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Redaktören har ordet
Välkommen till ett nytt nummer av Tidskrift för Kriminalvård, närmare bestämt
det 260:e sedan starten 1946. Ett par dubbelnummer de senaste åren gör att antalet i
realiteten är något lägre, men det handlar ändå om cirka 250 enskilda nummer och
65 hela årgångar. Med detta fjärde nummer för det just avslutade 2010 väljer vi att fira
vårt 65-årsjubileum. Det gör vi – som tidningar plägar göra – med tillbakablickar och
navelskåderi, men också med ett par nyheter för 2011.
I tillbakablicken blir vi hjälpta av tidskriftens förre redaktör och ansvarige utgivare,
Lars Metelius, som du träffar i TfK-intervjun. Han har medarbetat i tidskriften sedan
början av 1990-talet och är länken tillbaka till den absoluta starten, i form av tidskriftens grundare och mångårige ansvarige utgivare Gunnar Marnell. Jag är glad att Lars
Metelius fortsätter att bidra till tidskriftens utgivning, som redaktionsmedlem men
också som kontaktperson mellan undertecknad och tidskriftens ägare.
Vi tar också hjälp av Gunnar Rudstedt, som i en artikel 1970 sammanfattade tidskriftens första 25 år. Särskilt berörs här tidskriftens tillkomst 1946. En krönika över detta
år hjälper oss att placera tidskriften i tiden. Vi besöker också ett bibliotek som har alla
årgångar av TfK inbundna, och vi får hjälp av Kungliga biblioteket - Sveriges nationalbibliotek att reda ut hur anrika vi är jämfört med andra tidskrifter. Svaret överraskade
åtminstone undertecknad.
Det är nu ett antal år sedan Gunnar Engström i en artikel frågade sig hur det stod till
med den humana kriminalvården. Han får göra det än en gång, som en uppmaning
till fortsatt debatt i detta tidskriftens kanske mest centrala och angelägna debattema
genom åren.
Sist i detta nummer återvänder vi till nutid. Kriminalvårdens regionchef i Stockholm, Inga Mellgren, avtackades nyligen. I samband med avtackningen anordnades ett
symposium, som refereras. Du kan också läsa Gunnar Engströms tal till Inga Mellgren
i sin helhet. Sist i detta nummer återkommer jag med ett par nyheter för 2011.
Dennis Karlsson
dennis.karlsson@kriminalvarden.se
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Återblick på ett kvartssekel
Av Gunnar Rudstedt (1904-75)

Då Gunnar Marnell bad mig skriva ner
något om tidskriftens verksamhet under
de gångna 25 åren, accepterade jag med
viss tvekan, medveten om att ingenting
kan vara mera ur modet i vår extremt nutillvända tid än att blicka tillbaka. Kanske
kan dock en kort resumé över tidskriftens förflutna intressera de något äldre i
läsekretsen.
Jag har genom åren kommit att stå
tidskriften nära, särskilt under dess första decennium, då jag länge hade dess
uppslagsrike redaktör vägg i vägg. Detta
grannskap gjorde också att jag kom att
medarbeta rätt mycket under dessa år,
då tidskriften kom ut med ända upp till
40-sidiga nummer.
Starten skedde i april 1946 i en av de
många brytningstider mellan gammalt
och nytt, som kriminalvården upplevt.
Samhället hade någorlunda börjat återhämta sig efter krigsårens påfrestningar
och nödtvungna stillestånd i reformer på
de flesta områden. En ny lag om behandling av i fångvårdsanstalt intagna hade
antagits och skulle sättas i kraft den 1
juli. Det medförde regelbundna permis4

sioner, möjlighet till inställelse på anstalterna utan eskort, frigång, ökad användning av öppna anstalter och framför allt
ett principiellt övergivande av cellsystemet, då något mer än 100 år gammalt.
I namnet Tidskrift för kriminalvård
var ordet kriminalvård då helt nytt.
Medarbetare i nya upplagor av Svenska
akademiens ordbok torde få svårt att
belägga ordet tidigare än just från detta
tidskriftsnummer. Numera har det ingått i den allmänna fond av eufemismer,
som gjort att fängelse blivit anstalt, cell
bostadsrum, fånge intagen, straff påföljd
utan att innehållet bakom begreppen i
princip förändrats. Ingen reagerar heller
längre mot den språkligt betänkliga ordbildningen kriminalvård, som ingenting
säger om vem som vårdar och vem som
vårdas.
I första numret medarbetade bl.a. Karl
Schlyter, mannen bakom den tidens
straffverkställighetsreform, Hardy Göransson, den dåvarande fångvårdschefen, som redogjorde för hur uttrycket
aktning för människovärdet mot bakTidskrift för Kriminalvård 2010:4

grunden av vad som skett i nazismens
Tyskland kom att skrivas in i förslaget
till 1945 års lag, och eldsjälen Hugo
Lindberg, brottmålsadvokaten, som här
brännmärkte inhumana tendenser i tidens rättegångsreferat.
Tidskriften fick också tidigt utländska
medarbetare, så t.ex. danskarna K. Chr.
Borck, Carl Aude-Hansen, Bent Paludan-Müller, Georg Stürup och Carsten
Rafael, den sistnämnde skapare av den
märkliga anstalten Kragskovhede, den
svenskfödde amerikanske sociologen
Thorsten Sellin, som gav en bibliografisk
vägledning för kriminologiska studier,
och slutligen, om jag förbigår flera andra,
sydafrikanen Alan Paton, då chef för en
ungdomsanstalt i Johannesburg, rebell
mot den politiska regimen och sedermera en internationellt känd skönlitterär
författare, i 1970 års svenska julboksflod
representerad med den finstämda, djupt
självupplevda Hymn till en älskad.
Vad som nu förefaller mindre märkligt men som 1946 var förut okänt här
i landet var artiklar och debattinlägg i
kriminologiska tidskrifter från de intagnas sida. Jag tror att Gunnar Marnell
själv kom på idén som något riktigt, som
borde försökas och att han alltså var opåverkad av att den engelska Howard Journal tidigare givit plats åt inlägg från borstalpojken Mark Benney, han som sedan
skulle skriva Bad Company. Redan 1946
belyste en intagen, märket R.E.N., i tidskriften frågan om straff och skadestånd
ur den dömdes synpunkt, och 1947 skrev
samme man om sina erfarenheter av 72
timmars permission. Följande är värt att
citera:
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Från att förr i världen bara ha varit myror i en stack blev nu alla människor jag
mötte på gatan intressanta företeelser, som
jag fann ett osökt nöje i att söka väga och
bedöma. Många av dem hade säkert just
då större bekymmer än jag, tyngre bördor
att bära, men jag njöt inte alls av den tanken utan kände det som om jag skulle velat
tala om för dem, att intet bekymmer är för
stort, ingen börda för tung, om man bara
har friheten.
Så tänkte jag också på vad de skulle
säga, om de visste vem jag var. För ett par
år sedan hade en domstol sagt ifrån att
jag förverkat rätten att för lång tid framåt
leva i gemenskap med laglydiga medborgare, och ändå gick jag nu här mitt ibland
dessa hederliga (?) människor. När allt
kom omkring var jag kanske t.o.m. laglydigast av alla på den gatan, därför att min
laglydnad var så medveten, så – låt mig
använda det uttrycket – akut. Men vad
skulle man ha sagt, om jag ställt mig mitt
på trottoaren och ropat: Jag är en brottsling! Samhället har gett mig tre dagar att
gå mitt ibland er och visa att vi som sitter
i fängelse är precis likadana som ni.
Han talar om riskmomenten med permissioner och fortsätter:
Endast i ett enda avseende har självbehärskningen klickat, och det gäller spriten.
En del av dessa syndare har pantsatt saker för att få pengar till sprit, men med
ett par beklagliga undantag, som hamnat
i finkan och fått polisskjuts tillbaka, har
de punktligt återvänt till anstalten, även
om det stått en sky av brännvins- och pilsnerångor omkring dem. Hur beklagligt
detta än kan vara, har det dock konstigt
nog sin ljusa sida, ty den ånger och skamkänsla, dessa spritbubblor” känt och även
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ibland visat inför kamraterna, kan vara
en gynnsam jordmån för i ordets egentliga
bemärkelse nyktra beslut för framtiden eller åtminstone för nästa permission.
Senare och redan på 1950-talet har intagna medverkat med namnen utskrivna.
Många översikter över utländska kriminalvårdsförhållanden återfinns i de
olika årgångarna. Gunnar Berg och Allan Etzler beskrev en intressant belgisk
anstalt, Torsten Eriksson berättade 1950
om två amerikanska experimentanstalter, och undertecknad gav allmänna
intryck från en amerikansk studieresa
1947. Axel Wennerholm skildrade Gammalt och nytt inom fransk fångvård 1949
och Lisa Örnmarker berättade om Kragskovhede 1957.
Nämnas bör Hardy Göranssons genom
flera nummer löpande artiklar berörande fångvårdens historia.
Synnerligen givande psykologiska
inblickar i anstaltslivet gavs av Torsten
Sondén i Ovisshetens press (1951) med
synpunkter, som äger en närmast tidlös
giltighet och torde vara nyttig läsning för
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kriminologistuderande än i idag. Detsamma kan sägas om Folke Kinnmarks
Om sexualrubbningar och sexualbrott,
1948, och redaktörens egen uppsats
Straff eller vård, 1949.
En känd svensk skönlitterär författare
Harald Beijer bidrog 1947 med en intressant kriminalpsykologisk studie.
Det må vara naturligt att jag i denna
översikt i dominerande grad hållit mig
till äldre årgångar, då senare nummer
torde vara mer tillgängliga för en och var.
Som ledamot av den första redaktionskommittén, som inom parentes inte var
arbetstyngd, ser jag det också som en naturlig och angelägen sak att avsluta dessa
rader med ett varmt tack till Gunnar
Marnell, som med detta nummer förklarat sig vilja lämna redaktörstolen. Hans
uppoffrande insatser för tidskriften har
varit oskattbara, inte minst sedda mot
bakgrunden av hans arbetsbörda i övrigt.
Må hans 25-åring leva länge än!
Gunnar Rudstedt
Gunnar Rudstedt var legendarisk chef på
Långholmen.
Texten publicerades ursprungligen i Tidskrift för
Kriminalvård nummer 4 1970.
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Fakta om Tidskrift för Kriminalvård
Ansvarig utgivare
1946-70
Gunnar Marnell
1971-79
Karl-Henrik Ström
1980-86
Norman Bishop
1986-87
Lennart Wälivaara
1987-90
Thomas Ekbom
1991-93
Eva Edstedt
1993-94
Annika Mansnérus
1994-96
Barbro Schillander-Lundgren
1996-2002
Jan Gustavsson
2002-2005
Stefan Eriksson
2006-2009
Lars Metelius
2010-		
Dennis Karlsson
Redaktion
Från starten har den ansvarige utgivaren också varit redaktör med en redaktionskommitté vid sin sida. Ett stort antal av Svenska Fångvårdssällskapets medlemmar har
på så sätt under åren deltagit i tidskriftens redigering. 1989 förändrades tryckprocessen genom att redigeringen av tidskriften flyttades från tryckeriet till en dator hemma
hos redaktionen. Frans Schlyter har sedan dess gjort tryckoriginal, först i layoutprogrammet PageMaker och nu i Adobe InDesign.
Ägare
Tidskrift för Kriminalvård har utgivits med Svenska Fångvårdssällskapet som ägare
och tidigare med ekonomiskt stöd av Svenska Skyddsförbundet.
Utgivning
Tidskriften har ända från början utkommit med fyra nummer årligen, även om dubbelnummer förekommit de senaste åren.
För svenska Fångvårdssällskapets medlemmar har prenumeration ingått i medlemsavgiften. Bland övriga prenumeranter finns såväl enskilda personer som t.ex. bibliotek
och myndigheter, också i de övriga Nordiska länderna.
Tack vare stöd från Kriminalvården utgår tidskriften till samtliga kriminalvårdsenheter utan avgift.
Det redaktionella arbetet har i princip drivits helt ideellt. Medverkan med artiklar
har skett utan honorar. Detta har varit en förutsättning för tidskriftens fortbestånd.
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Redaktör med rätt att tycka
Samtal pågår med Lars Metelius
Av Dennis Karlsson

Den 65-årsjubilerande Tidskrift för Kriminalvård har en viktig roll
att fylla, genom att vara självständig och genom att vara modig, något
som präglat den under lång tid. Det menar Lars Metelius, tidskriftens
förutvarande ansvarige utgivare. Här delar han med sig av tankar kring
tidskriften och sitt eget långa och innehållsrika yrkesliv i frivården i
Stockholm. Men det började teoretiskt i Göteborg …

Namn: Lars Metelius
Ålder: 70
Familj: Gift, två söner, fem barnbarn
Utbildning: Fil kand. (sociologi, socialantropologi, musikvetenskap)
Karriär: Lärare vid sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, övervakare, och från hösten 1974 frivården
och Skyddsvärnet i Stockholm (frivårdshotell, socialmedicinska mottagningen,
behandlingshem,
familjehemsplaceringar). ”Det var oerhört befriande att
komma från det teoretiska till praktisk
sociologi”.
Senast lästa bok: Min kamp av KarlOve Knausgård (på norska!)
Senast sedda film: Sverigedemokraternas väg till riksdagen (dokumentär),
sedd vid premiär i Göteborg i samband
med denna intervju. Lars är medlem av
både Göteborg och Stockholm filmfestival. Dessförinnan ett par afrikanska
filmer (marockanska I Loved so Much,
som handlar om unga nordafrikanskor,
som skickades till Vietnam för att under8

hålla franska soldater innan USA kom
dit, och sydafrikanska White Wedding) i
samband med CinemAfrica i Stockholm.

Intressen: Mat, både att laga själv och
att gå på exklusiva restauranger, som
Sverige och även Göteborg har gott om.
Musik (hade en gång drömmar om att bli
musiker).
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Hur kom det sig att du blev
redaktör för tidskriften 2006?

- Jag har varit med i redaktionen sedan
mitten av 1990-talet och hade skrivit en
del i tidningen, men hade inte en tanke
på att själv bli redaktör. Jag fick helt enkelt frågan av dåvarande ordföranden
i Svenska fångvårdssällskapet Håkan
Lingblom och blev faktiskt förvånad och
lite chockad. Det kändes väldigt spännande att bli tillfrågad, och jag tog på mig
uppdraget. I fångvårdssällskapet har jag
varit med sedan 1970-talet.

Berätta om dina första

erfarenheter av tidskriften.

- Min första erfarenhet som nybliven
redaktör var att inventera alla bekanta
och tänkbara skribenter. Det var väldigt
roligt, för det ledde till att jag återknöt
kontakten med personer som jag inte
träffat på länge. Många blev smickrade
av att få frågan om att skriva och få det
tryckt.
Min allra första artikel i tidningen
som skribent kom sig av att jag hade förmånen att få åka till Norge och bevista
en rikskonferens om medling mellan
brottsoffer och förövare. Det blev ett referat i tidningen 1991, som också publicerades i några andra tidskrifter i Sverige
och Norge.

Vad betydde Gunnar Marnell
för tidskriften?

- Först och främst var det ju han som
startade den. När tidskriften skulle fylla
50 blev jag ombedd av dåvarande redaktören Barbro Schillander-Lundgren att
skriva en sammanfattning. Gunnar var
en väldigt social person men han och jag
hade vid denna tid bara hälsat på varandra och utväxlat några ord ibland. Men
Tidskrift för Kriminalvård 2010:4

så kom han plötsligt en dag och frågade
mig om jag kunde göra en intervju med
honom. Det var ju en stor ära – han hade
väl sett att jag skrivit några artiklar och
det fanns en personkemi som stämde.
Han bodde i gamla direktörsvillan på
Långholmen och jag vid Hornstull och
det ledde till att jag vandrade fram och
tillbaka däremellan ganska frekvent en
tid. Det utvecklade sig till en gedigen
vänskap oss emellan. Det var nyttigt och
stimulerande, men samtidigt ett rejält
jobb – han var krävande in i minsta detalj.

Han var tidskriftens redaktör i 25
år, från starten 1946. Det tyder
på ett väldigt stort intresse att
göra något sådant vid sidan av det
vanliga jobbet.

- Jag tror att han var assistent på Långholmen när han startade TfK och blev
dess förste redaktör och ansvarig utgivare.
Jag upplevde Gunnar som en gammaldags internationell gentleman och
humanist. I den intervjun jag gjorde
framgick ganska tydligt att han var för
en human kriminalvård med utveckling
och utbildning och möjlighet att ge klienter en ny chans. Han försökte också att
genomföra en sorts programverksamhet – och behandlingstanken fanns, även
om det var på ett tidigt stadium. När det
gäller tidskriften ville han också att det
skulle vara en öppen debatt; det skulle
inte bara handla om kriminalvård utan
också om socialvård och närliggande
ämnen. Det var mycket läkare som skrev
i början – det ingick på den tiden att man
skulle ha utgivit ett visst antal artiklar i
tryckt form. Därför var det relativt lätt att
få sådana skribenter.
9

En rad skribenter har ju under
åren bidragit med välskrivna
artiklar. Har du någon eller
några egna favoriter?

- När jag tittar på de första numren
som jag var redaktör för blir jag både
lite imponerad av de idealister som jag
lyckades mobilisera samtidigt som jag
blir lätt chockad över att jag har plockat
så mycket från annat håll, alltså artiklar
som tidigare varit publicerade på annat
plats. Men jag tycker inte att det behöver vara fel, så länge man har tillstånd till
det. Vi hade ju till exempel en hel serie
debattartiklar mellan Jerzy Sarnecki och
Sten Levander, något som vi plockade ur
Svenska Dagbladet. Lars Ekstrand, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, har
bidragit med väldigt många bra artiklar;
han var också uppmuntrande hela tiden.
Sedan hade jag en gammal vän från Göteborg, fast han ursprungligen kommer
från Norrköping – Christer Fäldt – som
lade ner mycket jobb från att skriva ur ett
filosofiskt perspektiv. Den allra bästa artikeln han skrev tycker jag nog är den om
försoning. En person som jag förundrat
mig väldigt mycket över är Per Colliander, som vi väl alla en gång upplevde som
en oerhört byråkratisk person, men som
efter pension plötsligt blev humanist.
Det tyder på att man inte vågar gå ut med
var man står så länge man är tjänsteman,
något som jag också påtalat i mina förord
vid flera tillfällen. En annan författare är
Alf Ronnby, som varit kritisk till mantrat
om evidensbaserat och till Socialhögskolans utveckling, för att bara nämna
några. En favorit är Minna Nyman, som
gjorde en intervju med Lena Billig och
som handlade om att man inte längre
behöver träffa en klient i frivården utan
att det bara numera handlar om att fylla
i papper. Lena var mycket öppenhjärtig.
10

Du har själv lång erfarenhet av
frivård. Hade hon rätt?

- Ja, hon hade ju förmodligen rätt – det
har varit en sorglig utveckling och jag
håller helt med henne; det är ju ändå relationerna som spelar roll. Frivården har
ju haft en väldig styrka i att få vara självständig och ha resurser i form av välutbildat folk, något som man numera mal
ner i en papperskvarn. Sedan förstår jag
mycket väl de kriminalvårdschefer som
såg att det var en övervikt av utbildningskompetens på frivårdssidan och en motsvarande undervikt på anstaltssidan. Det
var väl klokt tänkt att försöka dra nytta av
och fördela detta, men om det bara leder
till att man fyller i papper och aldrig behöver träffa en klient, ja då har frivården
tappat sin roll.
Min roll som familjevårdskonsulent
var väldigt mycket att samordna olika instanser – att få kriminalvård, socialtjänst,
sjukvård, domstol, kanske polis, övervakare, familjehem, och naturligtvis klienterna och deras egna familjer att samsas.
Alltså, man är verkligen spindeln mitt i
nätet, och bara detta att få olika instanser
att samarbeta är jättesvårt. Man drar åt
olika håll, man konkurrerar, nonchalerar
eller är förbannade på varandra. Man inser inte vikten av att samverka. Jag tror
att det är en svensk tradition att varje
myndighet är sig själv nog och man vill
inte. Det finns undantag, det finns Krami
och det finns lokala samverkansorgan,
bland annat i Haninge där jag jobbade
en gång för länge sedan. Men Sverige är
förvånansvärt byråkratiskt och fastlåst
i gamla traditioner; man känner sig lätt
hotad och kränkt, och det är ju sorgligt.
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Hur skulle du vilja formulera tidskriftens roll eller uppgift?

- Jag menar att tidskriften fortfarande
har en viktig roll att fylla, genom att vara
självständig och genom att vara modig,
något som präglat tidskriften under lång
tid. Den ska bidra med både ”vanliga”
artiklar och kanske mer filosofiska och
vetenskapliga resonemang. Det finns liknande tidskrifter på närliggande områden som jag tycker kan bli lite väl avancerade; om vi kan lägga oss någonstans mitt
emellan så tror jag att det är en bra nivå.
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Nu firar alltså tidskiften 65 år.
Vilket är ditt främsta argument
för att den inte ska gå i pension?

- Jag skulle kunna säga samma sak om
tidskriften som om mig själv – varför gå
i pension vid 65? Jag kände och känner
mig fortfarande så vital att jag inte hade
minsta lust att lägga av. Men inte minst:
skulle all den kunskap och erfarenhet
man samlat på sig genom åren bara lösas upp i tomma intet helt plötsligt? Det
kändes väldigt konstigt för min personliga del, och det tycker jag också gäller
tidskriften i hög grad.
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Året var 1946

Av Dennis Karlsson

Det börjar bli länge sedan … 1946.
Eller? Medan somligt som dateras 1946
kan kännas väldigt ”länge sedan” – det
då just avslutade andra världskriget till
exempel – känns annat mindre föråldrat;
Benny Andersson för att nämna något.
Han föddes detta år, liksom många andra
som just fyllt 65 år. Födslarna och dödfallen hör ju till en årskrönika. Så, här är
några födda detta år, som sedan låtit tala
om sig: En fjärdedel av musikgruppen
Abba alltså, men också musikern Mikael Wiehe kom till världen detta år. Det
gjorde också två pojkar som båda skulle
kämpa sig fram till världens mäktigaste
ämbete, därtill efter varandra: Bill Clinton och George W Bush. Författaren Elfriede Jelinek är en annan ”46:a”, liksom
en av de mest framgångsrika filmregissörerna genom tiderna – Steven Spielberg.
Och eftersom detta inte är republikanska
föreningens medlemsblad ska slutligen
också Carl XVI Gustaf läggas till denna
korta och ofullständiga lista.
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Än döda då? Ja, arkitekten Ferdinand
Boberg (Gävle brandstation, Posthuset
i Malmö) kan nämnas bland de kända.
Den amerikanske ekonomen John Maynard Keynes är en annan. När jag nu
nämner ytterligare ett namn närmar vi
oss detta års större händelser; Per-Albin
Hansson, landsfadern, dog ”knall och
fall” när han steg av 12:ans spårvagn på
Ålstensgatan i Stockholm.
Födda och döda alltså, men det är
knappast dessa data som en yngre generation först skulle nämna på frågan om
vad de kopplar ihop med 1946. De flesta
i de allra yngsta generationerna skulle
förmodligen söka ett svar i just andra
världskriget, även om freden nåddes
redan året innan. Men vad är väl ett år
i ett 65-årigt perspektiv? Och vad kommer väl ett år att vara i ett ännu längre
perspektiv? Våra barnbarns barnbarn
kommer nog att tycka att vi – här och nu
2011 – levde obehagligt nära det värsta
krig världen har skådat.
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Några av de kända döda har ett mycket
konkret samband med andra världskriget. Det var nämligen detta år som domarna i den första Nürnbergrättegången
meddelades. Och det var något senare
samma år som dödsdomarna verkställdes. Det är väl ett tidens tecken att de
flesta av dessa namn förbleknat, och att
det egentligen bara är hans namn som förekom bödeln – Hermann Göring – som
lever kvar, och för all del bör leva kvar,
i ett större medvetande. Men det var ju
sammantaget 21 nazistiska förbrytare
som fick sina domar i denna första rättegång i justitiepalatset i Nürnberg. Hur
de nazistiska krigsförbrytelserna fick
konkreta konsekvenser för utformandet
av den nya svenska verkställighetslagstiftningen redogörs för på annan plats
i detta nummer av Tidskrift för Kriminalvård.
Vårt år är också ett skammens år, för
Sverige och detta lands utlänningspolitik genom åren. Efter ett beslut av regeringen utlämnades i januari detta år 168
balter till Sovjetunionen. De hade flytt
hit i uniform och räknades som krigsdeltagare, och deras öden efter avresan
är ännu idag till stor del okända.
Den nyss nämnda fångvårdsreformen
bildar en naturlig övergång till andra
svenska reformer i den skördetid som
nu väntade. Just 1946 bestämde riksdagen med stöd av alla partier att folkpensionen skulle höjas. Detta år beslutade
riksdagen också om obligatorisk sjukförsäkring, även om den inte genomfördes
i praktiken förrän 1955. Fria skolmåltider infördes för alla barn 1946, och en
skolkommission tillsattes som skulle dra
upp linjerna för skolväsendets framtida
organisation.
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Den som gick på bio detta år kunde se
Alec Guinness slå igenom stort i David
Leans mästerverk Lysande utsikter efter
Charles Dickens roman, eller vår egen
Ingrid Bergman vara riktigt illa ute i Alfred Hitchcocks Notorious (men bli räddad av den motvilligt förälskade Cary
Grant). Ett par andra filmtitlar från detta
första hela fredsår är Svart narcissus och
Livet är underbart. Huvudrollsinnehavaren i den senare filmen, James Stewart,
hade tjänstgjort i de flygstyrkor som
släppt bomber över Europa under kriget,
men kunde nu åter – om än krigstrött
och med stor tvekan – börja filma igen.
På svenska nattduksbord låg detta år
säkerligen både Strändernas svall av
Eyvind Johnson och Mästerdetektiven
Blomkvist av Astrid Lindgren. I Belgien
började seriefiguren Lucky Luke skjuta
snabbare än sin egen skugga och här
hemma blev Herbert Tingsten chefredaktör för Dagens Nyheter. Birgit Nilsson
debuterade på Operan och Jussi Björling
debuterade på La Scala i Milano. De som
stannade hemma vid radioapparaterna
– tv fanns ännu inte – kunde höra Frukostklubbens premiärsändning. I Paris
presenterades detta år bikinibaddräkten
och här hemma invigde vi Svinesundsbron. Engelska ersatte tyska som B-språk
i realskolan och Gustav V hetsade så sin
chaufför att denne körde av vägen på
Gamla Södertäljevägen. Och från Tenniskungens kurva är steget inte långt till
Gunder Hägg, som diskvalificerades på
livstid efter att ha tagit emot pengar från
tävlingsarrangörer. Slut på kulturkavalkaden.
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Bildandet av Scandinavian Airlines
System ska slutligen åter föra oss ut i den
stora vida, och nu åter fredliga, världen.
Där avgick Charles de Gaulle (en första
gång), och den redan avgångne Winston
Churchill (också han en första gång) myntade vid en föreläsning i Missouri i USA
begreppet Järnridån. Och med Winston
Churchill är väl cirkeln nära nog sluten,
för freden efter andra världskriget präg-
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lar även denna krönikas sista noteringar,
men nu med en betydande framtidsprägel: FN upprättade ett högkvarter i New
York och Tryggve Lie valdes till den nya
världsorganisationens förste generalsekreterare. Den 19 november detta år blev
Sverige medlem. Då var första numret
av Tidskrift för Kriminalvård, utgivet i
april, redan ett halvår gammalt.
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Bibliografiska uppgifter
Hur mycket är egentligen 65 år i en tidskrifts liv? Kan Tidskrift för
Kriminalvård sägas vara gammal? Vilka tidskrifter är äldre? Svaren
finns hos Kungliga biblioteket - Sveriges nationalbibliotek.

Som tidskrift räknas enligt Kungliga biblioteket, KB, en periodiskt utkommande
publikation som kommer ut med minst ett
nummer per år. De flesta tidskrifter kommer ut oftare än så, några mer sällan, men
den jämförelsevis generösa formuleringen
gör att KB kan ta med exempelvis jultidningar i bibliografin. Enligt Nationalencyklopedin är en tidskrift en periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen
genom att den inte kommer ut lika ofta
och vanligen inte förmedlar dagsnyheter
utan fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse.
TfK har fått hjälp av mycket vänlig personal på KB med uppgifter om TfK:s plats
i den svenska tidskriftsbibliografin. Det
kan till att börja med vara intressant att
veta att det under 1900-talet har startats
cirka 22 000 titlar, men att det förra året
bara var 1 858 av dessa som hade en pågående utgivning. Till detta kommer titlar
som startade redan på 1800-talet och som
fortfarande kommer ut.

Tidskrift för Kriminalvård 2010:4

Här är tio äldsta-listan över svenska
tidskrifter, med titel och startår:
1. Svensk författningssamling, 1825
2. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens
handlingar och tidskrift, 1833
3. Tidskrift i sjöväsendet, 1836
4. Underrättelser för sjöfarande, 1858
5. Göteborgs stifts-tidning, 1861
6. Blandaren, 1863
7. Gotlands missionstidning, 1865
8. Westergötlands fornminnesförenings
tidskrift, 1869
9. Upplands fornminnesförenings
tidskrift, 1871
10. Raspen (Teknologföreningen C.S i
Göteborg), 1872
Om den i sammanhanget något aparta
Svensk författningssamling räknas bort,
kan alltså Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift räknas som
Sverige äldsta tidskrift.
Tidskrift för Kriminalvård återfinns i
denna datasökning på 285:e plats (av totalt 1 858). Samma år som TfK startade,
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startade också bland annat följande titlar:
Vi från Vega (utgiven av Vegapojkarnas
kamratförening), Trollkarlen – organ för
Svensk magisk cirkel, Svensk Golf och Postens kamrattidning.

startåret. Samtliga artiklar och artikelförfattare är också sökbara i bibliotekets sökdatabas, som via Kriminalvårdens intranät
är tillgänglig för samtliga medarbetare i
Kriminalvården.

Tidskrift för Kriminalvård finns på 17
större bibliotek i landet. Det är ungefär
lika många (18) som till exempel Apropå,
Brottsförebyggande rådets tidning. Då är
emellertid inte Kriminalvårdens bibliotek
vid huvudkontoret i Norrköping inräknat.
Där har assistenten vid informationsenheten, Susanne Aho (bilden), sett till att det
finns inbundna årgångar ända tillbaka till

Tidskrift för Kriminalvård har bara haft
tre olika utseenden genom åren – det ursprungliga från 1946, med text också på
första sidan, och dagens grönvita utseende,
med bild på första sidan. En kort period i
mitten av sjuttiotalet var tidskriftens första
sida helt ren eller tom, så när som på titelhuvud och alternerande färger (se bilder i
detta nummer av TfK).
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En human kriminalvård
– går det?
Av Gunnar Engström

Ersta Sköndal högskola anordnade
den 15 september 2005 ett seminarium
till minne av Hans Nestius: Socialpolitik,
kärlek och mod.
Hans Nestius var en kämpe och hade
ett levande engagemang på många områden för människor som själva hade svårt
att göra sina röster hörda. I Hans Nestius
fall var det oönskat gravida kvinnor utan
möjlighet att få abort och med det också
barn som föddes oönskade, intagna på
kriminalvårdsanstalter, patienter inom
mentalvården, de nya svenskarna, de
apatiska flyktingbarnen, de som av olika
skäl berövats sin fria sexualitet och de på
olika sätt exploaterade.
Medverkande på seminariet:
Barbro Lennéer Axelsson, Bengt Börjesson, Bengt Westerberg, Cecilia Modig, Henrik Tham, Gunnar Engström,
Kerstin Vinterhed och Lena Lennerhed.
Jag ska försöka besvara frågan om vi
har en human kriminalvård eller om det
över huvud taget går att bedriva en human kriminalvård i och utanför anstalt.
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Återblick

Det känns dock angeläget att få gå tillbaka
i historien innan dagens kriminalvård berörs. Två namn som ska nämnas är rättspsykiatern och professorn Olof Kinberg
och justitieministern och ordföranden i
strafflagberedningen Karl Johan Schlyter.
De båda var verksamma under 1900-talets första hälft och har positivt påverkat
fångvårdens verkställighetsinnehåll. När
Schlyter tillträdde som justitieminister
1932 satt detta år 13 000 bötesfångar
i fängelse och 1934 höll han ett tal på
Auditorium, ett tal som han givit rubriken ”Avfolka fängelserna”. Under tiden
som ordförande i Strafflagberedningen
(1938-1956) producerades en rad betänkanden med lagförslag som berörde
domstolar och fångvård. När arbetet pågick med förslag till ny verkställighetslag
kom nyheterna om nazisternas barbari
mot judarna och utrotningslägren. Det
kom att påverka arbetet i kommittén
och i 1946 års verkställighetslag anges:
”Den som intas i fångvårdsanstalt skall
behandlas med fasthet och allvar och
med aktning för hans människovärde” I
de efterföljande lagarna 1964 och 1974 är
denna huvudprincip oförändrad.
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Visionen

Det grundläggande värdet i kriminalvårdens vision är att personalen ska bemöta
klienterna på ett ärligt, öppet och humant sätt. Kriminalvården ska inriktas
mot att förändra den dömdes situation.
Han eller hon ska helt enkelt vara i en
bättre kondition att klara ett laglydigt liv.
Slogan lyder ”Bättre ut”!

Moralisk panik

Ett respektfullt förhållningssätt är en
grundförutsättning i arbetet med klienterna inom kriminalvården. Ett schysst
beteende – inte kränka! Kränkningar
överlever alla känslor och stänger ingångarna till positiv påverkan. Men det
räcker inte med kriminalvårdens vision
och ambitioner. Lagens krav på att intagna ska ha tillgång till lämplig sysselsättning i anstalt uppfylls inte. Utbudet av
arbete och studier måste förbättras. Fler
permissioner och personalledda aktiviteter under de intagnas fritid, utökade
möjligheter till frigång och sk fotboja,
tidigare villkorlig frigivning för unga
förstagångsdömda, utslussningsboende
i form av halvvägshus och samhällets
sociala service måste göras tillgänglig
för kriminalvårdens klienter – idag en
lågprioriterad grupp. Slutligen måste
kriminalvården få en förbättrad personalutbildning.

Idag råder moralisk panik. Platsbrist på
landets fängelser och häkten, fyra spektakulära rymningar 2004 från Kumla, Hall,
Norrtälje och Mariefred har medfört en
ökad uppmärksamhet bland politikerna
och i samhällsdebatten. De politiska
partierna har ”kontroll” överst på dagordningen. Mediekartan har ritats om,
redaktionerna har blivit fler, nyheter en
bristvara och konkurrensen på området
är stor och detta medför ett enormt tryck
som kriminalvården och dess personal
fått uppleva under senare år. Idag tycks
rädslan styra kriminalpolitiken. Och,
för att tala med Aksel Sandemose, ”den
rädde gömmer sig villigt bakom formalismens järnvägg”. Det är enligt min mening betydligt allvarligare att 40 procent
återfaller än att ett ytterst begränsat antal fångar rymmer från slutna anstalter.
Samhällsskyddet ska naturligtvis beaktas
när det gäller vissa fångar men vi får inte
glömma de andra ca 9 000 som passerar
fängelset under ett år med betydande sociala- och hälsoproblem. Det krävs stora
insatser för denna grupp från kriminalvården och övriga samhället. För majoriteten av landets fångar har levnadsförhållandena avsevärt försämrats jämfört
med 80-talet. 1992 befann sig Sverige i en
ekonomisk kris och den ekonomiska åtstramningen som sedan följde drabbade
redan svaga grupper jämfört med andra.

1970- och 2000-talet

Två studier

Kränkningar överlever
alla känslor

Om jag jämför 1970-talet med 2000-talet
finns påtagliga skillnader när det gäller
synen på kriminalvårdens klienter. På
70-talet fanns en annan inställning och
människosyn. Låg andel fängelsedömda,
bland de lägsta i Europa, ca 60 intagna
per 100 000 invånare. Satsning på frigång, permissioner och frivård.
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Två studier genomförda av kriminalvårdsstyrelsen 1992 och 2002 visar hur
frigivna fångars sociala situation försämrats under en 10-års period. Inom
centrala välfärdsområden såsom försörjning, sysselsättning och boende har
påtagliga försämringar ägt rum mellan
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åren 1992 och 2002. Även när det gäller fångar med psykiska problem och
missbruksproblem har situationen förvärrats. Andelen med stadigvarande boende har minskat från 73 till 59 procent
och stadigvarande arbete från 25 till 13
procent. Andelen fångar med psykiska
problem har ökat från nio till 13 procent
och andelen narkotikamissbrukare från
38 till 50 procent.
Idag, 2005, är andelen narkotikamissbrukare bland fångarna 60 procent. Flertalet fångar står utanför arbetsmarknaden, en av åtta fångar har stadigvarande
arbete och många saknar ordnat boende.
Fångarna har blivit en alltmer marginaliserad grupp jämfört med 1992 och tidigare.

Alternativa påföljder

Under perioden från 1992 och fram till
2002 har kriminalpolitiska reformer tillkommit i form av elektronisk övervakning och samhällstjänst inom ramen för
skyddstillsyn och villkorlig dom, vilket
påverkat fångpopulationens sammansättning. De mer resursstarka lagöverträdarna ges möjlighet till alternativa påföljder medan övriga blir kvar i fängelset.

Human eller inhuman
kriminalvård?

De kriminalpolitiska reformerna såsom
kontraktsvård, intensivövervakning i
form av husarrest, samhällstjänst inom
ramen för skyddstillsyn och villkorlig
dom är naturligtvis uttryck för en human
kriminalvård eftersom dessa utgör alternativ till den mest ingripande påföljden
fängelse. Programverksamheten inklusive narkotikasatsningen och personalens
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engagemang och insatser inom häkten,
anstalter och frivård är andra exempel på
human kriminalvård. Men frågan måste
naturligtvis ändå ställas. Upplever kriminalvårdens klienter att kriminalvården bedriver en human kriminalvård.
Är kriminalvården inhuman eller är det
omgivande samhället som inte tar emot
den som avtjänat sitt straff. Är det en inhuman kriminalpolitik som ger kriminalvården allt svårare uppdrag utan att
ge redskap att lösa uppdraget. När man
ska bedöma huruvida kriminalvården är
human eller inhuman måste det ses ur ett
helhetsperspektiv eftersom kriminalvården inte har tillgång till hela panoramat –
arbetsmarknad, hälsosjukvård, boende,
socialtjänst, fritid etc. Kriminalvårdens
klienter ska ha samma tillgång till samhällets service som övriga medborgare.
Och det är ju här vi finner de stora bristerna!

Kriminalvårdsreform

1974 år kriminalvårdsreform var en av de
stora reformerna inom kriminalvården.
- Minsta möjliga ingripande vid straffmätningen.
- Frivården är den naturliga formen för
kriminalvården eftersom fängelsevistelse normalt är skadlig.
- Utåtriktad verksamhet. Samhällets
sociala service ska utnyttjas i största
möjliga utsträckning (normaliseringsprincipen).
- Närhetsprincipen. De som döms till
fängelse ska företrädesvis placeras i
anstalt nära hemorten om inte samhällsskyddet kräver annorlunda.
- Samverkan inom och utom kriminalvården.

19

Det finns alltid rötter till onda handlingar. Och det handlar inte att förlåta det
onda utan att förstå. Kriminalvårdens
största fiende är den människosyn som
härskar idag. Den skapar repression i
hela samhället. Det trycket ska kriminalvården hantera. Vi måste svara för en viss
säkerhetmen vi måste också kämpa för
en human kriminalvård. Hans Nestius
kämpade för en human kriminalvård och
bidrog till att en av de största reformerna
inom kriminalvården blev verklighet.
Jag saknar 70-talet och Hans Nestius.
Moderatorn Yvonne Zätterman Åberg
ställer följande frågor:
1. I den mediala debatten verkar behovet att skapa konflikt mellan olika
grupper och intressen vara det viktigaste. Om man pratar om en human
kriminalvård så ställs det mot brottsoffers önskan om upprättelse och
andra medborgares krav på trygghet.
2. De som arbetar med unga brottsoffer säger att de ungas högsta önskan
är att de som begick brottet ska
bli snälla. Är den kriminalvård vi
har idag och den som planeras för
morgondagen ett system som gör att
man blir en snällare människa genom
vistelsen där? Kommer de unga
brottsoffrens önskan att bättre kunna
tillmötesgås i framtiden utifrån de
förslag som ligger?
Jag vill starkt betona när det gäller
första frågan att om någon blivit skadad
genom brott blir inte offret upprättat genom att man hämnas på gärningsmannen. Alltså, inhuman kriminalvård ger
inte brottsoffret upprättelse. Våldsmannen, t.ex. den som gjort sig skyldig till
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våldtäkt, måste granska sina gärningar
han gjort och ta ansvar för dessa. Förutom svettiga program bör ju medling,
samhällstjänst och gottgörelse motverka
sådana konflikter som nämnts. Men ”öga
för öga och tand för tand” skapar blinda
människor”. När det gäller den andra frågan så bör ju först nämnas att det är Statens institutionsstyrelse (SiS) med sina
behandlingsenheter som har hand om
de unga i åldern 15 till 18 år. Inte sällan
finns både brottsoffer och gärningsmän
på SiS enheter. Dessa ungdomar har i
regel flera vistelser inom SiS-området
innan de kommer till kriminalvården.
En del av dessa försöker paradoxalt nog
att höja sin status genom att ”meritera”
sig för en Kumlaplacering. Med uttrycket
”snällare” gärningsmän tolkar jag att de
unga gärningsmännen skulle bli mindre
bråkiga och våldsamma efter att ha behandlats inom kriminalvårdens system.
Inom såväl SiS´s behandlingsenheter
som inom kriminalvården finns olika
påverkansprogram. Cognitive Skills går
ut på att lära klienterna att kontrollera
impulser, respektera lagar och hantera
sociala situationer bättre. ART, aggression replacement-training, som riktar
sig främst till aggressiva och utåtagerande ungdomar har samma målsättning. Det finns ungdomsenheter på
anstalterna Kristianstad, Luleå, Högsbo
och Mariefred med påverkansprogram
som nämnts och diskussion pågår f n
om hur ungdomar inom kriminalvården
ska differentieras och behandlas. Men
behandlingsresultatet beror dels på påverkansprogrammens kvalitet och dels
hur samhället tar emot en person efter
frigivningen.
Gunnar Engström
Texten publicerades ursprungligen i TfK 3-4/2005
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Forskning och samverkan
i Stockholm
I november avtackades Kriminalvårdens regionchef Inga Mellgren
efter 43 år och sju månader i Kriminalvården, varav de senaste 25 i
regionledningen. Med anledning av detta arrangerade Stockholmsregionen ett symposium om forskning och samverkan.

Av Dennis Karlsson

Symposiet inleddes med att Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén hälsade alla välkomna. Moderator Martin
Grann förklarade syftet med symposiet:
att ge en bild av den forskning som bedrivs inom kriminalvården och peka på
några framgångsrika exempel på samverkan mellan Kriminalvården, kommuner och landsting.
Först ut av inbjudna talare var Johan
Franck, professor vid Institutionen för
klinisk neurovetenskap vid Karolinska
Institutet. Han berättade kort om olika
drogers historia, som sträcker sig längre
tillbaka än upptäckten på 1950-talet av
hjärnans belöningssystem. Redan under
Napoleon missbrukades till exempel renat morfin; den första användningen av
amfetamin kan beläggas till 1887 och
den ”nya” drogen Ecstasy till 1913.
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Idag finns det flera kliniskt prövade
läkemedel på marknaden som visat sig
minska risken för återfall i missbruk,
med fördel inom ramen för läkemedelsassisterade behandlingsprogram. Bara
mot alkoholberoende fanns det 2010 sex
sådana, bland annat Antabus, Naltrexon
och Campral. Johan Franck betecknar
den låga förskrivningen av läkemedel
mot alkoholberoende som ”skandalös”,
särskilt om man jämför med förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Den
senare är 40 gånger större.
Även mot narkotikaberoende finns
idag kliniskt prövade läkemedel, till
exempel Naltrexon och Benzedrine
(amfetamin). För opiatberoende finns
metadon och buprenorfin, till exempel
Subutex. Johan Franck konstaterade att
”metadondebatten” får anses avslutad
och att tidigare ideologiskt präglade åsikter håller på att avvecklas.
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Johan Franck berörde kort också det
pågående ADHD-projektet på Norrtälje.
Se mer nedan.
Martin Grann konstaterade att det
även inom kriminalvården finns en underbehandling på området, och tidigare
medicinske rådgivaren vid Kriminalvården, Stefan Skagerberg, replikerade att
”vi får vara glada för att vi har börjat”.
Näste talare vid symposiet var en samverkanstomte. Det är så han betecknar sig
själv – Daniel Uppström. En mer korrekt
titel är koordinator för bland annat ITOK
vid Beroendecentrum i Stockholm.
ITOK står för Integrerat Team för Opiatberoende Kriminalvårdsklienter och
är ett samarbete mellan Kriminalvården
och Beroendecentrum; även socialtjänsten medverkar i de enskilda klientfallen.
Uppström konstaterade att samverkan är A och O när man ska behandla
beroende. Den vård och behandling som
bedrivs på utsidan av murarna är inte
anpassad efter Kriminalvårdens klienter.
Att Stockholm intar en tätposition när
det gäller samverkan mellan bland annat
kriminalvård och landsting menar han
har flera förklaringar:
m Stockholm har en väl utbyggd beroendevård
m Stockholm har också en stor representation av kriminalvård
m Politiska prioriteringar
m Gemensam syn på klientens rätt till
behandling
m Gemensamma beslut om hur de
olika huvudmännen ska samverka
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ITOK, menade Uppström, är bara ett
exempel på framgångsrik samverkan.
Samverkan sker också när det gäller
andra klientgrupper, till exempel neuropsykiatriska funktionshinder, grovt
rattfylleri och våld i nära relation. Daniel Uppström konstaterade att kriminalvårdslagens normaliseringsprincip
(kriminalvårdens klienter har samma
rättigheter som andra till bland annat
sjukvård) faktiskt fungerar i Stockholm.
Ylva Ginsberg, överläkare i psykiatri
och doktorand vid Karolinska Institutet,
redogjorde därefter i korta ordalag för
Norrtäljeprojektet, där en grupp intagna
med diagnostiserad ADHD behandlats
med det narkotikaklassade läkemedlet
Concerta i kombination med kognitivt
program. Syftet med studien är att undersöka om behandling med Concerta
i kombination med Kriminalvårdens
behandlingsprogram minskar ADHDsymtom samt om det påverkar upplevd
livskvalitet och funktionsförmåga hos
deltagarna.
Ylva Ginsberg konstaterade inledningsvis att ADHD inte växer bort utan
ger livslånga problem och att det hos
vuxna med diagnostiserad ADHD finns
en samsjuklighet: åttio procent har mer
än en psykiatrisk diagnos.
Resultaten från behandlingsstudien i
Norrtäljeprojektet är än så länge preliminära och opublicerade, men kommer att
presenteras inom kort (just nu sammanställs resultaten). I den undersökningsstudie som föregick behandlingsstudien,
och som omfattar 315 långtidsdömda
män, hittade forskarna överraskande ofta
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tidigare okänd och obehandlad ADHD,
trots att de undersökta männen har haft
betydande problem sedan barndomen.
Studien tyder på att så många som 40
procent av de intagna har obehandlad
ADHD.
Martin Grann reflekterade över en
eventuell kontroversiell effekt av en fungerande ADHD-behandling där klienterna blir bättre: behandlar vi samtidigt
bort kriminaliteten eller blir klienterna
tvärtom mer kriminellt kompetenta?
Niklas Långström, professor och forskningsledare vid Karolinska Institutet och
Kriminalvården, talade om behandlingen av sexualförbrytare och den utvärdering av behandlingen som nu görs.
Påståendet att ”alla” kan begå sexbrott
har, menar Långström, tveksam validitet.
Det finns unika faktorer för det sexuella
våldet, som skiljer det från det icke sexuella våldet:
m Sexuella problem (hypersexualitet,
sexuella avvikelser)
m Tankar som stöder sexbrott
m Sociala färdighetsbrister
m Familjeproblem
Återfallen är relativt få – åtta procent
vid en uppföljningstid på nio år, att jämföra med det dubbla vid icke sexuella
våldsbrott. Det är siffror som stämmer
väl överens med internationella data.
När det gäller behandling är det för det
första inte givet att alla ska ha behandling. Bland de dömda går det att skilja
ut dem med låg, medel eller hög risk för
återfall. Behandling kan till och med ha
negativa effekter. Det finns få studier om
effekter av behandling för gruppen, men
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sammantaget ger dessa ett visst stöd för
att rätt behandling har effekt. Det finns
ingen säkerställd effekt av psykoterapi
och för kemisk kastration kan effekten
sägas vara överdriven.
Magnus Kristiansson och Mikael von
Grothausen, sektionschef respektive
överläkare vid den rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen (RPÖV) i Huddinge, avslutade den första delen av symposiet med att beskriva verksamheten
vid mottagningen och den samverkan
som finns kring kriminalvårdsklienter.
Symposiet skiftade därefter fokus från
forskning och samverkan till den person som genom sitt chefskap möjliggjort
både och – Inga Mellgren. Före detta kriminalvårdsdirektör Gunnar Engströms
tal till Inga kan du läsa i sin helhet längre
fram i detta nummer av Tidskrift för
Kriminalvård. Bland övriga talare som
ville tacka Inga Mellgren kan nämnas
Stefan Borg vid Beroendecentrum, Peter
Söderlund vid organisationen Ex-Cons,
kriminalvårdsdirektör Birgitta Göransson, regionchef Svante Lundqvist, Annika Lovén vid justitiedepartementet
och generaldirektör Lars Nylén. Den
senare karaktäriserade Inga Mellgren
som ”kunnig, erfaren, klok, vis, samlad,
redig”. Att ha med henne på resan har
enligt generaldirektören varit som att ha
med mästerlotsen själv.
Inga Mellgren avslutade symposiet,
och konstaterade att det inte har varit
fråga om något ensamjobb. Allt som
gjorts under hennes år som regionchef
hade inte varit möjligt utan engagerade
chefer och medarbetare.
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Kriminalvård i Stockholm
– en tillbakablick

Av Gunnar Engström

Inga Mellgren har varit verksam som
chef under 35 år varav 25 år i regionledningen i Stockholm. Jag ska nu försöka
beskriva Kriminalvården i Stockholm
under denna period. Men först går jag
tillbaka några decennier för att berätta
om hur räjongerna/regionerna kom till
och hur Stockholmsregionen bildades.

Decentralisering

I början av 1950-talet genomgick fångvården/kriminalvården en svår kris. Den
hade sin grund i att en god lagstiftning i
form av 1945 års verkställighetslag hade
trätt ikraft men inte fått behövliga resurser. Krisen förvärrades av att fångtalet
ökat från år till år. Ingen ökning av personalen skedde så att den kunde sköta arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande
sätt. Oro och övervåld förekom på flera
anstalter. Men ”Räjongplan för fångvården” kom att rädda fångvården ur krisen.
Det var en avsevärd centralstyrning men
i räjongplanen decentraliserades beslu-
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ten och angav hur behandlingen skulle
planeras och hur de intagna skulle fördelas på tillgängliga anstalter. I lagen anges:
Intagen skall behandlas med fasthet och
allvar och med aktning för hans människovärde.

Differentiering

Den här texten kom till i lagen när det
blev känt om nazismmens barbariska
behandling i koncentrationslägren. Räjongplanen fullföljdes och anstalterna
delades upp på sex räjonger, med en central- anstalt för varje räjong och ett antal
”sidoanstalter” av vilka en del var slutna
och en del öppna. Centralanstaltens chef
var chef för hela räjongen och hans uppgift var att inom sin räjong svara för differentieringen/fördelningen av de intagna
på centralanstalten och sidoanstalterna.
För Stockholmsområdets del tillkom
Östra räjongen med Långholmen som
centralanstalt den 1 okt 1954.
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Räjongplanen fick lite senare sin slutliga utformning med fem geografiska räjonger för främst fängelsefångar (norra,
östra, södra, västra och inlands- och tre
specialräjonger för ungdoms-, internerings- och kvinnoklientel.
Det skulle dröja ytterligare tio år innan
Inga Mellgren gör sin debut i Kriminalvården. Under två år från 1964 vikarierade Inga som vaktkonstapel på Hinseberg som samtidigt var den sk kvinnoräjongen.
Efter studierna blev det från år 1968
frivårdsarbete i Skyddsvärnet i Stockholm. Min första kontakt med Inga var
någon gång i början av 1969. En villkorligt frigiven som stod under tillsyn av
Skyddsvärnet hade med framgång vilselett en TV-reporter om hur urusel hans
frigivning var. TV-reportern vädrade
medieframgång. Jag vikarierade på en
tjänst i Kriminalvårdsstyrelsen och fick
i uppdrag av generaldirektören Torsten
Eriksson att utreda hur ärendet hade behandlats. Han trodde att det här kunde
skada Kriminalvården om det var ”sant
och relevant”.

Imponerande

Inga Mellgren var handläggare. Efter
intervju och underlag som jag fått av
henne kunde jag överlämna en utredning
till generaldirektören. En utredning som
i praktiken skulle kunna tjäna som en
modell för hur man framgångsrikt och
professionellt genomför ett frivårdsarbete med tungt kriminella klienter. Det var
struktur i behandlingsplanen med kontinuerliga kontakter med den villkorligt
frigivne. Det var alltså min första kontakt
med Inga. Hennes seriösa inställning till
arbetet och hennes förhållningssätt till
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klienterna är och har varit imponerande,
något som präglat min uppfattning om
Inga under alla år som vi arbetat tillsammans.
Efter en liten research om Inga bland
hennes tidigare kollegor på Skyddsvärnet framkom att hon var ingen vän av
långa kafferaster. Arbetet stod i fokus!
Ungefär tre år efter denna händelse,
ungefär vid årsskiftet 1971/72, ansökte
och fick Inga Mellgren tjänst som assistent på Hall som var centralanstalt i interneringsräjongen och där jag var chef.
Här kommer vårt egentliga samarbete att
inledas.
Under åren fram till 1986 blev Inga
både inspektör på anstalten och anstaltsdirektör på lokalanstalten Hageby.
Genom sin unika kunskap och erfarenhet blev hon ofta inkallad till regionen i
Stockholm för att ansvara för olika ansvarsfyllda uppgifter. Det gällde som
ordförande i behandlingskollegier, placeringar av häktade till anstalter inom
och utom regionen mm.

Självklar auktoritet

Det blev ett antal spännande år tillsammans med Inga på Hall men allt var inte
rosenrött. Narkotikasituationen på landets anstalter – inte minst på Hall – var
ytterst besvärande. Trots ”svarta gänget”
med narkotikahundar och oanmälda besök på anstalterna var det inte tillräckliga
motkrafter. Inga kommer säkert också
ihåg namnen på tungt kriminella – de
flesta hyggliga, men en del farliga – som
hon aldrig visade någon rädsla inför utan
kunde behandla med en självklar auktoritet. Och med respekt och aktning för
deras människovärde!
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Vad sägs om flygplanskapningen på
Bulltofta? Det hände den 15 sept. 1972.
Planet startade från Torslanda i Göteborg, ett SAS-plan med Stockholm som
destination. Några minuter efter start reser sig tre män med dragna pistoler och
tvingar planets kapten att flyga till Bulltofta. Planets besättning och 85 passagerare var tagna som gisslan. Kaparna krävde att sju kroatiska fångar skulle släppas
ur svenska fängelser varav två var intagna på Hall. De som 1971 skjutit ihjäl den
jugoslaviska ambassadören. Inga inledde
och jag fortsatte jouren den aktuella dagen. Hela anstaltsområdet fick avstängas
med hjälp av polis och anstaltens egen
patrullbil när det blev känt i medierna
att två av de kroatiska fångarna fanns på
Hall. Efter överläggningar och praktiska
arrangemang följde vi regeringens beslut
att överlämna de båda mördarna till Södertäljepolisen för transport till Barkaby
utanför Stockholm fvb till Bulltofta.

Metodutveckling

När jag, efter ett antal år i Norrland, tillträdde 1985 som kriminalvårdsdirektör
och regionchef i Stockholm blev Inga
min närmaste medarbetare. Det blev 15
års fortsatt samarbete och det var en tid
fylld av organisatoriska och behandlingsinriktade förändringar. Metodutveckling
i behandlingsarbetet utformades. Det
skedde successiva sammanläggningar
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av regionerna i vilka häkte, anstalt och
frivård ingår. Av 13 regioner blev det sju
för att senare minska till fem. Idag har vi
sex regioner som leds av regioncheferna.

Regionchef

Vi hade i slutet på 80-talet Kronobergskonflikten med främlingsfientlighet
bland några i personalen och under
90-talet hade vi chefsproblemet på Österåker och den ekonomiska åtstramningen, problem som måste lösas. Inga
var alltid lojal med uppdraget och med
hennes medverkan, kompetens och viljeinriktning blev det mesta åtgärdat på ett
tillfredsställande sätt. Och tillsättningen
av Inga som regionchef år 2000 var tämligen given.

Stolthet

Vad är då de sammanfattande intrycken
av Inga? Hon har varit en trygg garant
för god kriminalvård inom regionen. När
hon uttalar sig offentligt är hon påläst,
trygg och med pondus. Hon har inte fört
sitt ledarskap på mikronivån utan låtit
underlydande chefer fått ta eget ansvar.
Ingas unika samarbetsförmåga har gjort
tydliga avtryck inom och utom Kriminalvården i Stockholm vilket har framkommit tidigare under dagen. Inga kan
med stolthet lämna över Stockholmsregionen till nästa regionchef.
Gunnar Engström
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Nyheter 2011
Det är med mycket stor glädje som jag
härmed annonserar att Birgitta Göransson
accepterat att bli medarbetare i Tidskrift
för Kriminalvård. Den förra kriminalvårdsdirektören i Göteborgsregionen avslutade
nyligen sin långa och innehållsrika karriär
i Kriminalvården. Birgitta Göransson, som
är psykolog och terapeut, har bland mycket
annat arbetat med narkomanvård, utvecklat behandling och fungerat som handledare. Hon har också varit ordförande i Kriminalvårdens forskningskommitté och ledare
för myndighetens stora narkotikasatsning.
Som författare känner vi henne bland annat
från ”läroboken” i kriminalvård: Människan, brottet, följderna – kriminalitet och
kriminalvård i Sverige.
Jag vill kalla Birgitta Senior Editor eller
rådgivande redaktör. Som Senior Editor
ska hon bidra till att tidskriften håller hög
innehållsmässig kvalitet, bland annat genom tips till undertecknad, synpunkter
och hjälp med kontakter. Jag tror dessutom
att det är Birgittas avsikt att bidra med egna
texter. Med sin unika bakgrund som expert,
verksamhetsutvecklare, chef och författare
har jag svårt att se att tidskriften kunde få
en bättre rådgivande redaktör. Birgittas
medarbetarskap i TfK inleds med nummer

1/2011.
Med en ny medarbetare tar TfK ett steg
närmare en redaktionskommitté, något
som funnits tidigare i tidskriftens historia.
Under 2011 kommer de närmare förutsättningarna för att återskapa en sådan att
undersökas. Under året kommer också ett
par nya sektioner att dyka upp i tidskriften,
bland annat kortare nyheter (notiser).
Tidskriften kommer också att få ett nytt
utseende, troligtvis redan från och med nästa nummer. Det nya utseendet skapas just
nu av en formgivare och ska därefter presenteras för Svenska Fångvårdssällskapets
styrelse. Kravet från styrelsen har varit att
det nya utseendet ska signalera såväl tradition som förnyelse. Jag vågar påstå att den
duktige formgivaren i Linköping är på väg
att lyckas med just detta.
Med dessa glädjande nyheter hälsar jag
dig välkommen till ett nytt år med Tidskrift
för Kriminalvård!
Dennis Karlsson

Kallelse till årsmöte
Härmed kallas till årsmöte i Svenska Fångsvårdssällskapet.
Tid: 24 mars 2011 kl. 18.00
Plats: Frivården Fridhemsplan, plan 4,
Drottningholmsvägen 14, Stockholm
Tunnelbana: Fridhemsplan
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Underhållning och lätt förtäring.
Välkomna!

Vill du debattera kriminalvård?
Tidskrift för Kriminalvård är öppen för alla som vill
debattera kriminalvård utifrån humanistiska utgångspunkter.
Ditt bidrag kan grunda sig i vetenskap och/eller erfarenhet,
privat eller professionell.
Inled en ny debatt redan idag – skriv till:
Tidskrift för Kriminalvård
Box 2562
403 17 Göteborg
Tfn: 031-752 88 17
E-post: dennis.karlsson@kriminalvarden.se
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