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Redaktören har ordet

Ny Kriminalvårdsreform?

På Dagens Nyheters debattsida den 20 november skrev Kriminalvårdens generaldirektör 
Nils Öberg en utmärkt artikel om effekterna av de senaste årens straffskärpningar. Fortsätter 
den nuvarande trenden kommer inflödet till häkten och anstalter snart bli oss övermäktiga. 
Generaldirektören betonar att fängelsestraff behövs – men det ska vara rätt personer som 
sitter i fängelse.  Ska vi kunna minska antalet fängelsestraff måste vi utveckla flera alternativ.

För att rättssystemet inte ska bryta ihop är det dags för en genomgripande översyn. Det 
gäller i första hand påföljdssystemet men kan även innefatta överväganden om 
avkriminalisering av vissa beteenden.

Mycket har hänt sedan den senaste kriminalvårdsreformen, såväl vad gäller ny typ av 
brottslighet som en snabb utveckling av tekniker som gör det möjligt att kontrollera och 
stödja individer utan att låsa in dem i fängelser. Vi som värnar om en human kriminalvård 
ser naturligtvis en utökad möjlighet till icke frihetsberövande påföljder. Generaldirektören 
föreslår bl a en frivård som kan vara mera flexibel vad gäller övervakningstidens längd, 
utökad möjlighet till intensivövervakning samt utveckla formerna för samhällstjänst.  Det 
finns förmodligen flera förslag man kan överväga– varför inte återinföra villkorligt fängelse?

Frågan om brott och straff är ett populärt område där politikerna har möjlighet att visa 
musklerna. Det är dags för en motkraft. Nils Öbergs debattartikel var ingen dålig början.

Detta nummer av TFK innehåller några artiklar om våldsbrott, ett ämne som 
uppmärksammas dagligen i massmedia. Debatten om våldsbrott och ”gängkriminalitet” 
har mest fokuserat på kontrollåtgärder – flera poliser, flera övervakningskameror, hårdare 
straff. Vi har sett få förslag för att motverka nyrekryteringen till ”gängen”. Ett område som 
till stora delar ligger utanför kriminalpolitikens område.

Vidare publicerar vi ett par artiklar med mera personlig vinkling av svensk kriminalvård. Vi 
ser gärna flera artiklar av personer som varit verksamma i kriminalvården.

Möjligheterna att göra reportage utanför Sveriges gränser är naturligtvis starkt begränsade.  
I detta nummer har vi dock möjlighet att rapportera från ett besök i polskt fängelse.

Slutligen vill jag önska God jul och Gott Nytt år  
med en förhoppning om att vi under kommande år ska kunna följa utvecklingen  
inom det kriminalpolitiska området och kunna rapportera och kritiskt granska den nya 
regeringens -hur den nu kommer att se ut – initiativ. 

En översyn av kriminalpolitiken är akut.

Arne Bogren

arne.bogren@gmail.com
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Den 19 november sköts två män i 
20-årsåldern i Hallonbergen 
(Sundbyberg) när de satt i en hyr-

bil. Gärningsmännen försvann från platsen 
på moped. De skjutna avled senare på sjuk-
hus. Det är det senaste (med största sanno-
likhet inte det sista) av den gängkriminalitet 
som slutar med dödlig utgång. 

Under 2016 0ch 2017 var det runt 110 
personer per år som föll offer för dödligt 
våld. Detta kan jämföras med ett snitt på 
drygt 80 fall per år de fem åren dessförinnan. 
Ökningen beror i stor utsträckning på att 
”gängskjutningarna” med dödlig utgång 
ökat kraftigt sedan 2016.

I början av 1990-talet dödades i snitt om-
kring fyra människor varje år av s k gäng-
skjutningar, inte sällan orsakade av konflik-
ter mellan MC- gängen. Mönstret har dock 
ändrats och numera är det andra gruppe-
ringar som står för den kraftiga ökning vi 
sett. Förra och förrförra året låg antalet så-
dana mord på omkring 30.

-Det är klart att den här kraftiga ökningen 
de senaste åren är överraskande och oro-
väckande. Det verkar som ribban för att 
skjuta ihjäl folk i de här sammanhangen har 
sänkts betydligt, säger kriminolog Mikael 
Rying vid polisens Nationella operativa av-
delning (NOA) till SR Ekot.

Det dödliga våldet mellan kriminella 
grupperingar sker framför allt i storstäderna 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Samti-
digt som dödsskjutningarna blivit vanligare 
i dessa storstadsregioner, så klaras färre brott 
upp. I början av 1990- talet klarades 80 pro-
cent av fallen upp. Under de senaste åren 
endast omkring en tredjedel. Ofta är polisen 
beroende av vittnen som inte vill eller vågar 
berätta vad de sett. Detta i kombination 
med att skjutningarna ofta sker utomhus 
och kopplingen mellan offer och förövare 
ofta är lösare än i andra fall av dödligt våld, 
gör fallen svåra att klara upp.

Våldet i Sverige
Av Arne Bogren
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Vad bör göras?  
En problematisering
I årets valrörelse stod frågan om lag & ord-
ning, då preciserat som kamp mot gängkri-
minalitet och s k dödsskjutningar, högt på 
dagordningen hos samtliga partier. De för-
slag på åtgärder som presenterades var oftast 
av det repressiva slaget – flera poliser, hårda-
re och längre straff, skärpta straff för innehav 
av skjutvapen och flera övervakningskame-
ror Det förekom också förslag om anonyma 
vittnen, besöksförbud mm. Jag tror att vi är 
många som är ense om att polisen är i behov 
av ökade resurser och att vi måste anstränga 
oss för att få bort de illegala vapen som i allt 
större utsträckning florerar i kriminella kret-
sar. I ärlighetens namn förekom också syn-
punkter om förebyggande arbete, bättre 
samverkan mellan myndigheter och syn-
punkter på föräldraansvaret. Jag får en käns-
la av att ha hört det förut.

För en tid sedan intervjuades en polis i TV. 
Han sa ungefär så här: ”Om vi får 10000 
flera poliser kanske det också skulle behövas 
10000 nya socialarbetare och kanske lika  
många till i skolan. Ensam klarar inte poli-
sen detta”.

Vi är ganska säkra på vilka faktorer som 
påverkar brottsligheten: arbetslöshet, boen-
desegregation, missbruk, psykisk ohälsa, 
skolan…..

Ska vi få bukt med nyrekryteringen till 
gängen är det naturligtvis riskfaktorerna 
som måste åtgärdas.

Jag ser i dagens politik inga tendenser till 
att på allvar ta sig an dessa problem. Utveck-
lingen i samhället går så snabbt att det för 
många av oss är svårt att se vad som pågår. 
Det finns naturligtvis inte endast ett scena-
rio om vad som kommer att ske men ten-
densen ser vi redan i dag.

Framtidens arbetsmarknad
Den robot och IT-utveckling vi ser idag  kan 
inte jämföras med övergången till industri-
samhället.  När kuskarna i början av 
1900-talet blev arbetslösa kunde de börja 
köra taxi, lantarbetarna kunde börja jobba i 
gruvan. Allt utan någon längre utbildning. 
Men vad ska hända med kassörskan på Kon-
sum? I dag är oftast bara en kassa öppen, 
resten får självscanna. Var hittar man ett 
bankkontor? Hur många bord och bokhyl-
lor har jag inte fått montera själv. Möbler 
som inte finns i affären – endast på nätet. 
Inom vissa yrken ropar man på folk – men 
det krävs en utbildning på 3-4 år. Även om 
man är en duktig bankkassörska kanske det 
inte är så lätt att sadla om till programmerare 
av dataspel. Tänk om vi går mot en arbets-
marknad där vissa branscher saknar folk 
medan en stor del av de arbetslösa inte är ef-
terfrågade. Det blir svårt att strejka om man 
inte har något att sälja. Talet om enklare 
jobb är för enkelt. Politikerna måste analy-
sera framtidens arbetsmarknad och kanske 
förändra sin syn på ”arbete”. Någon sa:  ”Det 
finns i alla fall en framtidsbransch: äldre-
vården.” Dessutom har politikerna möjlig-
het att trampa på bromsen. All utveckling är 
inte deterministisk.



6 Tidskrift för Kriminalvård  2018:4

Segregation
Oförmågan att bygga hyreslägenheter som 
folk har råd att efterfråga samt det fria skol-
valet har lett till ett segregerat samhälle. 
Detta leder till allvarliga spänningar och 
rädsla för det okända. Det kan också leda till 
ett samhällshat som tar sig uttryck i krimi-
nalitet. En bra skola för alla är nödvändig. 
Möjligheten att välja bort elever måste stop-
pas. Kommunerna måste få ansvar för kö-
systemet. Integrationen börjar i skolan.

Missbruk och Psykisk ohälsa
Missbruk och psykisk ohälsa hänger inte säl-
lan ihop. Mycket av gängkriminaliteten ba-
seras på narkotikahandel. Det är viktigt att 
socialtjänsten kan erbjuda adekvat hjälp 
innan det gått så långt att en person måste 
tvångsomhändertas. Vård under tvång är 
inte alltid optimal. Det måste finnas en 
vårdhavare som har huvudansvaret – idag är 
det delat mellan socialtjänst och landsting-
et. För att frigöra polisresurser och minska 

stigmatisering av eget bruk är det enligt min 
uppfattning nödvändigt att avkriminalisera 
eget bruk av narkotika. På sikt kommer 
influenser från andra delar av världen troli-
gen föra upp frågan om legalisering av can-
nabis på agendan. Några av er kanske får 
uppleva det.

Avslutning
Med tanke på de oerhörda problem sam-
hällsutvecklingen kommer att innebära av-
undas jag inte våra folkvalda politiker. Men 
allt som är möjligt behöver inte genomföras. 
Politikerna har möjlighet att bestämma 
tempot – om de vill! Omställningen till en 
grön ekonomi ger möjligheter till nya arbets-
tillfällen, drägliga pensioner får hjulen att 
rulla och en stor utbildningssatsning gör oss 
bättre rustade att möta framtiden – hur den 
nu kommer att se ut. Men vi får inte lämna 
en stor del av befolkningen utanför.                     
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Mord, dråp och misshandel med 
dödlig utgång brukar tillsam-
mans benämnas dödligt våld. År 

2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i 
Sverige. Det är en ökning med 7 fall, jämfört 
med 2016. Det visar statistiken över konsta-
terade fall över dödligt våld, där man har 
granskat samtliga polisanmälningar under 
året.

För att få en mer tillförlitlig statistik över 
det dödliga våldet granskas samtliga polis-
anmälningar och redovisas som statistiken 
över konstaterade fall över dödligt våld. Det 
är de siffrorna som redovisas här.

År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt 
våld, vilket utgjorde drygt en fjärdedel ( 26 
%) av samtliga händelser som anmäldes som 
mord, dråp eller barnadråp under året. An-
talet konstaterade fall av dödligt våld har 
ökat med 7 fall jämfört med 2016, då antalet 
uppgick till 106 fall. Antalet fall 2017 är den 
högsta nivån under perioden 2002–2017.

För mer information om utvecklingen av 
det dödliga våldet i ett längre perspektiv, se 
rapporten Det dödliga våldet i Sverige 
1990–2014 .

Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld 
knytas till 6 händelser med flera dödsoffer, 
däribland attacken på Drottninggatan i 
Stockholm där fem personer föll offer för 
dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt 
våld knytas till 4 händelser. Sedan 2002, då 
Brå började ta fram statistiken, har nivån 
över konstaterade fall av dödligt våld varie-
rat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 
2014 utmärktes utvecklingen av antalet fall 
av relativt stora årliga variationer kring en 
nedåtgående trend. De senaste tre åren 
(2015–2017) har antalet fall av dödligt våld 
legat på en högre och jämnare nivå än tidi-
gare år, och därmed har den tidigare nedåt-
gående utvecklingen brutits.

Dödligt våld mot kvinnor och män
Av de konstaterade fallen av dödligt våld 
2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 pro-
cent), vilket är två fall färre än föregående år. 
I merparten av fallen 2017 (86 fall eller 76 
procent) var offret en man, det är en ökning 
med 9 fall jämfört med 2016. Antalet kvinn-
liga offer låg nästan på samma nivå (+ 2 fall) 
som 2011, då statistik över offrets kön bör-
jade föras, medan antalet manliga offer öka-
de från 56 till 86 fall mellan 2011 och 2017. 

Mord och dråp
Saxat från bra.se
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Under perioden har andelen kvinnliga offer 
för dödligt våld minskat från 31 till 24 pro-
cent, medan andelen manliga offer ökat från 
68 och 76 procent. Sedan 2015 har andelen 
kvinnor som offer för dödligt våld därmed 
minskat med totalt 7 procentenheter i för-
hållande till andelen män. En stor del av den 
minskningen av kvinnornas andel (3 pro-
centenheter) skedde under år 2017.

Användning av skjutvapen
År 2017 användes skjutvapen i 40 fall, vilket 
är 10 fall fler än föregående år. Resterande 73 
fall begicks utan skjutvapen,vilket är 3 fall 
färre än 2016. Antalet konstaterade fall där 
skjutvapen har använts har ökat kontinuer-
ligt sedan 2011 (undantaget 2016), från 17 
fall 2011, till 40 fall 2017. Skjutvapen an-
vändes i 35 procent av de konstaterade fallen 
av dödligt våld 2017, vilket är 7 procenten-
heter högre än året innan, eller en ökning 
med 33 procent. Andelen konstaterade fall 
av dödligt våld där skjutvapen använts har 
ökat med 14 procentenheter (från 21 till 35 
procent) sedan 2011.

Regional fördelning
Av de 113 konstaterade fallen av dödligt 
våld 2017 härrör 85 fall från någon av de tre 
storstadsregionerna Stockholm, Väst och 
Syd. Det motsvarar 75 procent av samtliga 
fall under året, medan befolkningen i dessa 
tre regioner tillsammans utgjorde 63 pro-
cent av Sveriges befolkning 2017. Nivåerna 
i storstadsregionerna har legat mellan 68 

procent och 75 procent under hela den re-
dovisade perioden 2010–2017. I region 
Väst låg antalet fall av dödligt våld 2017 näs-
tan på samma nivå jämfört med 2016 (+1 
fall), medan antalet i Stockholm nästan för-
dubblades, från 26 till 50 fall.

Störst minskning ses i region Syd där anta-
let nästan halverades, från 30 till 17 fall. I de 
övriga regionerna minskade antalet fall i re-
gionerna Mitt och Öst (– 4 respektive –5 fall ) 
medan antalet ökade i regionerna Nord och 
Bergslagen (+3 respektive +1 fall).

Anmälningsstatistiken visar även fall 
som inte har konstaterats som mord
Siffrorna för dödligt våld i statistiken över 
anmälda brott visar samtliga anmälda hän-
delser med dödlig utgång där det finns an-
ledning att utreda om dödligt våld kan ha 
förekommit. Många av dessa händelser visar 
sig efter utredning avse annat än dödligt 
våld, till exempel självmord, olycka eller na-
turlig död. Det händer även att flera polisan-
mälningar upprättas för ett och samma fall 
av misstänkt dödligt våld, vilket innebär att 
statistiken innehåller dubbletter. Vidare 
händer det att försök, förberedelse eller 
stämpling till mord eller dråp felaktigt re-
gistreras som fullbordade mord eller dråp. 
Därför granskar Brå varje år samtliga polis-
anmälningar för att få en mer tillförlitlig sta-
tistik. Under 2017 anmäldes och registrera-
des 439 händelser med brottskoden för 
mord, dråp eller barnadråp – efter en gransk-
ning av dessa visade sig alla utom 113 fall 
avse annat än dödligt våld.
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Lagförda för dödligt våld
Lagföringsbeslut med mord eller dråp som 
huvudbrott, år 2008-2017. 

Källa: Personer lagförda för brott 
År 2017 avsåg 143 domslut mord eller 

dråp (vilket inkluderar försök, förberedelse 
och stämpling till brott) som huvudbrott. 
Det innebär en minskning med 25 beslut 
eller 33 procent jämfört med 2016 då 168 
domslut avsåg mord eller dråp. Jämfört med 
2008 har antalet minskat med 6 beslut eller 
4 procent. Under perioden 2008–2017 har 
domsluten gällande mord eller dråp varierat 
mellan 129 och 168 beslut.

Fakta
•	113 fall av dödligt våld konstaterades i 

Sverige 2017. Det är en ökning med 7 fall 
jämfört med året innan.

•	Offret var i 76 procent av fallen en man 
och i 24 procent av fallen en kvinna 
(2017).

•	I 35 procent av fallen 2017 användes 
skjutvapen (2016 var siffran 28%).

•	75 procent av fallen anmäldes i de tre stor-
stadsregionerna (2017).
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Socialstyrelsen har nyligen publicerat 
uppgifter om dödsorsaker 2017. 
Störst uppmärksamhet har ägnats de 

dödliga gängskjutningarna. Data visar att 
26 män i åldern 15 – 29 år dog av skottska-
dor år 2017. Denna typ av dödligt våld har 
sedan 2012 pressat upp dödfallen på grund 
av våld. Innan dess minskade det dödliga 
våldet under lång tid.

Dödligt våld genom övergrepp av annan 
person kategoriseras enligt WHOs klassifi-
ceringssystem ICD – 10 (koderna X85 – 
Y09) och redovisas som faktiska fall eller fall 
per capita (per 100 000 invånare). Sist-
nämnda sort möjliggör jämförelser över tid 
och jämförelser mellan regioner och länder 
med olika befolkningsnivåer. 

För Riket som helhet var antalet fall av 
dödligt våld per 100 000 år 2017 totalt 1,05 
(för män 1,62, för kvinnor 0,48). Median-
värdet för perioden 2000 till 2017 var totalt 
0,91 (för män 1,25, för kvinnor 0,57). Död-
ligt våld mot män år 2017 var alltså mer om-
fattande än för perioden som helhet, medan 
det dödliga våldet mot kvinnor låg på en 
lägre nivå. 

Dödligt våld  
som dödsorsak
Av Sven-Åke Lindgren, kriminologiposten.blogspot.com

Antal fall av dödligt våld 2017 (medi-
anvärdet för 2000 – 2017 inom parentes)

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas, 
dödsorsak X85 – Y09.

Tabellen ovan visar en jämförelse mellan 
Västra Götaland med Riket som helhet för 
år 2017 och med avseende på medianvär-
dena för perioden 2000 – 2017 (inom 
parentes). Nivån i regionen låg 2017 högre 
vad gäller våld mot män och på samma nivå 
för kvinnor. För perioden som helhet var 
dödligt våld mot män mer frekvent än i Ri-
ket som helhet, medan dödliga övergrepp 
mot kvinnor låg lägre i regionen än i Riket i 
stort.
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På nationsnivå kan jämförelser göras med 
andra EU-länder. Tyvärr finns inte tillgäng-
liga data senare än år 2015. För några länder 
blir jämförelserna dessutom något miss-
visande därför att de även räknar in dödsfall 
på grund av vissa skador och drunkning ge-
nom olycksfall. Inte helt kompatibelt med 
andra ord, och vi får nog också räkna med 
vissa olikheter i klassificeringen på lokal-
nivå. En nypa salt anbefalles därför.

Generellt kan sägas att dödligt våld inom 
EU-28 har minskat sedan år 2004. Genom-
snittet för EU-28 år 2015 var 0,9 fall av död-
ligt våld mot män och 0,5 mot kvinnor, räk-
nat per 100 000 invånare. Som diagrammet 
nedan visar ligger de baltiska länderna högst 
och nivån är som lägst i länder som Storbri-
tannien, Irland och Frankrike. Sverige ligger 
på 18:e plats, dvs. bland länder med en frek-
vens av dödligt våld som ligger över genom-
snittet (1,4 för dödligt våld mot män och 0,6 
för dödligt våld mot kvinnor). 

The Brennan Center for Justice vid NY 
University of Law (www.brennan-
center.org) har nyligen presenterat 

en lättillgänglig sammanställning över 
brottslighetens omfattning i USA:s 30 störs-
ta städer. Dataunderlaget avser vanligt före-
kommande brott som rapporterats till poli-
sen: inbrott, stöld/snatteri, bilstöld, stöld 
ur/från fordon, misshandel, rån och mord. 
Totalt sett minskade dessa brott 2017 med 
2,1 % jämfört med 2016, varav våldsbrotts-
ligheten sjönk med 1 % och mordfrekven-
sen med 3,4 %. Men variationen mellan 
städerna är stor. Nedan har jag sammanfat-
tat situationen i de tio mest drabbade stä-
derna – 2017 jämfört med 2016 (plus de två 
största städerna NY och LA).

Topp tre är städer som inte brukar före-
komma i medierapporteringen: Baltimore, 
Memphis och Detroit. Chicago, som 
Trump kallat katastrof och hotat med mili-
tära insatser, kommer längre ned på listan, 
även om mordfrekvensen är fjärde högst. 
Men nedgången 2017 jämfört med 2016 är 
påtaglig. Den årsvisa variationen mellan stä-
derna är stor – med ett spann från – 17,4 % 
(Washington DC) till + 36 % (Nashville). 
De största städerna – NY och LA – kommer 
långt ned på 30-listan; LA som nummer 25 
och NY som nummer 30. Vissa städers 
mordfrekvens är förskräckande. Baltimore 
med 55,4 mord per 100 000 invånare (16 
gånger högre än NY) och Detroit med 39,6 
per 100 000 invånare pekar på förhållanden 
som man annars finner i sydamerikanska 
länder och storstäder.

Jämförelser mellan olika länders krimi-
nalstatistik är vansklig. Men ett försök uti-
från de brottskategorier som the Brennan 
Centeranvänder skulle för Sveriges tre störs-
ta städer ge följande bild. Osäkerheten ifrå-
ga om brottskategorier är störst för stöld-
brotten, där den svenska avgränsningen in-
kluderar fler juridiska gärningsformer än 
den amerikanska. För mord har jag utgått 
från BRÅ:s analys av konstaterat dödligt 
våld inom ramen för polisorganisationens 
regioner; region Stockholm, region Väst och 
region Syd. Det rör sig således om större 
geografiska enheter med fler fall av dödligt 
våld och fler invånare än de tre storstäderna. 
Det ska också sägas att dödligt våld inklude-
rar fler juridiska gärningsformer än mord, 
medan den amerikanska avgränsningen av-
ser mord specifikt.  
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De tre svenska storstäderna har betydligt 
högre nivå av totalt anmälda brott än sina 
amerikanska motsvarigheter. Skillnaden 
härrör främst från den stora diskrepansen 
beträffande rapporterade stöldbrott. Diffe-
rensen ifråga om inkluderade gärningsfor-
mer har påtalats, men på samma konto ska 
också föras varierande anmälningsbenägen-
het kopplat till försäkringsregler, graden av 
försäkringstäckning, enkla och tillgängliga 
system för anmälan, förtroende för rättsvä-
sendet etc. När det gäller våldsbrott (miss-
handel och rån) ligger de tre svenska städer-

na kring mittvärdena för de tio högst note-
rade amerikanska städerna. Men även här-
vidlag bör olikheter ifråga om lagstiftning 
samt ingripande- och rapporteringsrutiner 
beaktas. Den stora skillnaden i jämförelsen 
ovan ser vi för mordfrekvensen, eller för de 
svenska städerna; konstaterade fall av död-
ligt våld. Här ligger de tre svenska storstä-
derna betydligt lägre än sina amerikanska 
d:o. Det bör noteras att Stockholmsregio-
nens höga siffra för 2017 beror på terrorat-
tacken på Drottninggatan och ett osedvan-
ligt högt antal dödliga gängskjutningar.     

Sven-Åke Lindgren är professor emeritus i 
sociologi vid Göteborgs Universitet.
Besök gärna hans informativa sida 
kriminologiposten.blogspot.com!
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Den 5 och 6 september uppmärk-
sammades att Björka Stödboende 
firade 100 år. Dels med ett fru-

kostseminarium – ”Från vanartiga pojkar 
till personer i behov av stöd- en hundraårig 
historia”- dels med jubileets huvudevent i 
Björkas trädgård.

Frukostseminariet den 5 september, som 
leddes av Peter Öhrn, lade fokus på Krimi-
nalvårdens historia och gedigna erfarenhet 
samt de stora utmaningar, förändringar och 
framsteg som gjorts under tidens gång. 

Pelle Nyblom, som var föreståndare på 
Björka under perioden 1963-67, dvs perio-
den innan Björka flyttade till Bromma, gav 
en målande bild hur verksamheten  bedrevs. 
Trots att 50 år gått sedan dess hade han klara 
minnen av verksamheten och kom ihåg 
namnen på flertalet som bodde på  Björka 
under hans period.

Kerstin Svensson, professor i socialt arbe-
te vid Lunds Universitet, talade om ”Frivil-
ligt och professionellt arbete”. Hon konsta-

100 – årsjubileum  
på Björka Stödboende
Av Arne Bogren

terade att mänskligt engagemang är viktigt 
och att det inte finns några enkla lösningar. 
”Var det bättre förr? Allt går framåt – allt går 
igen.”

Gunnar Engström, f.d. kriminalvårdsdi-
rektör och f.d. ordförande för Föreningen 
Skyddsvärnet i Stockholm, talade utifrån 
dagens tema, (”Från vanartiga pojkar…). 
Detta redovisas i en särskild artikel i detta 
nummer.

Dagen efter var det dags för jubileets hu-
vudevent med kortare presentationer av re-
presentanter för Skyddsvärnet, Kriminal-
vården, Kommunen  m.fl med huvudinrikt-
ning på sitt samarbete med Björka genom 
åren.  

Samir Sabri, f.d. boende på Björka Stöd-
boende, fick lite längre tid på sig att berätta 
om sitt liv och kampen bort från kriminali-
tet. Ett mycket uppskattat föredrag.

Under dagen bjöds på kaffe med en sär-
skilt framtagen Björkabakelse. Ett fram-
gångsrikt jubileum med många gamla och 
nya vänner närvarande.                                        
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Från Elmira till Borstal – en historisk 
exposé.
I Elmira, stad i staten New York, USA grun-
dades 1876 en uppfostringsanstalt för för-
stagångsförbrytare och unga lagöverträdare. 
Initiativtagare var Reed Brockway. Frihets-
straffets längd var beroende av den intagnes 
uppförande och arbetsinsats. Med genom-
gripande uppfostran skulle karaktärsför-
ändring uppnås hos de intagna, som även 
fick genomgå yrkesutbildning. Elmira-
systemet vann spridning i hela USA och i 
andra länder, däribland Sverige. I England 
infördes Bostalsystemet – första ungdoms-
fängelset – år 1902, efter förebild från 
Elmira, för ungdomar i åldern 16-21 år. Ge-
nom disciplin, ansvarskänsla och självkon-
troll skulle den unge dana sin karaktär.

Tvångsuppfostran och övervåld
Vid 1896 års riksdag behandlades två mo-
tioner som gällde förslag till ändringar av 
strafflagens regler om ungdomsbrott. Resul-
tatet blev 1902 års uppfostringslagar. Straff-
myndighetsåldern höjde från 14 till 15 år. 

Från vanartiga pojkar till 
personer i behov av stöd 
-  En hundraårig historia.
Av Gunnar Engström

Ungdomar mellan 15 och 18 å, som var 
dömda till dödsstraff eller livstids straffar-
bete, fick sin straff nedsatta till 6 – 10 års 
straffarbete.

År 1905 inrättades uppfostringsanstalten 
Bona utanför Motala. Anstalten  skulle ta 
emot unga män som dömts för mindre 
brott. För flickor fanns från samma tid upp-
fostringsanstalten Viebäck utanför Nässjö. 
Påföljden var tvångsuppfostran. Åkerbruks-
kolonin Hall (1876-1940) hade samma 
verksamhet för brottsligt benägna pojkar i 
åldern 10-15 år som Bona. Rå misshandel 
och övervåld tillhörde vardagen på Hall. 
Else Kleen-Möller, journalist, författare och 
engagerad i sociala frågor gjorde en inspek-
tionsresa bland Sveriges uppfostringsanstal-
ter och hade grava anmärkningar när det 
gällde behandlingen av ungdomarna.

Skyddsvärnet startar
Sverige hade 1906 infört en viktig kriminal-
politisk reform, lagarna om villkorlig dom 
och villkorlig frihet. Juristen vid Stockholms 
rådhusrätt, Harald Salomon, hade gjort ett 
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antal resor i USA och fått inspiration hur 
han skulle verka i domstolsarbetet vid åter-
komsten till Sverige. Han började på egen 
hand utifrån den nya lagen utföra förunder-
sökningar om den tilltalades personliga för-
hållanden för att ge underlag till rätten. Sa-
lomon fick inget egentligt gehör i rätten.

1910 startade Skyddsvärnet sin verksam-
het och Harald Salomon blev ledamot i sty-
relsen. Han fick nu en plattform utifrån vil-
ken han kunde uttala sig och han blev hörd. 
Fortsättningsvis började rättens avdelningar 
att ta in förundersökningar innan domsto-
len fattade sitt beslut. Salomon kom genom 
sitt arbete att inleda såväl person undersök-
ningsverksamheten som en organiserad 
form av övervakning.

Skyddsvärnets – Harald Salomons modell 
– blev förebilden till den statliga Skydds-
konsulentorganisationen (Frivården) som 
inrättades 1942 för övervakning av villkor-
ligt dömda och villkorligt frigivna.

Det var i kyrkliga kretsar som Skyddsvär-
nets upphovsmän rörde sig. Idén om 
Skyddsvärnet hade väckts på Allmänna 
Svenska Prästföreningens årsmöte i Uppsala 
1907. Efter ytterligare möten och utskotts-
arbeten kunde Skyddsvärnet bildas den 3 
maj 1910. August Wiren, Skyddsvärnets 
förste byråföreståndare, 1910 – 1927, var 
slottspastor.

Betydande personer i Skyddsvärnets 
historia
Bertil Forsell, byråföreståndare 1930-1934, 
blev 1935, då 35 år gammal, utnämnd till 
direktör för tvångsuppfostringsanstalten 
Bona. Bakgrunden var, förutom en juridisk 
examen, att han enligt justitieminister Karl 

Schlyter ”visat stor skicklighet som chef för 
hjälporganet Skyddsvärnet i Stockholm”.

Efter att tillträtt posten som chef föränd-
rade han helt den grymma atmosfären som 
tidigare förekommit på Bona. Den militära 
andan fick vika för den pedagogiska. Bertil 
Forsell var under 1950- och 60-talet byrå-
chef i fångvårdsstyrelsen.

Bertil Mogård, ordförande 1936- 1962. 
Mogård var en varm förespråkare för social 
reformer och specialiserade sig främst på 
ungdomsarbetslöshet och fångvård. Han 
ivrade för att humanisera fängelsesystemet. 
Hans engagemang präglades av erfarenheter 
av ett par års arbete på Bona. Han sökte i 
praktisk handling stödja frigivna fångar och 
villkorligt dömda. Bertil Mogård var kyrko-
herde i Högalids församling. Han gick un-
der namnet ”Röde prosten”.

Erik Norman, ordförande 1962 – 1972. 
Han var Stockholmshems verkställande di-
rektör men även han hade tidigare arbetat på 
Bona.

Erik Norman var under sin tid som ordfö-
rande en drivande kraft bakom tillkomsten 
av det Björka i Bromma. Han tog aktiv del 
av tomtanskaffning, utformning och upp-
förande av hemmet samt arbetsledning.  
Björka ersatte Björkahemmet i Hässelby 
som startade 1918. Björkahemmet, som 
också kallades trädgårdshem, gav de boen-
de, som i många fall blivit villkorligt dömda 
och frigivna just för att bo på Björkahem-
met. Möjlighet gavs till utbildning i träd-
gårdsskötsel och i mindre omfattning också 
snickeri, främst leksakstillverkning. Hem-
met tog också emot elever som var provut-
skrivna från Bona.
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Såväl Bertil Forsell som Bertil Mogård och 
Erik Norman hade erfarenhet av arbete på 
Bona. Det var en byggnadsmässigt otäck an-
stalt kopierad efter det amerikanska ung-
domsfängelset Elmira med en grym och 
militär likande atmosfär. Dessa tre ”skydds-
värnare” kom med Bertil Forsell i spetsen att 
helt förändra klimatet, inriktningen och 
behandlingen på Bona.

Två Byråföreståndare
Börje Nyblom, byråföreståndare 1934 – 
1941. Han beskrevs i sitt arbetssätt och i sina 
kontakter med klienter och medarbetare att 
ha ”absolut gehör”. Han var en förebild i det 
sociala arbetet inför sina kollegor. I en av 
Skyddsvärnets årsberättelser skriver han:

”Återfall i brott av klienter, som man hoppas 
mycket på, är allt för vanligt. Vi får emellertid 
aldrig misströsta. Kanske skall en dag en sin-
nesförändring till det bättre inträda. Vi måste 
ha ögonen öppna för med vilka förutsättningar 
dessa människor ofta kastas ut i livet. Vi får 
aldrig döma utan hoppas och tro och betänka 
att vi arbeta med ett levande material, vi ar-
beta med och för våra medmänniskor”.

När den statliga skyddskonsulentorgani-
sationen startade 1942 utnämndes fyra 
skyddskonsulenter. En av dessa var Börje 
Nyblom.

Helmer Eriksson, byråföreståndare 1941 
– 1972. Han arbetade 44 år i Skyddsvärnets 
tjänst. Helmer Eriksson bidrog starkt till att 
Skyddsvärnet kunde behålla sin  fristående 
och obyråkratiska ställning som eftervårds-
institution inom den svenska Kriminalvår-
den. Helmer Eriksson var en person med 
hög integritet.

Påföljden ungdomsfängelse 1935 
-1980
Vid sidan av den behandlingsform för ung-
dom upp till 18 år som tvångsuppfostran 
utgjorde infördes genom en lag 1935 ung-
domsfängelse såsom en motsvarande be-
handlingsform för något äldre, nämligen för 
dem som vid brottets begående inte uppnått 
21 års ålder. Maximitiden för anstaltsvistelsen 
var fyra år. Anstalterna benämndes ungdoms-
anstalter och de intagna skulle betecknas som 
elever. De dömda skulle vara i behov av mot-
taglig för fostran och utbildning.

Förebilden var Borstal i England som var 
först med att inrätta denna påföljd 1902 och 
Danmark, som benämnde de dömda till 
”raske dränge”.

Efter överenskommelse med Fångvårds-
styrelsen rekryterades under en längre tid 
enbart ungdomar som dömts till ungdoms-
fängelse till Björka. De flesta kom från Rox-
tuna, Skenäs och Hällby.

Legendariskt föreståndarpar
Nya Björka startade sin verksamhet 1968. 
Som nämnts var Skyddsvärnets ordförande, 
Erik Norman, en drivande kraft bakom det 
nya Björka. Han var också den som med 
kraft förordade Lennart Wäliwaara som fö-
reståndare för hemmet. Bättre karl än Wäli-
waara i det värvet gick inte att få tag på, en-
ligt Norman. Wäliwaara var en otrolig vår-
dare och visionär. Lennart och hans hustru 
Eva skapade en varm atmosfär på Björka. 
Arbete på Björka var hela tiden uppbyggt 
kring en föreståndare eller ett föreståndar-
par som levde och arbetade tillsammans 
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med klienterna – ett medlevarskap. I en arti-
kel i Dagens Nyheter säger Lennart: ”Jag har 
en stabil identifikation och är mycket dis-
tanslös i mitt arbete. Min lojalitet gäller kli-
etera, ingen annan. Det är tur att jag jobbar 
i Skyddsvärnet och inte i etablissemanget”. 
Hans kompassriktning var tydlig!

Slutord
Skyddsvärnet har alltid varit en tillåtande 
organisation. Nya idéer och verksamheter 
har fortlöpande prövats. Frånvaron av 
byråktati är något som möjliggjort att nya 

idéer kunnat prövas utan föregående utred-
ningar. Vid behov har styrelsen genom sin 
auktoritet utgjort en trygg brandvägg 
gentemot skepsis och ifrågasättande från 
omvärlden. Skyddsvärnet har alltid hållit 
fast vid sina grundläggande värderingar och 
varit selektiv när det gäller att anamma nya 
idéer och trender.

För mig är Skyddsvärnet och verksamhe-
ten på de olika enheterna ett Socialpolitiskt 
laboratorium, en försöks- eller experiment-
verksamhet, eftersom vi lever i ett samhälle 
under ständig förändring.                                   

Gunnar Engström är  f d kriminalvårdsdirektör 
och f d ordförande i Skyddsvärnet
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Ett perspektiv på en  
fångvårdsanstalts liv 

Det var 1943. Då – medan världs-
kriget alltjämt drabbade Europa - 
byggdes den nya anstalten. Jag ut-

vandrade från Sundsvall tillsammans med 
mina föräldrar till Håga som nioåring. Det 
var 1946 då anstalten befann sig i startske-
det. Pappa hade fått förflyttning dit från 
Sundsvall, där den gamla anstalten, det sk 
Kronohäktet, hade lagts ner och rivits. Den 
nya anstalten var ett modernt gult tegelslott 
bak murar i en skogligt lantlig omgivning. 
Till anstalten hörde ett stort jordbruk. När-
maste fångvårdsanstalt var Hall på ungefär 
två kilometers avstånd.  Närmaste stad var 
Södertälje, men närhet på den tiden var nå-
gonting annat än nu. 

Anstalten var både fängelse och sjukhus. 
Den gav uttryck för ett synsätt i tiden. 1943 
byggdes också Sidsjöns stora mentalsjukhus 
utanför Sundsvall. Detta att vara mentalt 

Håga sjukhus och  
Håga pojkklubb 
Karl-Henrik Ström har skrivit en kåserande berättelse om 
Hågaanstalten med perspektiv från en period av sin uppväxt vid 
Håga. Texten har ursprungligen skrivits för Sveriges Fängelsemuseum 
i Gävle.

Av Karl-Henrik Ström

sjuk kriminell var i centrum för diskussio-
nen, internationellt och här hemma. Det 
handlade då som nu om var gränsen för 
straffrihet skulle gå. En ny disciplin var un-
der utveckling i det modernare, nya psykia-
triska landskapet. 

Professor Olof Kinberg var den domine-
rande idégivaren på området under några 
strategiska år av utvecklingen i Sverige. Han 
blev på 1920-talet den förste professorn i 
rättspsykiatri och också den förste överläka-
ren för sinnessjukavdelningen på Långhol-
men. Kinberg var i viss mån behäftad med 
det mörka idéarvet från frenologin och arvs-
hygienen. Den fortsatta utvecklingen ledde 
fram till en kritik av psykiatrins maktan-
språk, godtycke och delvis politiska ideolo-
gi. Nya tankar strömmade till genom ut-
vecklingen på områden som psykologi, soci-
alt arbete och psykoanalys. Detta ledde till 
att professor Gösta Rylander – utan ”rätts-
psykiatrisk belastning” - kom att överta den 
ledande rollen och han blev också den första 
chefen för Hågaanstalten. 



19Tidskrift för Kriminalvård  2018:4

Den nya ”regimen” på Håga var intres-
sant. Här samlades psykiatriskt vårdbehö-
vande dömda och ett särskilt urval av ”in-
tressanta” fall som till och med var medialt 
namnkunniga. Kurt Haijby var ett namn 
som det ibland viskades om. Det fanns en 
viss vördnad i hanteringen. Personalen bar 
vita korta rockar och överläkaren, psykia-
tern, var chef. Kanske var detta något nytt, 
ett nytt sätt, ett nytt verktyg för att lyfta 
människan? Att avdramatisera brotten. Ett 
utslag av professionalisering och specialise-
ring inom fångvården var det utan tvekan. 

Socialt sett hade förstås det lilla nybildade 
samhälle som utvecklades runt anstalten vid 
krigsslutet speciella förutsättningar. Dit 
kom nu människor från hela landet för att 
arbeta. Nya personalbostäder för familjer 
växte upp. Ensamstående fick en liten en-
rumsbostad längs en korridor i den nedlag-
da ungdomsanstalten från 1910-talet. Situ-
ationen karakteriserades av geografisk av-
skildhet från tätorterna och av bristen på 
transportmedel och kommunikationer. Få 
hade egna bilar vid krigsslutet.  En busslinje 
med få avgångar till Östertälje och Söder-
tälje var igång. Många av de nödvändiga 
transporterna av personal och anhöriga och 
gods togs på enklast möjliga sätt om hand av 
närbelägna Hallanstaltens tjänstebil och 
lastbil (som nyss fått slippa gengasen). Ma-
ten till de intagna på Håga transporterades 
flera gånger dagligen från Hall med häst och 
vagn eftersom anstalten de första åren sak-
nade eget kök. En särskild förtroendefånge 
– ”Generalen” – körde den lilla hästskjutsen 
regelbundet fram och tillbaka i olika väder 
och vind. 

En speciell kvarleva från krigstiden var 
den sk samköpsbutiken på Hall där perso-
nalen under några år kunde handla basvaror 
som köpts in gemensamt och administrera-
des gemensamt. Där kunde vi barn t o m 
handla nödvändig godis.

Statens kaka – brukade man säga - har all-
tid varit ”liten men säker”. Att lönen var låg 
för familjeförsörjare visade sig tydligt ge-
nom att många anställda tog extraarbeten i 
närområdet. Till den möjligheten bidrog 
naturligtvis schemaläggningen av arbetsti-
den som ledde till flera fria dagar i sträck, 
som dessutom kunde kompletteras med att 
byta pass med varandra. Några exempel på 
sådana extraarbeten fanns på en plantskola i 
Uttran och på några av de ganska många 
ungkarlshotellen i Stockholm.  

För oss barn var det lilla samhället en ny 
värld med en överbyggnad som vi inte rik-
tigt förstod. Men vi träffade de intagna som 
hade ”frigång”, arbetade i jordbruket och 
spelade fotboll med oss. Vi hade också möj-
ligheten att se film och annan underhållning 
tillsammans inne i Hågaanstalten eller på 
Halls ”biograf” som var gemensam för per-
sonal och intagna. Bl a gjorde den unge Per-
Anders Fogelström ett par uppläsningar ur 
sina nya böcker om Stockholm. Vi såg fil-
mer varje vecka och tuggade i oss dåtidens 
repertoar som dominerades av amerikanska 
krigsfilmer och dans- och showfilmer kom-
pletterade med svenska B-filmer. Massor av 
filmer och egentligen inga åldersgränser. 
Allt fungerade i största enkelhet och trygg-
het – som vi upplevde det. På så sätt kunde vi 
grundlägga uppfattningen att de intagna 
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trots allt var ganska vanliga människor. 
Människor som kommit snett, men kunde 
få möjligheten att komma igen. Med rätt 
behandling. Så hette det och så förstod vi 
det. 

Håga och Hall var väl inte någon förort i 
egentlig bemärkelse. Men vi barn pendlade 
med buss (eller cyklade) till skolor i Öster-
tälje eller Södertälje. Vi fick förstås ingen 
riktig förankring i tätorterna, men utveck-
lade i stället egna aktiviteter. Vi startade en 
”pojkklubb” (obs tjejerna låg lågt på den ti-
den!) som ordnade tävlingar och evenemang 
av olika slag – för oss själva och ibland med 
inbjudna vuxna. Vi hade tävlingar i friidrott, 
på skidor och vi spelade ishockey mot lag 
från närområdet osv. Allt sådant som var 
bristvaror på den tiden, men som behövde 
organiseras för att det behövdes. Allt det 
finns enkelt dokumenterat i pojkklubbens 
annaler (dagböcker, foton och klubbens 
protokoll mm), som nu deponeras hos  
Sveriges Fängelsemuseum i Gävle. I back-
spegeln kan man se att vi utvecklade och ut-
vecklades i vårt eget lilla universum. Snart 
sträckte sig tonåringarnas livsrum vidare, 
ända till Stockholm och längre. Och så var vi 
alla splittrade. Ett par återträffar skedde 
1977 (dokumenterad på gruppfoto) och 
1999.  

Efter socionomutbildning i början av 
1960 talet gick jag händelsevis vidare med 
anställningar inom kriminalvården. Frivår-
den, kriminalvårdsstyrelsen och anstalts-
vården. Det var självklart en alldeles speciell 
upplevelse att återvända som anställd till 
Hall på 1960- talet. Först assistent och sedan 
som biträdande chef (fångvårdsinspektör). 
Anstaltschef var vid den tiden kriminal-
vårdsinspektör Åke Danielsson. 

Detta är den korta historien om en liten 
plats i kriminalvårdens historia. Den långa 
berättelsen återstår att skriva. 

Och Hågaanstalten gick med tiden sina 
nya vägar till mötes – var inte längre ”sjuk-
hus” utan normaliserades som Kriminal-
vårdsanstalt och inordnades i den vanliga 
anstaltshierarkin.  2010 lades den ner 
som kriminalvårdsanstalt och konverte-
rades till HVB-institution under Statens 
Institutionsstyrelse.                                                                

 
Karl-Henrik Ström, tidigare anstaltsdirektör 
mm inom Kriminalvården
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I samband med en resa till Polen i sep-
tember fick jag möjlighet att besöka ett 
fängelse  i Warszawas utkanter, Warsza-

wie – Bialolece. Studiebesöket arrangerades 
av Zbigniew Lasocik, professor i krimino-
logi vid Warszawa Universitet. Besöket 
innehåll såväl information från anstalts-
ledningen som en rundvandring på anstal-
ten och möjlighet att ställa frågor till några 
intagna.

Warszawie – Bialolece består av två stora 
enheter – dels ett fängelse med ca 400 platser 
dels ett häkte med 1000 platser som inte in-
gick i studiebesöket.  De som vistades på 
fängelset var dömda till medellånga straff, 
vilket i Polen är 3-4 år, samt slutfasen för in-
tagna med längre straff. Vid den aktuella 
tidpunkten var  medeltiden för de intagna 2 
år och 8 månader.

Sysselsättningen för de intagna bestod av 
reparations och underhållsarbete, städning 
mm. Det kan verka påvert då man jämför 
med svenska anstalter men då ska man be-
tänka att över hälften av de intagna  på da-
garna arbetade utanför anstalten. Man hade 
ett bra samarbete med företag som kunde 
erbjuda trädgårdsarbete, snickeri, bygg-

Fängelsebesök i Polen
Av Arne Bogren

nadsarbete och renoveringar. De intagna 
tjänade 50% av minimilönen som sattes in 
på ett personligt konto att användas vid fri-
givningen eller för olika inköp i samband 
med besök av anhöriga. Detta system har 
lett till ett ökat antal som fått arbete efter 
frigivningen.

De intagna bodde 2-5 i varje cell (här kan 
vi tala om celler) medan enmansceller en-

dast användes vid isolering. Man räknar 
med att ca 10 % har drogproblem medan 
antalet med alkoholproblem låg runt 50 %.  
Antalet med invandrarbakgrund var myck-
et lågt och ansågs inte som något problem. 
Det kan naturligtvis hänföras till en mycket 
begränsad invandring till Polen.
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Reglerna för villkorlig frigivning variera-
de beroende på antalet fängelsedomar. För-
stagångs dömda fick vanligtvis villkorlig fri-
givning efter halva tiden medan de som 
återfallit i brott beviljades villkorlig frigiv-
ning efter 2/3 av tiden. De med flera återfall 
fick sitta ¾ av tiden. Den villkorliga frigiv-
ningen beslutades av domstol. De intagna 
klagade på att domstolarna alltför ofta gick 
emot anstaltsledningens rekommendatio-
ner. Det var det återkommande problem för 
de intagna vi talade med.

Permission beviljades 2x30 timmar per 
månad dock högst 14 gånger per år. Permis-
sionsmissbruk var sällsynt.

Stor fängelsepopulation i Polen
Polen har ca 40 miljoner invånare och en 
brottsnivå som ligger i paritet med Sverige. 
Mot den bakgrunden är antalet intagna 
mycket högt. Man räknar med att antalet 
intagna är ca 75.000 varav 2.500 kvinnor. 
Dessutom väntar ca 20.000 på att få avtjäna 
sitt straff på grund av platsbrist.

60 % av de intagna avtjänar straff för olika 
former av tillgreppsbrott, 15 % för trafik-
brott, 5-10 % för familjerelaterat våld. 
Andra typer av våldsbrott ligger på 2-3 %.

Användningen av fotboja har de senaste 
åren ökat dramatiskt. Det kan komma ifrå-
ga om straffet är under ett år för de som 
döms första gången.

Om man jämför med Sverige är personal-
tätheten låg. Ca 35.000 personer är anställ-
da inom systemet, dvs knappt hälften av 
antalet intagna, medan vi i Sverige med ca 
6000 intagna samt ca 9000 dömda till 
skyddstillsyn har en personalstyrka på ca 
10.000.                                                                          
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Jag fick en förfrågan i april 1968 om ett 
vikariat som psykolog på landets inter-
neringsanstalter. Jag tjänstgjorde då på 

Statens Arbetsklinik. Tidigare hade jag 
bakom mig ett trist jobb som urvalspsy-
kolog på Stockholms Universitet och som 
värnpliktig psykolog. Jag hade ingen som 
helst erfarenhet av fängelser, kriminella 
eller av drogmissbrukare.  Jag var kort sagt 
synnerligen olämplig för den tjänst jag nu 
tillträdde. Föga anade jag vad de närmaste 
åren skulle komma att innebära i form av 
otroliga upplevelser.

Jag infann mig i Halls centralvakt och häl-
sade på några vänliga men avvaktande vår-
dare när jag presenterade mig som psykolog. 
Jag sändes  vidare till anstaltschefen som just 
då inte hade tid med mig. Jag var ju i akut 
behov av introduktion och handledning till 
denna främmande värld. I en korridor träf-
fade jag en tatuerad fånge som jag blev vän-
ligt bemött av. Jag berättade att jag inte visste 
något om denna märkliga värld och fick en 

Kriminalvård i förändring 
– brytningstid 1968
Minnen från Hall

 
Av Joachim Volckerts

första introduktion. Jag gick vidare till mitt 
tjänsterum där korridoren luktade starkt av 
grillat kött. Det visade sig att lukten här-
stammade från sjuksköterskornas  mottag-
ning  där de hjälpte sina patienter av avlägs-
na sina tatueringar genom att bränna dem 
med lödkolv. De hemmagjorda tatuering-
arna förvandlades till brännskador som efter 
någon tid förvandlades till vanprydande ärr.

Ju mer jag fick inblick i denna anstalt de-
sto mer upprörd blev jag. Fångarnas liv var 
bedrövligt i alla tänkbara avseenden. De 
snickrade sängar till IKEA, tvättade sjuk-
hustvätt och saknade elementära juridiska 
rättigheter. Påföljden internering innebar 
ett godtyckligt mellanting mellan fängelse 
och sluten mentalvård. Bristen på rimliga 
besöksmöjligheter förvandlade deras kär-
leksliv till en kombination av amfetamin, 
pornografi och onani. Deras psykiska till-
stånd kan beskrivas som en kombination av 
psykoser, personlighetsstörningar och obe-
handlade tidiga trauman.  Man kunde se 
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exempel på fångar som uttryckte sin förtviv-
lan och sina rop på hjälp genom att skära sig 
i armen och därefter lägga sig intill celldör-
ren så att blodet rann ut i korridoren. 

Ju mer jag såg av detta för mig okända 
samhälle desto mer förbannad blev jag. Jag 
ringde min gamla kompis känd under nam-
net Jan O Karlsson och medarbetare till 
Olof Palme och förde ett djävla liv. Hur 
kunde en socialdemokratisk regering tillåta 
att detta mänskliga elände kunde fortgå?  
Samhällsdebatten om kriminalvården hade 
redan blivit livlig sedan Kumlafängelsets 
psykolog riktat kritik mot den ideologi som 
lett till planer på ett antal jätteanstalter av 
Kumlatyp. KRUM – Riksförbundet för 
Kriminalvårdens  Humanisering hade 
bildats redan 1966 och fick efter hand ett 
avsevärt inflytande. Journalister, socialarbe-
tare, författare och andra lämnade sitt stöd. 

Tidskriften Pockettidningen R startade 
hösten 1969 och fick snabbt ett mycket 
starkt inflytande. Dess första nummer 
handlade om bristen på inflytande. Denna 
tidskrift representerade ett antal radikala 
förbund inom olika vårdområden – bland 
annat missbrukarvård och psykiatri.

Jag började få arbetsuppgifter – så t.ex. 
fick jag in ett antal porrtidningar för god-
kännande. Ansvaret för innehållet i Hallbla-
det lades också på mig. Jag bildade raskt en 
redaktionskommitté som hade intellektu-
ellt synnerligen uppfriskande möten. Med-
lemmarna var en samling mycket begåvade 
fångar. En av dem var specialist på att bedra 
religiösa samfund, en annan hade tillsam-
mans med sin kompis tömt sparbanken i 
Tumba genom att under en helg bryta upp 
samtliga bankfack.  Bytet från denna bank-

kupp försvann spårlöst.  I ett nummer kall-
lades den dåvarande generaldirektören för 
djävla lögnare, något som höll å att kosta 
mig jobbet. Det som möjligen räddade mig 
var att den dåvarande (justitieministern 
Lennart Geijer) uppenbarligen delade den-
na uppfattning.

Den mycket starka kritik som under lång 
tid riktats mot generaldirektör Torsten Er-
iksson fick till följd att han fick ett behov av 
att öka sin popularitet – på några anstalter 
infördes s.k. semesterfängelser. Jag och en 
vårdare från Gävleanstalten fick ansvaret på 
Hall vars nybyggda psykiatriska avdelning 
kom till användning. Vi samlade tio fångar 
och frågade dem vad de kunde tänka sig för 
innehåll i denna semester. De var alla en 
smula omskakade av den ovana situationen 
– de hade ju suttit inne ett antal år. Vi fick 
inga vettiga svar.  Vi bestämde utflykt till 
Trosa. Väl framme samlade vi dem på torget. 
De såg minst sagt förvirrade ut när vi före-
slog återsamling två timmar senare och någ-
ra av landets mer kända brottslingar spred 
sig över denna lilla idyll. Det visade sig att en 
av dem var genuint farlig med mord på hela 
familjer i sitt register och kamraterna satte 
särskild bevakning på denna fånge så att det 
inte skulle hända någonting som kunde 
äventyra projektet.  Vi inbjöd föredragshål-
lare i olika viktiga ämnen och ordnade roll-
spel om knark. Ett studiebesök på Scania 
Vabis verkstäder slutade med arga telefon-
samtal då fångarna kallade fackets företrä-
dare kapitalistlakejer. En av deltagarna me-
nade att projektet tydligt visade ett akut be-
hov av bättre förberedelser inför frigivning-
en. Ett möte med kriminalvårdsdirektör 
Gunnar Marnell resulterade i en forsknings-
ansökan för ett sådant försök. Pengar an-
slogs från departementet och det första för-
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söket genomfördes. Om man hade 16 år i 
fängelse bakom sig var man naturligtvis i 
behov av stöd när man återvände till det 
samhälle som utvecklats under tiden. På 
Växjöanstalten hade en verksamhet med fa-
miljeplacering startat där den som frigivits 
fick bo hos en familj under den första tiden i 
frihet.

Halls alerta bibliotekarie hade kontakter. 
Snart startade en folkhögskoleavdelning på 
C-avdelningen. Eleverna på denna avdel-
ning gjorde försök att lägga av med knark. 
Knarket fördömdes även i Hallbladet och 
jag kom snart i konflikt med den fånge som 
hade kontrollen över knarkdistributionen. 
Han vågade inte själv tala med mig men 
sände budbärare som påminde mig om hur 
viktigt det var att alla skötte sitt och inte 
blandade sig i det de inte hade att göra med. 
I samband med en permission togs han av 
polisen med 16000 kronor i fickan – mycket 
pengar på den tiden. Attityden till knark-
missbruk var i hög grad tillåtande – en stor 
del av personalen tyckte att fångarnas miss-
bruk inte angick dem.

Den politiska utvecklingen ledde efter 
hand till fångstrejker av olika slag. Bland an-
nat hungerstrejker med hungerdämpande 
amfetamin som stöd. Våldet dolde sig strax 
under ytan. Kriminalvårdens fångar kokade 
av vrede. I augusti 1969 var polisen beredd 
att rycka in för att slå ner det fånguppror 
man fruktade skulle utbryta.  Jag och överlä-
karen Törnquist satt i möte med förtroende-
rådet en mörk augustikväll när Jan O Karls-
son informerade om att Olof Palme beslutat 
om en kriminalvårdsreform. Så förtroende-
rådet på Hall informerades först av alla om 
detta. Innan regering och riksdag. 

En utredning tillsattes som i hög grad in-
spirerades av KRUMs tankegångar. 1974 
fattade riksdagen beslut om denna föränd-
ring. Förslaget var tämligen tomt och inne-
höll egentligen ingenting för fångarnas ut-
veckling. Anstaltslivet gick vidare. 

60-talet är ett minne blott.                                                    

Joachim Volckerts

F.d. psykolog inom Kriminalvården
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Saxat ur Kriminalvårdens 
personaltidning – OMKRIM.

Förälder i fängelse
Statistiska studier om barn 
med föräldrar i fängelse visar 
att även barnens risk att lagfö-
ras senare i livet ökar.

Till studien om barn till 
föräldrar i fängelse användes 
brottmål som avgjordes i 
svenska tingsrätter under 
perioden 1997 till 2004. 
Studien omfattar 50 000 barn.

Vad händer med barns 
livschanser:

- Risken att lagföras ökar med 
7 procent
- Risken för egendomsbrott  
ökar med 10 procent
- Risken för våldsbrott ökar 
med 22 procent
- Ingen signifikant skillnad av 
narkotikabrott
- Risken för tonårsgraviditet 
ökar med 32 procent
- Ingen signifikant negativ 
påverkan på utbildning
- Andelen som arbetar 
minskar med 3 procent

Ingen ny region- 
indelning
”Kriminalvården står inför 
stora utmaningar, framför allt 
när det gäller utbyggnad av 
antalet anstalts- och häktes-
platser. Regionerna kommer 
verksamhetsmässigt att bli 
större på grund av det.  Att då 
samtidigt lägga kraft  på att 
förändra den stabila organisa-
tion vi har, tror vi skulle riskera 
mer än det skulle kunna ge.” 

Den regionala indelning med 
sex regioner blir kvar,  säger 
Sigrid Perlman, som utrett 
frågan.

Halvägshus för kvinnor
Nio platser för halvvägshus 
för kvinnor har upphandlats 
av Kriminalvården. Platserna 
är förlagda till Stockholm, 
Göteborg och Malmö. 
Halvvägshus för män har 
funnits sedan 2007.

NOTISER Röda Korset lindrar 
isolering
Kriminalvården och Röda 
Korset har tecknat en 
nationell överenskommelse 
om ökade insatser för att 
minska isoleringen för 
häktade med restriktioner. 
Det är första gången en 
sådan överenskommelse 
sluts.

”Civilsamhällets roll i Kriminal-
vården ska inte underskattas. 
Tvärtom bidrar det med 
ovärderliga perspektiv och 
resurser som kompletterar 
det Kriminalvården är bra på, 
säger anstalts- och häktes-
direktör Hanna Jarl.
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