att vi gemensamt kan lyckas med
dem.
Du öppnar för två sidor som jag har sett
hos dig förut – den ena gäller Kriminalvårdens inre liv, den andra gäller Kriminalvårdens omgivning.
Jag tror på en utveckling av samverkansfrågorna om vi ska kunna stödja klienterna i
processen med att komma bättre ut. Vi måste utveckla samverkansfrågorna både inom
rättskedjan, men också med andra aktörer i
samhället. Med den kriminalpolitik som råder är syftet att klienterna ska återanpassas i
samhället. Vi har en föränderlig värld. All10

ting går snabbare. Vi går mot ett individtänkande. Hur ska vi då förbereda våra klienter
på den omställning som sker ute i samhället?
Det har skett förändringar i t ex den elektroniska sektorn. Vi har klienter som suttit inne
så länge så de inte vet vad som har hänt ute.
De har inte varit med där. Det är frågor som
vi måste jobba med.
Din idé om en framtida kriminalvård,
hur ser den ut?
Jag tror på en modern myndighet som kan
sätta mål, planera och styra för att nå målen,
inspirera och motivera samt följa upp resultaten. Vi måste säkerställa att vi bedriver en
fullvärdig, likvärdig och rättssäker kriminalvård. Det är oerhört viktigt att våra klienter
får samma behandling i hela landet. Vi ska
också arbeta med en bemötandekultur, där
klienternas intryck av kriminalvården blir
viktigt och att vi använder varje minut till att
försöka påverka våra klienter till ett liv utan
kriminalitet och missbruk.
Häktestiden använder vi i alltför liten utsträckning. Med klientens samtycke, tror
jag att vi kan göra något, även om hon eller
han inte är dömd. Det gäller att utnyttja
varje dag till att försöka påverka våra klienters beteende. Det gäller alla klienter, men
unga i synnerhet.
Jag hör dig säga att om tio år upplever allmänheten att kriminalvården arbetar så
att klienterna kommer ut i ett mycket
bättre skick, mer motiverade och med
större möjligheter att komma in i
samhället.
Jag tror på att i större utsträckning individanpassa insatserna under klientens tid i
kriminalvården. Alla klienter kan inte få allt,
men vi måste bättre identifiera framgångs-
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faktorerna hos varje individ och arbeta med
dem. Vi har jobbat med verkställighetsplaner i många år, men vi har en utvecklingspotential.
Vi pratar om klienterna. Men vi har också
en stor grupp medarbetare. Deras välbefinnande är viktigt och inte minst omhändertagandet av deras kompetens och idéer.
Detta är en viktig faktor i att lyckas i arbetet
med klienterna. Nöjda medarbetare som
trivs med att gå till jobbet skapar möjligheter. Om vi blir duktigare på att sätta mål,
planera och styra för att nå målen, inspirera
och motivera, då når vi ett bättre resultat
som i sin tur minskar återfallen i brott. I
detta sammanhang är det viktigt att betona
att vi inte har en kriminalvård i kris. I stort
fungerar kriminalvården väldigt bra, men vi
kan flytta fram positionerna.
Det verkar finnas en potentialitet både
hos klienterna och medarbetarna. Hur
ser du på förutsättningarna för Kriminalvården att göra ett bra jobb? När det gäller
resurser stöd från omgivningen etc.?
Jag tror att Kriminalvården måste bli bättre på att tala om vad vi faktiskt gör. Vi måste
också tala om vad vi inte gör därför att det
inte ligger inom ramen för vårt uppdrag. Vi
är beroende av andra myndigheter och aktörer i samhället. Efter en anstaltsvistelse ställs
klienten inte sällan under övervakning och
frivården tar vid i arbetet med klienten.
Övervakningsperioden är dock en kort tid.
Klientens behov av stöd minskar inte. Det
måste finnas en fortsättning även efter verkställigheten och där når vi inte fullt ut nu.
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Det finns en okunskap om kriminalvård
på sina håll, säger du. Det låter som ett
behov av ett upplysningsarbete och ett
behov av att skapa broar från kriminalvården.
Det handlar om att skapa arenor och sammanhang, där vi och andra jobbar med klienterna. Idag får klienterna ofta börja om
när de går genom vårdkedjan. Vi måste bli
bättre på att samverka och samarbeta.
Det har varit svårigheter i samverkan
mellan inte minst socialtjänsten/psykvården och Kriminalvården. Kan något
hända på det området?
Det området är bara ett av flera där vi måste arbeta intensivt med att öka samordningen kring klienten. Vi måste gemensamt och
utifrån våra olika roller arbeta med klienternas individuella behov under verkställigheten.
Hur ser du på Kriminalvårdens redskap
för att påverka klienterna?
Kriminalvården har många redskap i arbetet med klienterna; vi har en väl utvecklad
programverksamhet. Samtidigt gäller det
att hela tiden jobba med utvecklingsfrågor.
Vi måste fråga oss: Gör vi rätt saker Om vi
har samma återfallsprocent måste vi våga
ifrågasätta våra arbetssätt.
Våga ompröva, våga importera?
Vi måste våga tänka nytt även om vår
verksamhet är komplex. Vi måste ”tänka utanför boxen”, våga utmana. Men det ska
inte handla om att hitta på. Det måste naturligtvis finnas forskning bakom nya verktyg. Det måste vara kunskapsbaserat.
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Hur ser du på att hitta idéer inom Kriminalvården?
Det handlar om kommunikation. Vi
måste skapa nya system där vi kan omhänderta idéer från medarbetarna; det de ser,
saker som fungerar och det som inte fungerar. Det måste till en struktur så att idéerna
och förslagen når rätt mottagare och omhändertas. Vi har ännu ingen nationell
struktur för omhändertagande av goda idéer
och best practice, men vi för en diskussion
kring dessa frågor.
Det finns en risk med en hierarkisk organisation att de där nere tycker att de har
idéer, men att det nu är organiserat så att
idéer de ska bara de däruppe ha. Det finns
kanske en ström av klokheter som man
måste fånga in.
Ett system löser inte allt, utan jag tror att vi
måste arbeta utifrån flera olika håll. Jag ämnar regelbundet besöka verksamheten och i
dialog med chefer och medarbetare diskutera vad som kan göras. Det gäller här att
fånga in alla verksamhetsgrenar: stora, små,
slutna och öppna anstalter och häkten. Flera
har talat med mig om vikten av en stödjande
miljö för klienterna. Vi ska inte tro att miljön för de intagna är mindre viktig än för oss.
Det är ju viktigt med vi-känslan i Kriminalvården. Det finns en risk att det blir vi
och dom, HK och linjen. Hur ser du på
det?
Det viktigaste i en ny organisation är inte
den modell man skapar utan det arbetssätt
och förhållningssätt som präglar verksamheten. I en förändringsprocess måste det ske
en förflyttning i arbetssätt och en dialog
kring värderingar och värdegrund. Samtalet
utgör en framgångsfaktor till en lyckad organisationsförändring. Varje individ måste
12

förstå sitt bidrag till helheten. Jätteviktigt att
medarbetarna känner sig sedda. De måste
veta på vilka frågor man följs upp. Kriminalvården ska inom kort implementera en ny
styr- och uppföljningsmodell, där vi ska
sätta mål och mått. Hela organisationens
delaktighet i det arbetet blir nödvändigt.
Ingen nivå är bättre än någon annan. Varje
nivå bidrar till helheten och man måste förstå: vad är min roll?
Vad tycker du är styrkan i den nya organisationen?
Styrkan blir att kärnverksamheten i större
utsträckning än tidigare får en strategisk roll
som utgår från huvudkontoret. Tanken är
att en strategisk ledning och styrning av
kärnverksamheten ska bidra till att helhetssyn och långsiktighet präglar vårt agerande.
. Det nationella tänket ger rättssäkerhet.
Man vill ute att det finns en mottagare som
gör en analys och ger ett svar. På så sätt stärker vi kvalitén och effektiviteten i arbetsprocesser. I den nya organisationen kommer vi
förstås att hitta svårigheter och se sådant
som inte fungerar som väntat, men den nya
organisationen ska utvärderas i slutet av
2015. Det som inte fungerar ska omhändertas.
Kriminalvården som arbetsmiljö, hur
ser du på den?
Kriminalvården måste kontinuerligt och
långsiktigt arbeta på att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Många trivs och har
trivts bra i Kriminalvården. För den oinvigde är det dock viktigt att vi tydliggör vad vi
gör och vad vi erbjuder
Kriminalvården erbjuder en stor organisation med flera olika utvecklingsvägar. Vi
har en god arbetsmiljö med en positiv anda.
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Vi har ett komplext uppdrag som är tungt
och mycket svårt i vissa delar. Vi får dock
inte glömma att Kriminalvården också bjuder på väldigt många positiva historier och
erfarenheter.
Du är optimist om Kriminalvårdens utveckling. Det borde göra att många stannar kvar.
Kriminalvården ska utvecklas till en modern myndighet för både klienter och personal.
En fråga som jag känner oro för är isolering i anstalt och häkte. Har du några
kommentarer?
Det är ett tudelat ansvar i dessa frågor mellan Åklagarna och Kriminalvården. Frågorna är jätteviktiga och kommer att ligga
mycket högt på min agenda. Ingen kan påstå att isolering är bra. Långa häktningstider
är oerhört kännbara framförallt för klienterna, men det påverkar även personalen.
Kriminalvården måste jobba proaktivt i
denna fråga. Kan man arbeta annorlunda,
hitta mindre avdelningar, där de intagna
kan få lite större rörelsefrihet så vore det
mycket bra. Det här är ju en internationell
fråga och Kriminalvården har tagit emot en
del kritik.
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Många psykiskt svaga och många missbrukare kommer in i kriminalvården.
Känner du någon oro för det?
Vi måste följa utvecklingen i samhället
och den kommer att avspegla sig i vår anstalts- och häktesmiljö. Jag känner såklart en
oro inför denna grupp av människor och
här, återigen, blir vikten av samverkan mellan olika aktörer i samhället avgörande.
I den nya organisationen delas ansvaret
på HK mellan en avdelning för anstalt/
häkte och en avdelning för frivård. Hur
ser du på det?
Jag ser positivt på det. Ansvaret för kärnverksamheten lyfts in på huvudkontoret
och får en plattform att leda och styra ifrån.
Vår organisationsmodell får inte vara ett
hinder för verksamheten. Chefen för avdelningen för frivård, Lennart Palmgren, och
jag har en tydlig ansats till att samarbeta i
gemensamma frågor.
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”Vad han än har gjort
så är han min pappa”
Omkring 10 000 barn i Sverige har en förälder som är frihetsberövad.
Men hur är det att vara barn och besöka sin förälder i häkte eller på
anstalt? Det har Barnombudsmannen undersökt våren 2014. Arbetet
har varit en del av regeringsuppdraget Pejling och dialog som pågått
under tre års tid och resulterat i nedslag på femtiotalet platser i landet
hos kommuner, landsting och myndigheter.
Rapport från Barnombudsmannen

V

i har träffat och lyssnat till elva barn
och unga i åldrarna 4-17 år om deras upplevelser av att besöka en förälder i häkte eller på anstalt. Besöken har
varit både bevakade och oövervakade och
omfattat kortare besök i besöksrum och
längre i besökslägenheten.
Vi har frågat dem vad som fungerar bra
och hur kan det bli bättre för barn som är i
denna situation. Tre av barnen fick också
möjlighet att själva förmedla sina synpunkter och råd till ansvariga på regional nivå
inom Kriminalvården.
Längtar efter vardag
Gemensamt för barnen är att de önskar att
de kunde få göra mer vardagliga saker
tillsammans med den förälder som sitter i
häkte eller på anstalt. Se på en film, laga och
äta mat tillsammans, spela spel eller ta en
promenad.
Så här säger ett barn: ”Och kunna bara typ
äta ihop som vanligt folk och inte sitta i ett
rum och ha den här spända stämningen…”
Barnen beskriver att det blir en känsla av
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vardag när de får träffa sin förälder i en besökslägenhet.
Den korta stund de har tillsammans med
sin förälder försöker de hinna med så mycket som möjligt. Flera barn vittnar om den
stress de upplever under besöket att hinna
göra och säga allt som de vill.
Ett barn uttrycker det så här: ”Vi sitter ju
och spelar yatzy, men samtidigt så räknar jag
matten, samtidigt sitter vi och pratar – vi gör
nästan tre saker samtidigt. Vi gör typ allt
som vi hinner, så mycket vi hinner.”
Barn som har syskon vill gärna ha egen tid
tillsammans med föräldern eftersom syskonen kan ha olika behov och befinna sig i olika faser i livet. De leksaker som finns är mest
för yngre barn. De äldre barnen efterlyser
spel och kortlekar.
Pressen är stor på att besöket ska vara lyckat eftersom kontakten med föräldern är så
begränsad. Barnombudsmannen konstaterar att miljön många gånger är steril och
opersonlig. Det kan göra att barnen känner
sig oroliga och obekväma.
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Information skapar trygghet
Bristen på information är återkommande i
barnens berättelser. De vet inte vilka regler
som finns och varför de finns. De uttrycker
också att de vill se hur föräldern bor i häktet
eller på anstalt.
Barnen efterfrågar information inför, under och efter besöket hos sin förälder. I den
mån de har fått information har den förmedlats av någon i barnens eget nätverk.
Men det förutsätter att det finns en person
som har kunskap och kan berätta så att barnet förstår.
Det finns också säkerhetsrutiner som kan
vara svåra att förstå för ett barn. Och det vi
inte förstår upplevs ofta som skrämmande.
Så här tänkte en flicka om alla låsta dörrar
på institutionen hon besökte:
”Och så tänkte jag hela tiden – vad hade
hänt ifall det brann då? Det är ju jättesvårt
att hinna igenom alla de där dörrarna. Jag
tänkte bara gud, har de någon jättefarlig här
på häktet […]?”
Bristen på information lämnar utrymme
åt barnens egna fantasier. En pojke trodde
att han var anledningen till att polisen var
med när han besökte sin frihetsberövade
förälder.
”Det är för att vi inte ska typ försöka rymma med honom. Alltså försöka ta sönder
glaset och springa iväg med pappa. ”
Barnen efterfrågar tydlig information
som är anpassad efter deras ålder och situation, om vad som hänt och vad som gäller
inför ett besök hos föräldern.
Ett barn som är förberett på hur häktet/
anstalten fungerar och varför slipper oroa sig
och kan istället koncentrera sig på mötet
med föräldern.
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Bemötandet viktigt
Personalens bemötande är viktigt för barnens upplevelse av besöket i häkte och på
anstalt. Av barnens berättelser framgår tydligt att bemötandet varierar mellan olika
anstalter och häkten, men även mellan olika
besök på samma ställe.
Personal som anstränger sig för att barnet
ska känna sig bekväm i situationen och tar
sig tid att förklara hur besöket kommer att
gå till och hur allt fungerar kan underlätta
för barnet.
På samma sätt bidrar personal som inte
visar att de ser och bryr sig om barnet till att
han eller hon kan känna sig ännu mer
otrygg. Barnen vittnar också om att personalens bemötande kan vara direkt avgörande för om de vill komma tillbaka och hälsa
på föräldern eller inte.
Den långa restiden från hemmet till häktet/anstalten försvårar också för barnen att
besöka sin förälder så ofta som de skulle vilja. Då blir det desto viktigare att kunna ha
kontinuerlig kontakt på annat sätt, exempelvis genom telefonsamtal.
Flera barn önskar att de kunde ha mer regelbunden och snabbare kontakt med den
förälder som är på anstalt eller i häkte, exempelvis via mejl. Det kanske har hänt något
särskilt under dagen som de vill prata om
med sin förälder, men tvingas vänta till nästa
veckas telefontid.
När det finns flera syskon måste telefontiden fördelas så att alla som vill får prata en
stund. Det blir inte mycket tid för var och
en och känns mest stressigt. Barnen vill att
telefonsamtalen ska anpassas till deras tider
och aktiviteter.
Varje barn har rätt till en egen kontakt
med sin förälder. Givetvis ska det bygga på
att barnet vill ha kontakt och att det inte är
skadligt. Barnombudsmannen anser att det
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är viktigt att kunna upprätthålla en god
kontakt med sin förälder under tiden som
hen är frihetsberövad för att få bättre förutsättningar att bygga en fungerande relation
även på längre sikt.

Den fysiska kontakten är viktig för flera
barn. Önskedrömmen är att dela upp besöken för att få träffa sin förälder en kort stund
varje dag.
För som ett barn säger:
”Vad han än har gjort så är han min pappa!”

Barnombudsmannens förslag till förbättringar för barn som
besöker en förälder på anstalt och i häkte
Lagstifta om barnets rätt till information, råd och stöd när förälder är
intagen i anstalt eller häkte (jämför med motsvarande rätt för barn som
anhöriga till sjuka föräldrar i Hälso- och Sjukvårdslagen).
Förstärk och tydliggör rollen för Kriminalvårdens barnombud.
Ombuden ska ha tid och möjlighet att säkerställa att det finns ett
barnperspektiv i hela verksamheten. Ombuden ska ansvara för att
förbereda, underlätta och följa upp besök. Kriminalvården ska på
nationell nivå följa upp barns och ungas egna åsikter kring hur besöken
och besöksmiljön kan förbättras.
Större flexibilitet i besökstider som anpassas mer efter barnets behov.
Det kan exempelvis handla om att barn med lång resväg kan behöva
längre besökstid eller att besöken inte ska krocka med barnets skoltid.
Barn i olika delar av landet måste ges likvärdiga möjligheter att besöka
en förälder som är intagen i anstalt eller häkte. Det kräver ett förtydligande i socialtjänstlagens regler om ekonomiskt bistånd.
Varje barn har rätt till en egen kontakt med sin förälder. Det innebär
exempelvis att syskon och övriga anhöriga inte ska behöva dela på en
kort telefontid.
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Den nationella strategin
Riksdagen antog 2010 en nationell strategi för att stärka barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Av den framgår att
barn ska få kunskap om sina rättigheter och ges förutsättningar att
uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem.
Att barns rättigheter tillgodoses hänger på de vuxna. Därför behöver
beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper också kunskap om barnets
rättigheter. För att de ska kunna omsätta barns rättigheter i sina
verksamheter krävs dessutom aktuell kunskap om barns levnadsvillkor. Bästa sättet att erhålla det är förstås att prata med barnen om hur
de upplever sin situation.
Vi vet att beslut och åtgärder som rör barn ofta blir bättre underbyggda och fungerar bättre i praktiken när de utgår från barns erfarenheter och synpunkter på den egna situationen. Lika viktigt är det att
följa upp och utvärdera beslut och åtgärder utifrån ett barnrättsperspektiv.
Så här säger FN:s konvention om
barnets rättigheter
Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla åtgärder som
rör barnet.
Artikel 9 – Barnet ska inte hållas åtskilt
från sina föräldrar mot sin vilja, utom
när det är för barnets bästa.
Varje barn som är skilt från den ena eller
båda föräldrarna har rätt att regelbundet
upprätthålla ett personligt förhållande
till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom när detta strider mot
barnets bästa.
Artikel 12 – Varje barn har rätt att få
uttrycka sina åsikter och dessa ska tillmätas betydelse.
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Barnrättskommittén om Sverige
FN:s barnrättskommitté granskar regelbundet hur Sverige lever upp till sina
åtaganden enligt barnkonventionen. I
mitten av januari sker nästa granskning. Då
kommer representanter från regeringen att
möta Barnrättskommittén i Genève för att
svara på frågor och få återkoppling på hur
arbetet med att genomföra barnkonventionen framskrider.
Barnrättskommittén har tidigare uppmärksammat Sverige på problematiken
kring barn som har frihetsberövade föräldrar. De har särskilt påpekat att barnet har
rätt att upprätthålla kontakten med en
förälder även när denne avtjänar ett straff
som innebär ett frihetsberövande.
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En annorlunda
kriminalvård, eller?
Friluftsprojektet 1985-1987

”Släpp fångarne loss det är vår”, är kanske inte lika gångbart i dag, vad
vet jag. Jag har förstått att kriminalvården centralt i vilket fall inte vet
så mycket om den eventuella friluftsverksamhetens existens just nu,
utöver den som till helt nyligen genomfördes vid kursbyn Gruvberget.
Jag sticker ut hakan och påstår att denna verksamhet, rätt utformad,
har värden som borde kunna göra nytta även i dagens kriminalvård.
Är jag helt ute och cyklar vad gäller verksamhetens omfattning idag,
blir jag gärna emotsagd.
Av Sten-Åke Lövdahl

K

riminalvård i form av friluftsverksamhet i vid mening och därvid
både utövad i naturen och i teorin i
såväl anstalt, frivård som vid ett antal häkten, fick en bred omfattning i mitten och
slutet av 1980-talet. Ett tvådagars möte på
temat ”Fritidsverksamhet” i Getå 1984 med
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deltagande av chefer från kriminalvårdsstyrelsen, kriminalvårdsdirektörerna och riksanstaltscheferna mynnade i en rapport, som
kom att bli ett avstamp för en mer omfattande och mer utvecklad ”fritidsverksamhet” i klientarbetet och då framför allt i anstalt, men även i frivården.
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Jag var vid tillfället anställd vid kriminalvårdsstyrelsen som byrådirektör med ansvar
för fritids- och kulturell verksamhet, samt
var även med i ledningsgruppen för kursbyn
Gruvberget. Erfarenheter från vandringar
utmed Sörmlandsleden med intagna från
Hagebyanstalten och av friluftskurser vid
kursbyn med bl.a. vittnesmål från flera klienter och deras anhöriga om verksamhetens
potential i deras liv för framtiden, övertygade mig och jag mina chefer om idén till det
s.k. friluftsprojektet. Jag menade att verksamheten hade både en bredd och ett innehåll som var mycket positivt utvecklande,
samt visade effekter som borde gagna kriminalvårdsarbetet. Verksamheten låg dessutom klart i linje med Getåmötets viljeyttring.
Den kunde också erbjuda spänning för
många spänningssökande klienter, t.ex vid
fiske och vandringar med övernattningar,
som ett positivt alternativ till kriminell verksamhet.
Dra nytta av komplementära resurser
genom samverkan med ideella organisationer
För att ge extra kvalitet till verksamheten var
det min övertygelse att kriminalvården skulle ta hjälp av och verka för ett nära samarbete
med ett antal proffs inom området: Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna, Svenska Naturskyddsföreningen och deras studieförbund
Studiefrämjandet. Denna samverkan skulle
ske på alla plan: riks-, regional/distrikts- och
lokal nivå. Grundtanken var att kriminalvården ej ska vara ”en stat i staten”. Ingången
var i stället att kriminalvården skulle bygga
ut kompetensen med förmåga som kunde
hämtas utanför kriminalvården. Vi skulle
arbeta mera komplementärt och ta hjälp av
föreningslivets alla eldsjälar och föreningarnas stora både materiella och andra tillgångar – kriminalvårdarna behövde inte göra,
kunna och ha resurser för allt.
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Bild nr 2 in här

Ur tidningen ”Sportfiskaren”, nr 9/1985

Förankring av projektet
Regionledningar, anstalts-, frivårds- och
häkteschefer samt personalrepresentanter
fick information av mig om det tänkta projektets genomförande vid ett antal regionala
möten (12 regioner). De fyra friluftsorganisationernas centrala ledningar var direkt positiva till idén. Tillsammans med regionledningarna informerades organisationernas
regionala- och
distriktsavdelningar. Projektet förankrades sedan i organisationernas lokalavdelningar. Kompletterande praktisk information gavs vid personalmöten på anstalter
och frivårdsexpeditioner av projektets anlitade ”friluftspraktiker” Hans Carreman,
anstalten Hageby.
Viktiga grundstenar
Friluftsprojektet syftade till att
- utveckla innehållet i kriminalvårdarbetet och därvid inte minst inom friskvårds-, fritids- och kulturverksamheten,
- minska klienternas isolering från
samhället och erbjuda och inspirera till
ett rikare fritidsinnehåll
- visa klienterna på flera olika möjligheter
att använda sin fria tid på ett mer
utvecklande och positivt sätt - både på
egen hand och/eller i en förening
(medlemskap)
19

- hjälpa klienterna att upptäcka lättillgängliga ”ovana” fritidsmiljöer – naturen
inpå stugknuten - och en verksamheten
som är billig och som hela familjen kan
utöva gemensamt
- ge klienterna möjlighet att knyta nya
sociala ”icke kriminella” kontakter
genom umgänge med ”vanligt folk” och
därvid inspirerande kunniga eldsjälar
- främja relationen mellan klienter och
personal – utöva verksamhet tillsammans på lika villkor och dela gemensamma upplevelser - medlevarskap
- ge klienterna en positiv upplevelse och i
och med det en förhoppning om ökade
möjligheter till positiv påverkan
- berika personalens arbetsinnehåll och
möjliggöra en vidgad yrkesroll för
personalen genom utbildning, träning
och att få använda ”medhavd” egen
kompetens som ledare m.m. inom
friluftsområdet i stort
- möjliggöra att jobba samhällsnyttigt
– klienter, personal och föreningar genom ideella insatser inom miljö etc.

Några önskade bieffekter
- Personer från friluftsorganisationerna
skulle kunna rekryteras som övervakare/
biträdande övervakare respektive kunde
kriminalvårdspersonal och klienter samt
deras anhöriga bli nya medlemmar i
friluftsorganisationerna
- föreningarna skulle i viss mån kunna bli
en tillgång i utslussningsarbetet genom
att ta emot klienter vid § 14, permissioner och frigivning
- Skarvproblemen häkte-anstalt-frivård
skulle kunna länkas samman med stöd
av gemensam aktivitet och föreningarna
som samlande kitt

-

-

-

-

Friluftskurs vid Gruvberget med
Hans Carreman och intagna med anhöriga
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Genomförande i åtta steg
Utöver förankringsmötena
utsågs minst två friluftsansvariga per
anstalt och frivårdsexpedition, samt en
regional friluftsansvarig
köptes minst en regional friluftsdepå
med utrustning för vandring, fiske,
övernattning m.m in och placerades på
lämplig enhet för utlåning till alla
regionens enheter och riksanstalter inom
regionens geografiska gränser
anordnades en tre dagars friluftsutbildning - praktik på vandringsled under två
dagar/ samt en dags presentation av
friluftsorganisationerna
genomfördes två lokala träffar med de
friluftsansvariga och organisationernas
kontaktpersoner i syfte att dessa skulle
lära känna varandra och planera,
genomföra och följa upp lokala aktiviteter
genomfördes i steg 8 en uppföljning vid
Gruvberget för att lära känna Gruvbergsleden och de möjligheter kursbyn
medgav vid Öppet Hus-vistelser m.m.
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Genomförda aktiviteter
Aktiviteterna genomfördes både på kvällstid vardagar och på helgerna som s.k. § 14
aktiviteter men även under arbetstid enligt §
32 respektive § 34 KvaL.
Exempel på praktiska uteaktiviteter som genomfördes:
- vandringar/hajker på olika leder, både
kortare och under flera dagar
- fiske; havs-, insjö- och pimpel
- kanoting
- skogspromenader
- fågelskådning och exkursioner med att
lära om fauna, flora och skogen
- bär- och svampplockning
- skidutflykter
- undersökning av kalkstensgrottor
- vandring bland bäverhyddor
- sökning efter bärnsten
- fäbodvandring
- alternativ odling
- kalkning av sjöar
- ängsvård
- fiskevård och viltvård
- städning av vandringsleder

Friluftskurs vid Gruvberget

Tidskrift för Kriminalvård 2014:4

Aktiviteter inomhus
- studiecirklar, även mixade med föreningsmedlemmar, personal och klienter;
foto, vardagsjuridik, botanik, navigation, matlagning m.m. Vissa cirklar
följdes upp med praktiska aktiviteteter,
t.ex längre naturvandring tillsammans
med Naturskyddsföreningen, fisketurer
med den lokala sportfiskeklubben m.m.
- kulturprogram
- samtals- och besöksgrupper
- se på blommor och andra växter genom
lupp
- naturfilmvisningar om fiske, andra
länder m.m.
- hobbyverksamhet, t.ex knyta fiskeflugor,
tillverka spön, pirkar m.m.
- instruktioner
- redskapsförevisningar
- kurser
På de häkten som deltog genomfördes en
del av dessa inomhusaktiviteter.
Några röster från lokalnivån hämtade
från Studiefrämjandets tidning
Cirkeln nr 3/88

”
• En av de studiefrämjandeavdelningar som
nått längst med samarbetet är den i Södra
Halland. Där har man jobbat tillsammans
med kriminalvården, och då främst anstalten Halmstad, under två studieår.
• Vi har haft praktisk miljövård med Jägareförbundet, Sportfiskarna, Friluftsfrämjandet och Svenska Naturskyddsföreningen, såväl som studiecirklar och kulturprogram av varierande slag, berättar verksamhetsledare Gunilla Inger.

21

• Det har över lag varit mycket positivt! Det
finns ett stort intresse för natur- och miljövårdsfrågor på våra anstalter som det gäller
att ta tillvara! Detta är verkligen folkbildning!
• Personalen på anstalterna som deltagit är
också mycket positiva.
• Det här är ett positivt inslag i vår verksamhet, där det annars är så mycket negativa
saker vi har att brottas med. Det förbättrar
också relationen mellan intagna och vårdare, menar Thord Bengtsson, som arbetar på anstalten i Halmstad.”
Uppföljning
I syfte att utveckla verksamheten genomfördes 1987 en rikstäckande avstämning/
uppföljning vilken gav bl.a följande utfall.
- de praktiska utevistelserna upplevdes
särskilt lyckade
- klienternas intresse: stort 45%, medel
55%, inte alls 0%
- ju mindre grupp, desto större intresse
– mer koncentration, mindre störningar
och bättre relationer
- gemensam planering personal och
intagna och föreningsrepresentanter
upplevdes mer lyckat, liksom då praktiska aktiviteter föregåtts av ex.vis. cirkel,
kulturprogram m.m.
- extra lyckat då verksamheten var ledd av
kunnig, entusiasmerande ledare
Några hinder var enligt kriminalvårdsdirektörerna attityder hos viss personal, upplevd oskälig kompensation vid flerdygnsutevistelser, ”konkurrens” om intagna under
arbetstid, i någon mån en resurs- och prioritetsfråga och därvid uppfattad bristande tid
för planering och genom-förande, samt en
på sina håll viss ”tröghet” hos kriminalvård
och organisationer.
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Alla var inte positiva
En händelse som visade på något skilda
uppfattningar om verksamhetens värde var
när det av kriminalvården anlitade konsultföretaget Maynard, som utredde arbetsdriftens ekonomiska problem, stövlade in på
mitt kontor och anklagade friluftsverksamheten för driftens dåliga produktionsresultat. Bakom detta låg bl.a ett besök av Maynard på den öppna anstalten Torhult, där
samtlig personal och intagna, utom två arbetsledare, genomförde den en gång per
kvartal förekommande friluftsaktiviteten
och denna gång i form av en svamputflykt.
Att den ”avbrottsaktiviteten” i stället ökade
intagnas arbetslust i arbetsdriften därefter,
såg man tydligen inte.
Vad hände sedan?
Efter att projektet genomfört sina planerade 8 steg 1985-1987 var det i första hand
ett regionalt och lokalt ansvar att fortsatt utveckla och hålla liv i verksamhet och samarbete mellan organisationer och kriminalvård. Mig veterligen levde ”projektet” på
många håll långt in på 1990-talet men byggde i stor utsträckning på ett aktivt stöd från
regionala och lokala chefer. Utan ett uthålligt stöd både i organisationerna och i en
någon mån förändrad kriminalvård, erhöll
inte verksamheten samma prioritet som under projekttiden. Den hade också en del
motkrafter inom kriminalvården, och då
framför allt ifråga om att genomföra verksamhet på traditionell arbetstid.
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Ur ”C Var14:e Dag”, nr 9/1988

Slutord
Som jag inledningsvis säger har jag ej någon
närmare uppfattning om förekomsten av
verksamheten idag. Ser av en ganska aktuell
ledare i Omkrim att gd Nils Öberg talar sig
varm för en kvalitativ biblioteksverksamhet
i kriminalvården. Det är ju lovande och förhoppningen är att det inte stannar vid detta
vad gäller fritids- och kulturell verksamhet i
kriminalvården. Samtidigt har jag erfarit att
kursbyn Gruvberget är stängt sedan midsommar!, vilket gör mig frågande.
Jag har tagit del av några av de tacksamma
brev och kort som Hans Carreman fick efter
sina friluftskurser. Här uppger både klienter
och deras anhöriga vad kurserna givit dem
och familjerna vid själva kursen men även
för framtiden. Vi får därför innerligt hoppas
att Gruvberget öppnas igen och får fortsatt
drivas i den anda som gjort Gruvberget till
en symbol för en human kriminalvård i hela
världen.

Tidskrift för Kriminalvård 2014:4

Under hela mitt yrkesverksamma liv i kriminalvården vill jag påstå att mycket av
denna verksamhet kunnat genomföras tack
vare intresserade, stödjande och framför allt
orädda chefer, samt av eldsjälar inom personalen, då verksamheten ej alltid upplevts
tvingande som mången annan kriminalvårdsverksamhet, utan mer som i samhället
– upplevts mer fri och frivillig.
Men jag vill hävda att denna verksamhet
har ett berättigande inom ramen för de förutsättningar som gäller och har så mycket
gott att ömsesidigt ge såväl klienter och personal som samhällets ideella organisationer.
Så ”Släpp en del av fångarne loss” i en aktiv
frilufts- och fritidsverksamhet i bredd mening! Och då även under traditionell ”arbetstid”.
Ni trygga och orädda chefer – gå före!
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I KORTHET
Brottsförebyggande pris
till Sveriges Kvinnolobby
Organisationen Sveriges
Kvinnolobby har tilldelats
första pris i den svenska
deltävlingen i European
Crime Prevention Award
(ECPA). Genom projektet Rätt
riktning – etiska riktlinjer mot
sexhandel hjälper de företag
att arbeta förebyggande mot
människohandel. Karin
Svanberg, enhetschef på
Brottsförebyggande rådet
välkomnar projektet som ett
gott exempel på en förebyggande insats med längre
tidsperspektiv som inriktar sig
på att ta bort förutsättningarna för att brottsligheten ska
vara lönsam.

Ökad självmordsrisk
efter fängelse
Personer som suttit i fängelse
löper en mångdubbelt större
risk att begå självmord,
jämfört med befolkningen i
övrigt. Allra störst är risken
omedelbart efter frisläppandet. En studie har genomförts
vid Karolinska institutet där
totalt 27 000 personer som
frigivits från fängelse mellan
åren 2005 och 2009 studerats.
De frigivna jämfördes med en
kontrollgrupp ur normalbefolkningen på 270 000
personer. Av gruppen frigivna
har 14 procent av de som
avlidit tagit sina liv. De som
suttit i fängelse löpte 18
gånger högre risk att begå
självmord. Överläkaren i

24

psykiatri vid Karolinska, Axel
Haglund, kunde dra slutsatsen att frigivning från
fängelse var en självständig
riskfaktor. Andra riskfaktorer
var missbruk av narkotika,
alkohol och tidigare självmordsförsök.

Vinnare av Stockholmspriset i kriminologi 2015
Ronald V. Clarke och Patricia
Mayhews har utsetts till
vinnare av Stockholmspriset i
kriminologi 2015. Juryns
motivering är att de bådas
arbete på ett unikt sätt har
bidragit till en förändring av
brottsförebyggande strategier över hela världen och
satt fokus på vad som
kännetecknar de situationer
där brott ofta begås.
Ronald V. Clarke är professor
vid School of Criminal Justice,
Rutgers University, USA.
Tidigare var han anställd i sitt
hemland Storbritannien vid
brittiska regeringens enhet
för kriminologiforskning. Han
är författare eller medförfattare till 250 böcker/artiklar.
Patricia Mayhew är konsult
inom kriminologi i Storbritannien, tidigare anställd vid det
brittiska inrikesdepartementet. Hon har också arbetat vid
National Institute of Justice i
Washington, Australian
Institute of Criminology och
research center i Nya Zeeland.

Narkotikaindustrins
miljöpåverkan
Narkotikaindustrin är en
bransch som inte bara har en
negativ påverkan på männis-

kor och hälsan. Vid produktion, transport och distribution förstörs miljön genom
kemisk förorening, skogsskövling och luftföroreningar.
Idag odlas mycket cannabis
inomhus. Odlarna kan då
självs manipulera plantor och
skörd för att maximera
skörden och höja THC-halten.
Odlingar inomhus är ett
växande problem ur miljö-,
hälso- och säkerhetsperspektiv. Forskning har visat att
inomhusodling av marijuana
i USA förbrukar ca 1 procent
av all el i landet. Det motsvarar hälften av all el som
används i svenska hushåll.
Farliga bekämpningsmedel
som är otillåtna används och
sprutas direkt på plantorna.
Rökarna får i sig många farliga
gifter. Två tredjedelar av all
Cannabisproduktion i världen
är utomhusodlingar vilka
kräver skogsskövlingar och
stora vattenmängder i länder
med vattenbrist Även
utomhusodlingar bekämpas
med farliga och giftiga
bekämpningsmedel.
Regnskogarna skövlas för att
skapa kokaodling. Man
hugger ner och bränner
träden. 1 gram kokain skövlar
4 m2 regnskog. En hektar
opiumfält kräver skövling av
2,5 hektar skog. Syntetiska
droger ger mycket giftigt
avfall. Kriminella organisationer dumpar avfallet i naturen,
vattendrag, bränner upp det
med farlig gasbildning eller
gräver ner det och förgiftar
miljön.
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Den brutala Fångvården
Redaktionen har läst Långholmsfångar Verklighetsbeskrivningar
som ger en beskrivning av det skräckregemente som ägde rum på
Långholmen under början av 1900-talet.
Av Gunnar Engström

J

ag fick en bok i min hand för några veckor sedan. Boken är utgiven på Axel
Holmströms förlag 1917 och är författad av Alfred Stern, en av Amaltheamännen,
som var dömd till livstids fängelse. Bokens
titel är Långholmsfångar Verklighetsbeskrivningar. Boken ger en beskrivning av det
skräckregemente som ägde rum på Långholmen under början av 1900-talet och där
Alfred Stern var intagen. Memoarer av f.d.
fångar får man ofta ta med en nypa salt men
här ligger det alltför samstämmiga uppgifter
både från fångar och personal för att kunna
tvivla på riktigheten i sak. Innan jag går in på
bokens innehåll vill jag ge ett underlag som
läsarna kan ha nytta av.
Amaltheadramat
Sommaren 1908 strejkade hamnarbetarna i
Malmö för högre löner och bättre
arbetsvillkor. Strejker och lockouter hörde
till vardagen. Som svar på strejken i Malmö
hamn kallade arbetsgivarna in polis och militär samtidigt som arbetsgivarna hade köpt
in brittiska strejkbrytare för att göra arbetet.
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De var inhysta på Amalthea, som ankrade i
Malmö hamn ett tiotal meter från kajen och
de fick eskorteras till arbetet under polisskydd. Attentatet mot fartyget Amalthea
utfördes av tre arbetslösa ungsocialister, Algot Rosberg (1886-1939), Anton Nilson
(1887-1989) och Alfred Stern (19861966), ett av de mest spektakulära politiska
attentaten i Sverige under 1900-talet. De
rodde ut till fartyget och apterade en bomb
på dess skrov. Meningen var att inte någon
av strejkbrytarna skulle dödas utan syftet var
att skrämma iväg dem på flykten. Men
många av strejkbrytarna hade lagt sig på
däck, där explosionen fick starkast effekt
och som resulterade i att en av strejkbrytarna
avled och 23 andra skadades. Anton Nilson
och Algot Rosberg dömdes ursprungligen
till döden men fick senare straffet av nåd
omvandlat till livstid och Alfred Stern – bokens författare – dömdes till livstids straffarbete. Demonstrationer mot domsluten
ägde rum på flera håll i landet och även utomlands, bland annat i USA med Joe Hill i
spetsen – född i Gävle, syndikalist, diktare
och sångare, avrättad i Salt Lake City efter
ett ifrågasatt domstolsbeslut.
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Fångvårdsregimen
Sigfrid Wieselgren var Generaldirektör och
chef för Fångvårdsstyrelsen under åren
1985-1910. Han hade ”examen till rättegångsverken” en Hovrättsexamen som avskaffades 1904, då den nya juris kandidatexamen trädde i dess ställe. Wieselgren hade
en rad kommunala, statliga och kyrkliga
uppdrag och utsågs till Sveriges ombud vid
åtskilliga utländska kongresser för fångvårdsärenden. Han var ledamot eller hedersledamot i Fångvårdssällskap i Frankrike,
England och Schweiz. (Sveriges fängelser
och fångvård. S. Wieselgren 1895)
Axel Wollin, var direktör på Långholmen,
Sveriges största fängelse under åren 1902 till
1914. Wollin blev den siste med militära
meriter och lät sig inte tilltalas med annan
titel än major. Hur var regimen och fångbehandlingen på Långholmen under Wieselgrens och Wollins tid? Bokens författare,
Alfred Stern, har något att berätta.
Långholmsfångar – Verklighetsskildringar
Alfred Stern, författare till boken och en av
Amaltheamännen, som dömdes till livstids
fängelse när han var 22 år, ville genom boken informera allmänheten om hur livet
egentligen var under den tid som han avtjänade fängelsestraffet. Men genom att Stern
under sin tid i fängelse kom i kontakt med
många äldre fångar – de var mellan 60 och
70 år – kunde de också berätta om gamla tidens fängelser och hur förhållandena var för
dessa fångar efter 1880-talet. De hade suttit
i nästan alla fängelser sedan 20-årsåldern.
Något cellsystem existerade inte på denna
tid utan fångarna förvarades i logement. Bevakningen av fångarna sköttes i huvudsak av
personer ur fångarnas egna led. Endast en
begränsad del av bevakningen var personer
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anställda i statens tjänst. Fler exempel i boken beskriver hur dessa bevakningsfångar
plågade de övriga fångarna genom tortyr,
prygel och grymma bestraffningar. Ett
exempel bland många var att fången ställdes
på huvudet i en tunna där han fick stå tills
han miste all kraft i armarna. Därefter fick
huvudet bära upp hela kroppen och när han
slutligen drogs upp var han i allmänhet sanslös.
Epoken Wieselgren
Som generaldirektör och chef för Fångvården under åren 1885 till 1910 var Sigfrid
Wieselgren ingen fångarnas vän. Något som
dock hände under hans tid var att han utvidgade cellsystemet och avskaffade det ”barocka logementsystemet” där många fångar
hade gemensamt sovrum och där de sanitära
förhållandena var oacceptabla. I övrigt var
Wieselgren ingen reformivrare.
Före Wieselgrens tid var fångarnas cellstraff i ensamcell - under några månader,
högst ett år, men Wieselgren förlängde cellstraffet till tre år i ensamcell och då hade
fången dessförinnan under lång tid varit isolerad under själva ”rannsakningstiden”. Det
var förbjudet att tala eller läsa högt och denna eviga tystnad medförde att fången började stamma när han någon gång skulle tala
med någon i bevakningen. Före Wieselgrens
tid kunde en livstidsfånge bli benådad efter
tio till tolv år och vid svårare brott en något
längre tid. Men under Wieselgrens tid
förlängdes denna till mellan 25 och 28 år.
Wieselgren var stolt över att han lyckats
förlänga verkställighetstiden för livstidsfångarna. En gång när han besökte Långholmen bad en livstidsfånge som dittills hade
avtjänat 22 år att få hjälp att komma ut i friheten. Wieselgren svarade: Det är jag som
upparbetat livstiden till 25 år och däröver.
Tidskrift för Kriminalvård 2014:4

Tror ni att jag bygger så planlöst, att jag genast river ner det jag byggt upp? När det
gällde den knappa fångkosten var Wieselgrens inställning att fångarna ska födas, men
inte gödas. Under de årliga ”generalmönstringarna” gav Wieselgren sitt fulla stöd till
Långholmens direktör, Axel Wollin. Wieselgren avled 1910 och efter hans tid började
ett nytänkande i fråga om cellsystemet både
inom och utanför Fångvårdsstyrelsen. Cellsystemet hade sina brister och olika förslag
framfördes om att jordbruksfängelser, kolonier för uppodling av myrmarker mm, skulle inrättas. Detta blev verklighet efter första
världskrigets slut
Långholmen och skräckregementet
under direktören Axel Wollin
När rannsakningen var avslutad med Alfred
Stern i Malmö gick fångtransporten från
Malmöfängelset via fängelset i Karlskrona
till Långholmen där alla dömda till livstid
skulle verkställa sina straff. För Sterns del
innebar det att han fick inleda sin tid på
Långholmen med tre år i ensamcell och arbetet under de första tre månaderna bestod i
att repa drev och därefter fick han utföra
snickeriarbete. När Stern sedan blev
gemensamhetsfånge hade han i början svårt
att tala på grund av den fleråriga tystnaden
som gällde under tiden i ensamcell. Men
även i gemensamheten gällde tystnadstvånget enligt direktören Axel Wollin trots
att det saknade stöd i reglerna. Fångarna var
till och med förbjudna att se på varandra.
Vred de på huvudena för att tala med varandra hade de genast en rytande vaktkonstapel
över sig. I övrigt förekom det att fångar straffades med arrest utan sängkläder. Tortyr,
prygel – fyra slag i minuten med hasselspön
- och grov misshandel med hjälp av batong-
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er var andra exempel på hur fångarna behandlades och som egentligen krävde sjukhusvård som de icke fick. Prygelstraffet höll
sig kvar i bestraffningsstegen och det var
först i samband med Karl Schlyters kriminalpolitiska reform 1937 som varken prygel
eller mörkcell upptogs. Sommaren 1914 var
Wollin pensionsberättigad och Fångvårdsstyrelsen fattade samma år beslutet att ge
Wollin pension.
Hur gick det för Alfred Stern och hans
två kamrater?
Det jag nu beskriver finns inte med i Alfred
Sterns bok. Demonstrationer till förmån för
Amaltheamännen ägde rum på flera håll i
landet. På våren 1917 skedde ett större fritagningsförsök på fängelset i Härnösand där
Anton Nilson satt fängslad. Över 10 000
arbetare tågade till fängelset med syfte att
frita Anton Nilson. Vakterna på fängelset
hade order att hellre skjuta Anton Nilson än
att låta honom fritas. Det hela slutade med
att demonstranterna fick ge upp. Ryska revolutionen hade utbrutit och här i Sverige
hade vänsteroppositionen fällt regeringen
Hammarskjöld. Valutgången hösten 1917
ledde till att liberalernas främste man, Nils
Edén, fick uppdrag att bilda ny regering. I
den nya koalitionsregeringen ingick fyra socialdemokrater och en av dem var Hjalmar
Branting, som blev finansminister. Regeringen Edén-Brantings första beslut var frigivningen av Anton Nilson, Algot Rosberg
och Alfred Stern.
Anton Nilson är den mest kände av de tre
och nu ville Nilson bli spaningsflygare i
Röda Armén. Bankiren Olof Aschberg bekostade Nilsons flygutbildning vid Ljungbyheds flygskola. Anton Nilson hade vägrat
att fullgöra värnplikten och fick därför inte
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utresetillstånd till Ryssland. Då kontaktade
han personligen lant- och förvarsministern
Erik Nilson, som inom en vecka hjälpte honom med utresetillstånd och efter en kort
utbildning i ryska kunde han 1918 börja
som spaningsflygare i Röda Armen. Mitt i
oroligheterna i revolutionen och inbördeskriget hjälpte Anton Nilson delar av Nobelfamiljen 1921 att lämna Baku sedan de
själva misslyckats att lämna landet. Anton
Nilson blev kritisk mot Stalinregimen och
flyttade tillbaka till Sverige 1926.
År 1977 fyllde Anton Nilson 90 år. Samma
år hade f.d. kriminalvårdsdirektören och regionchefen för Malmöregionen, Gunnar
Lindberg, som var vän med Anton Nilson,
fått honom att berätta på Malmöregionens
konferens om Amalthea och sina långa fängelseår. Jag var inbjuden, jag lyssnade och tog
intryck. Jag fick ett samtal med honom.
Det kändes högtidligt! Anton Nilson blev
101 år.
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