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Sammanfattning 
Den svenska kriminalvården upplevde under 2004 ett av sina värsta år. Fyra 
uppmärksammade rymningar skedde från fyra av landets säkraste anstalter. 
Reaktionerna lät inte vänta på sig och en intensiv debatt blossade upp i det 
offentliga rummet. Från regeringen vidtogs snabbt åtgärder och en utredning 
tillsattes, vars uppgift var att granska de fyra rymningarna och sedan komma 
med förslag på åtgärder. Förtroendet för den svenska kriminalvården skulle 
räddas. Ett flertal åtgärder vidtogs därefter vid de svenska anstalterna och 
sett till 2005 års rymningsstatistik så kröntes insatserna med en stor 
framgång. I det här arbetets fjärde kapitel återfinns dessa förslag och 
ändringar i en mer ingående redogörelse. 
 
I samband med rymningarna väcktes frågan varför det, i Sverige, inte är 
kriminaliserat för en intagen att rymma från den anstalt där han eller hon 
sitter placerad. Spörsmålet nådde dock aldrig så långt att något allvarligt 
försök gjordes att undersöka huruvida en kriminalisering skulle få någon 
effekt, utan stannade på åsiktsstadiet. 
 
Syftet med det här arbetet är att belysa dagens rymningsproblematik som 
Kriminalvården hela tiden försöker finna lösningar på. Uppgiften sträcker 
sig längre än att bara bygga högre murar, då klientelet på de svenska 
anstalterna blivit allt tyngre. Fler och fler tilldöms längre strafftider och den 
organiserade brottlighetens utbredning försvårar arbetet med att skapa säkra 
fängelser. Lägg där till att många av de intagna är missbrukare och att allt 
nyare teknik gör att exempelvis en insmuggling av en mobiltelefon räcker 
för att en rymning skall kunna planeras både länge och väl. Situationen för 
den svenska kriminalvården förändras alltså ständigt, vilket också innebär 
att organisationen måste vara flexibel för att uppfylla de nya krav som kan 
komma att ställas. Samtidigt skall också en meningsfull vård kunna bedrivas 
innanför murarna, något som inte alltid främjas när säkerhetsaspekter skall 
tas i beaktande. Den analys som görs i arbetets sjätte, och sista, kapitel 
syftar till att göra en utvärdering och bedömning av hur adekvat denna 
rymningsproblematik har hanterats. 
 
Arbetet har också en mer direkt juridisk dimension vilken behandlar det 
kriminaliseringsresonemang som förs, samt dagens lagstiftning vilken syftar 
till att stävja rymningar. Målsättningen är att slutligen ta ställning till 
huruvida en kriminalisering skulle vara lämplig eller inte. Grunden blir de 
argument som framkommit samt hur väl dagens svenska regelverk fungerar 
. I Sveriges nordiska grannländer är rymningar kriminaliserade, men sett till 
den statistik som publiceras över antal rymningar per 100 000 vårddygn så 
finns det anledning att tvivla på att straffbeläggningen av rymningar i dessa 
länder de facto givit resultat. Kanhända är den svenska kriminalvårdens kris 
överdriven? 
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Förord 
När mitt examensarbete nu är färdigt vill jag passa på att tacka alla som 
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1 Inledning 

1.1 Presentation 

Kriminalvården i Sverige står under förändring. Regeringen har beslutat att 
kriminalvårdsorganisationen från och med den 1 januari 2006 skall vara 
organiserad som en enda myndighet istället för flera lokala myndigheter. 
Motiveringen till beslutet löd – ”Det övergripande syftet med reformen är 
att ge Kriminalvården förutsättningar att bedriva en mer effektiv 
verksamhet. Omorganisationen torde leda till ett bättre resursutnyttjande 
och en ökad flexibilitet inom verksamheten samt till att styrningen och 
ledningen av myndigheten underlättas.”.1 En anledning till förändringen är 
de nya krav som ställs på dagens kriminalvård. Klientelet inne på 
fängelserna har förändrats, beläggningen närmar sig bristningsgränsen, 
säkerheten har blivit en politisk fråga och det handlar också om att få allting 
att gå ihop ekonomisk. De fyra uppmärksammade rymningar som skedde 
från Kumla-, Hall-, Mariefreds- och Norrtäljeanstalten under år 2004 
bekräftar att någonting var tvunget att hända och under senare tid har flera 
förslag lagts, utredningar gjorts samt åtgärder vidtagits gällande de svenska 
anstalternas säkerhet. Bär verkligen Kriminalvården hela skulden då en 
intagen rymmer, eller kan det vara så att fler borde dela på ansvaret för att 
säkerhetsfrågor inte uppmärksammas förrän någonting allvarligt händer? 
 
I kölvattnet av rymningarna följde även debatten huruvida en 
kriminalisering borde införas. I våra nordiska grannländer är gärningen 
redan kriminaliserad, men Sverige har valt att inte göra rymningsgärningen, 
som sådan, till någonting annat än en regelöverträdelse som ger en 
disciplinär påföljd. Tilläggas bör dock att de gärningar som kan innefattas i 
en rymning, exempelvis skadegörelse, olaga hot, människorov etc., är lika 
olagliga som ”i det fria livet” och kan komma att åtalas för. I arbetet 
kommer även denna fråga att uppmärksammas och behandlas. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Jag avser i det här arbetet att göra en utvärdering huruvida de åtgärder som 
vidtagits inom säkerhetsområdet, för att komma tillrätta med rymningar och 
avvikelser från landets anstalter, är tillräckliga. En frågeställning kommer 
också att bestå i att ta ställning för huruvida en kriminalisering av rymningar 
skulle vara lämplig i Sverige eller inte. 
 
Dessutom är detta en möjlighet för gemene läsare att få öka sin 
allmänbildning gällande det svenska verkställighetssystemet, något som 
förhoppningsvis kommer vara både nyttigt och intressant. Bland 

                                                 
1 Prop. 2004/05:176 s. 1. 
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allmänheten uppfattas kriminalvård och intagna fångar som ett avlägset 
fenomen som förblir en tillvaro som aldrig stiftats någon närmare kontakt 
med. Kanske kan det här arbetet ge en liten inblick i den värld som faktiskt 
existerar innanför fängelsemurarna runt om i Sverige. 
 

1.3 Avgränsningar 

I det här arbetet har jag valt att, i synnerhet, koncentrera mig på den 
rymningsproblematik som finns och vilka åtgärder, såväl juridiska som 
praktiska, som skulle kunna vara lämpliga att vidta för att förhindra framtida 
incidenter. För att få en verklighetsanknytning till arbetet så kommer jag 
också att kortfattat redogöra för de rymningar som ägde rum 2004 och fick 
debatten att blossa upp. En tanke att ha i bakhuvudet är att många av de 
åtgärdsförslag som presenterats i olika utredningar har haft direkt grund i 
just dessa fyra rymningar. 
 
De undersökningar som gjorts och presenteras i arbetet begränsas i 
huvudsak till åren 1999 – 2005. 
 
Det är främst anstaltsverksamheten som är föremål för arbetets granskning, 
men i viss mån kommer även häktesverksamhet att beröras. I de fall då 
rymningar från häkte avses kommer detta att aviseras. Detta innebär att 
kriminalvårdsgrenar som frivård endast berörs i rent informativt syfte. 
Samma sak gäller andra frågor som faller under Kriminalvårdens 
verksamhetsområde, så som organisationens ekonomi, nämnder och 
administrativa personalfrågor.  
 
Geografiskt sett ligger fokus på Sverige, men Danmark, Finland och Norge 
kommer också att bli föremål för granskning och i liten omfattning även 
andra länder. Detta gäller i synnerhet kriminaliseringsfrågan. 
 

1.4 Metod och material 

I huvudsak tillämpar jag sedvanlig juridisk metod så som genomgång av 
offentliga utredningar, förarbeten, lagtext, rättsfall och doktrin. Till viss del 
har även intervjuer fungerat som källmaterial. Kriminalvårdens egna 
publikationer gällande verksamhetssituationen och statistik ligger också till 
grund för den del av arbetet som inte handlar om kriminaliseringen av 
rymningar. Den lagtext som återfinns i arbetet har behandlats utifrån en 
rättsdogmatisk metod. 
 
Egna idéer, värderingar och åsikter har jag försökt lägga åt sidan, även om 
det skett en utveckling av de redan befintliga argumenten i 
argumentavsnittet i riktning mot syftet de försökt uppnå.2 I alla delar, utom 
analysdelen, används därmed en deskriptiv metod. 

                                                 
2 Se kapitel 5.3. 
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1.5 Disposition 

För att få en insikt i varför det ser ut som det gör i dag, inom 
kriminalvården, och de debatter som förs så kommer jag att beskriva 
organisationens dagssituation samt den utveckling som fortskrider inom 
verksamhetsgrenen. Därför kan en redogörelse för såväl den rent 
organisationsmässiga strukturen som relevant statistik gällande 
rättsväsendet vara på sin plats. Detta kommer att ske i kapitel 2. 
 
I kapitel 3 kommer jag kortfattat att redogöra för de rymningar som ägde 
rum 2004, detta för att pålysa de praktiska svårigheter som ofta föreligger 
när scenariot lämnar pappret och uppstår i verkligheten. 
 
Det efterföljande kapitlet tar sikte mot vad som hände efter rymningarna och 
de utredningars förslag på åtgärder som lades fram, samt hur dessa sedan 
vidtogs.  
 
Kapitel 6 behandlar kriminaliseringsfrågan samt den juridiska lagstiftning 
som redan finns i Sverige för att stävja rymningar. Här riktas också 
uppmärksamheten mot våra nordiska grannländer och hur de har handskats 
med den aktuella frågan. 
 
Arbetet avslutas sedan i ett analyskapitel där arbetets frågeställningar 
besvaras, tillsammans med kommentarer och förslag med anknytning till det 
som tidigare behandlats i arbetet. 
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2 Den svenska kriminalvården 

2.1 Kriminalvårdens verksamhet 

Det svenska rättsväsendet består i huvudsak av tre delar; den lagstiftande 
makten, den dömande makten samt den verkställande makten. Det här 
arbetet kommer främst att handla om den verkställande makten. I Sverige är 
det Kriminalvården som axlar ett stort ansvar när det kommer till 
verkställighet av straff. De verkställer påföljderna fängelse, skyddstillsyn 
och villkorlig dom med samhällstjänst, utför personutredningar före dom, 
ansvarar för häktesverksamhet samt transporter av dömda och vissa andra 
grupper inom och utom landet.3 I Kriminalvårdens uppgifter ingår även att 
bestämma i vilken anstalt som en fängelsedömd person skall placeras. Detta 
sker genom en säkerhetsbedömning där faktorer som rymningsrisk, risk för 
hot och våld samt risk för narkotikamissbruk kontrolleras.4 En plan för 
verkställigheten upprättas också för varje intagen. Planen syftar till att 
minska den intagnes återfallsrisk och i längden således säkra samhällets 
trygghet. För att få en så effektiv verkställighetsplan som möjligt så samlas 
information om den intagne in gällande exempelvis ålder vid första dom, 
antal tidigare domar, typ av brottslighet, kriminellt umgänge, missbruk etc.5

 
Den vision som Kriminalvården satt upp för sin verksamhet lyder: ”Bättre 
ut” och detta innebär att deras klienter skall vara bättre rustade för att kunna 
leva ett liv utan brott och missbruk efter frigivningen.6 I vissa fall handlar 
det om att skydda samhället från farliga brottslingar, men det främsta målet 
är alltså att färre skall återfalla i brott. Sett ur ett internationellt perspektiv 
hör den svenska kriminalvården till den mest humana i världen, i alla fall 
enligt regeringen och Kriminalvården själva.7 Alternativa påföljder till 
fängelse, bekämpningen av narkotikamissbruk hos klienterna samt god 
materiell standard på fängelserna är exempel på faktorer som vittnar om en 
human kriminalvård. Huruvida Sveriges fångvård är humanast i världen 
eller inte faller dock utanför detta arbetes ramar, men för den intresserade 
finns åtskilligt skrivet gällande frågeställningen.8

                                                 
3 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 2. 
4 KvaL 7, 7 a och 8 a §§. 
5 KVFS 2006:13 – Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om placering av dömda 
i kriminalvårdsanstalt. 
6 KVS – Visionen ”Bättre ut”, 2001. 
7 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 2. 
8 Se bl.a. Engström, Gunnar – ”En human kriminalvård – går det?”, Tidskrift för 
kriminalvård, nr 3-4, 2005, s. 4 ff. 
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2.2 Kriminalvårdens organisation 

Organisationsmässigt står Kriminalvården under regeringen och 
justitiedepartementet.9 Kriminalvårdsstyrelsen är den centrala 
förvaltningsmyndigheten för Kriminalvården och är organiserad i ett 
huvudkontor och fem regionkontor som är utspridda från Härnösand i norr 
till Malmö i söder. Styrelsens uppgift är att förverkliga regeringens mål i 
praktiken samt att ansvara för tillsyn och uppföljning av 
kriminalvårdsmyndigheternas resultat. Det finns för närvarande 35 
kriminalvårdsmyndigheter och dessa organiserar arbetet vid anstalter, 
häkten samt frivårdskontor inom ett tilldelat geografiskt område.10 
Kriminalvårdsorganisationen består även av ett antal nämnder samt 
transporttjänster, vilka kommer få en ringa roll i detta arbete. 
Upplysningsvis kan sägas att vissa av nämnderna beslutar i frågor som 
senareläggning av villkorliga frigivningar och huruvida varningar skall 
utdelas efter misskötta permissioner. Tillsammans med SIDA bedriver 
Kriminalvården även ett internationellt samarbete med olika länder, framför 
allt i Centralasien och i Öst- och Centraleuropa. Detta ligger i linje med 
regeringens handlingsplan för att hjälpa länder med utvecklingen inom 
rättsområdet.11

 
Sammanlagt arbetade 9 014 personer inom kriminalvården under 2004.12 
Merparten av dessa arbetade som kriminalvårdare på häkte eller anstalt. 
Antalet anställda inom organisationen har stadigt ökat under åren 2000-
2004, sammanlagt ökade det totala antalet anställda under dessa år med ca 
1 500 personer.13

 
En ekonomisk granskning av kriminalvårdsorganisationen vittnar om en 
total kostnad för verksamheten under 2004 på 5 372 miljoner kronor. Detta 
är, efter en fastprisberäkning, en ökning på 788 miljoner kronor, eller 17 %, 
räknat från och med år 2000.14 Personalkostnaden utgör den största utgiften, 
62 %. En fråga som ofta blivit objekt för den offentliga debatten är hur 
mycket en intagen de facto kostar att vårda. För att få en så rättvis bild som 
möjligt av den aktuella kostnaden så redovisas den i kronor per vårddygn. 
En intagen i en sluten anstalt kostade, år 2004, 1 691 kronor per dygn. 
Kostnaden för dem som sitter i häkte är något högre, 1 867 kronor per dygn. 
En intagen på öppen anstalt kostade samma år 1 110 kronor per dygn. Som 
tidigare framställts så är det även här personalkostnaderna som är den större 
delen av den totala omkostnaden.15 Under perioden 2000 – 2004 har dock 
dygnskostnaden för en anstaltsplats minskat med 3 %, fastprisberäknat. 

                                                 
9 Bilaga A 
10 Bilaga B 
11 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 32. 
12 KOS 2004, s. 9. 
13 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 31. 
14 KOS 2004, s. 16. 
15 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 30 ff. 
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Detta beror på den ökade beläggningen, där fasta kostnader då kommer att 
fördelas på flera vårddygn.16

 
Under år 2004 fanns det 56 anstalter i Sverige, varav 15 var öppna och 41 
var slutna, till de senare räknas även anstalter som har både öppna och 
slutna avdelningar. Tidaholm, Kumla, och Hall hyser tre avdelningar med 
högre säkerhetsgrad än de övriga.17 Siffror från 2006 visar att antalet 
fängelseintagna närmar sig 5 000 för första gången sedan 1969. Detta 
innebär i praktiken att 104 % av de ordinarie häktesplatserna, samt 101 % 
av de ordinarie platserna på de slutna anstalterna, var belagda i februari 
2006. De öppna anstalternas beläggningsgrad var vid samma tillfälle 94 
%.18

 

Medelbe läggning vid anstalterna åren 1995 - 2005

4327
4045

3593 3573 3596 3712
3892

4121
4460

4712 4694

0

1000

2000

3000

4000

5000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
19

 

2.3 Påföljdssystemet 

2.3.1 Allmänt 

I den svenska brottsbalken finns som bekant en rad olika påföljder som kan 
bli aktuella efter en fällande dom. Domstolen skall vid valet av påföljd 
särskilt ta hänsyn till omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än 
fängelse, vilken anses som den mest ingripande påföljden i brottsbalken då 
den innebär ett frihetsberövande.20 Till grund för denna regel ligger den 

                                                 
16 KOS 2004, s. 50. 
17 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 31. 
18 KVS – ASK – Avser händelser under FEBRUARI månad och situationen den 1 mars 
2006, s. 8. 
19 KOS 2004, s. 51. 
20 BrB 30 kap. 1 och 4 §§. 
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svenska traditionella kriminalpolitiska övertygelsen att fängelsestraffet inte 
är en särskilt effektiv brottsförebyggande åtgärd och att därför en mindre 
ingripande åtgärd bör väljas om samma effekt kan uppnås.21 Vid s.k. 
artbrott används dock detta resonemang med en viss försiktighet. 
 

 22
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2.3.2 Fängelse 

Fastslås det att den dömde skall dömas till fängelse kvarstår att bestämma 
om straffet skall vara tidsbestämt eller tidsobestämt. Tidsbestämda straff är 
aldrig kortare än två veckor och sällan längre än tio år. Undantagsfall finns 
dock, t.ex. då ett straff döms ut för flera brott.23 Med tidsobestämt menas ett 
livstidslångt fängelsestraff, vilket innebär att den dömde kan bli villkorligt 
frigiven först efter att regeringen omvandlat livstidsdomen till ett 
tidsbestämt straff.24 Senare års praxis har visat att en livstidsdömd kan få 
avtjäna minst 18 år.25 Livstidsstraffet har länge kritiserats med 
invändningen att det är inhumant, strider mot straffrättsliga principer om 
förutsägbarhet samt att en meningsfull vård i fängelset blir svårgenomförd 
när den intagne inte vet hur länge han eller hon kommer att vara 
frihetsberövad. 
 
Avtjänas ett straff som är tidsbestämt till över en månad friges normalt den 
dömde villkorligt när två tredjedelar av straffet avtjänats. Den villkorliga 
frigivningen kan dock skjutas upp i det fall den intagne misskött sig under 

                                                 
21 Se Prop. 1962:10, där exempelvis villkorlig dom och skyddstillsyn föreslogs som nya 
påföljder. 
22 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 3. 
23 BrB 26 kap. 2 – 3 §§. 
24 RF 11 kap. 13 §. 
25 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 13. 
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verkställigheten. Detta sker med högst 15 dagar åt gången.26 Ungefär 80 % 
av dem som friges villkorligt övervakas under ungefär ett års tid, såtillvida 
den återstående strafftiden är längre.27

 
En metod för utslussning som ökat de senaste åren är IÖV-utsluss, mer 
allmänt känt som ”fotboja”. Intagna som dömts till två års fängelse eller mer 
kan ansöka om att få avtjäna maximalt de sista fyra månaderna innan 
frigivning, genom intensivövervakning. Vid korta fängelsestraff, sex 
månader eller mindre, kan fängelsevistelsen helt omvandlas till en IÖV och 
någon direkt utslussning blir då inte aktuell. Genom att förse den dömde 
med en fotboja som sänder signaler till en centraldator, kan frivården 
kontrollera att den dömde följer den plan som klienten och frivården enats 
om.28

 

2.3.3 Villkorlig dom 

I de fall då ett brott, som har fängelse i straffskalan, bedöms som så grovt att 
påföljden inte kan stanna vid böter, men att verkställighet i fängelse inte är 
nödvändigt, kan villkorlig dom utdömas. Påföljden är en möjlighet då t.ex. 
en person döms för brott för första gången och även i de fall då 
återfallsrisken bedöms som liten. Med villkorlig dom följer inte 
övervakning, dock en tvåårig prövotid. Påföljden kan också kombineras 
med böter och/eller föreskrifter om samhällstjänst.29

 

2.3.4 Skyddstillsyn 

När en domstol utdömer påföljden skyddstillsyn anser domstolen att en risk 
för återfall föreligger och att den risken kan minskas genom att den dömde 
ställs under övervakning. Även här gäller kravet att påföljden inte bedöms 
kunna stanna vid böter. Övervakningstiden är ett år lång, men prövotiden är 
tre år, vilket innebär att övervakningstiden kan förlängas i det fall då den 
dömde missköter sig. Skyddstillsyn är ett exempel på samhällets strävan 
efter att finna alternativa påföljder till fängelsestraff. Skyddstillsynen kan 
dock kombineras med ett kortare fängelsestraff upp till maximalt tre 
månader. Böter och samhällstjänst är också påföljder som kan bli aktuella 
tillsammans med skyddstillsyn.30 Någon villkorlig frigivning förekommer 
inte i samband med skyddstillsyn och någon möjlighet att avtjäna straffet 
genom IÖV finns inte.31

 
En annan föreskrift som dock kan kombineras med skyddstillsyn är 
kontraktsvård. Föreskriften används då ett tydligt samband finns mellan den 

                                                 
26 BrB 26 kap. 6 – 7 §§. 
27 BrB 26 kap. 11 och 18 §§. 
28 Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. 
29 BrB 27 kap. 
30 BrB 28 kap. 
31 Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 1 §. 
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dömdes kriminalitet och ett missbruk, t.ex. av narkotika eller alkohol. Den 
dömde måste dock uttrycka en vilja att komma till rätta med sitt 
missbruksproblem för att kontraktsvård skall bli aktuell. Behandlingen 
innebär att vården äger rum på behandlingshem eller ute i samhället. Ett 
alternativt straff fastställs i domen i det fall den dömde skulle missköta 
kontraktsvårdsplanen.32

 

2.3.5 Statistik 

Under år 2004 avkunnades 58 649 domar i Sverige. 15 117 av dessa innebar 
att den tilltalade dömdes till fängelse och i 22 679 blev påföljden böter. 
6 275 skyddstillsynsdomar avkunnades samt 9 607 villkorliga domar.33 
Vidare kan nämnas att drygt 1,2 miljoner brott anmäldes under 2004, 
huvudsakligen rörde det sig om anmälningar gällande misshandel, stöld, 
bedrägeri och skadegörelse.34 Tilläggas bör också att 56 255 personer 
lagfördes direkt av åklagare genom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. 
Totalt lagfördes alltså 114 904 personer för brott. Utöver dessa personer fick 
ytterligare ca 259 000 personer böter direkt av polis, s.k. ordningsbot, men 
dessa inkluderas inte i begreppet lagförda personer.35 De för det här arbetet 
intressantare, lagförda personernas, påföljder redovisas nedan. 

Utdöm da påföljder år 2004 (Totalt 58 694)

Villkorlig dom; 
9607Överl. vård soc.; 

2657

Överl. vård LVM; 
10

Böter; 22679

30 kap. 6 § 
BrB/29 kap. 6 § 

BrB; 2934 kap. 1 § 1 p. 
BrB; 1750

Skyddstillsyn; 
6275

Fängelse; 15117

36

 

                                                 
32 BrB 28 kap. 6 a §. 
33 BRÅ-rapport – Tabell 420, Personer lagförda för brott efter huvudbrott och 
huvudpåföljd m.m. år 2004. 
34 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 3. 
35 BRÅ – Personer lagförda för brott 2004 – Sammanfattning, s. 2. 
36 BRÅ-rapport – Tabell 420, Personer lagförda för brott efter huvudbrott och 
huvudpåföljd m.m. år 2004. 

 12



2.4 Klienterna 

Eftersom ordet ”fånge” har en negativ klang så väljer Kriminalvården att 
kalla sina intagna ”klienter” eller ”intagna” i stället. År 2004 intogs 11 343 
personer i Kriminalvårdens anstalter. De, av de intagna, vanligaste 
begångna brotten är tillgreppsbrott, men vålds- och narkotikabrott är också 
påtagligt representerade. 

Huvudbrott - fängelsedöm da intagna år 2004 (Totalt 11 343 s t)

Sexualbrott; 274

Tillgreppsbrott; 
2040

Rån, även grovt; 
452

Bedrägeri, 
förskingring, 

borgenärsbrott; 
814

Brott mot 
allmänhet och 

stat; 1046

Traf ikbrott, ej 
rattfylleri; 959

Rattfylleri, även 
grovt; 1431

Narkotikabrott, 
smuggling; 1884

Övrigt; 634 Fängelse; 15117

37

 
Bland de intagna finns personer i nästan alla åldrar, medianåldern på dem 
som togs in år 2004 var 36 år.38 Den genomsnittliga strafftiden var drygt 
åtta månader. I och med införandet av alternativa påföljder till kortare 
fängelsestraff och en ökning av antalet dömda till längre fängelsestraff har 
den genomsnittliga strafftiden ökat med 6-8 % sedan mitten av 1990-talet.39  
 
Det finns teorier om att antalet livstidsdömda, i ett land som tillämpar det 
straffet, kan ge en indikation på om våldsklimatet i samhället ändrats. 
Huruvida teorin är valid rådet det delade meningar om, men att dra en sådan 
slutsats är kanske att göra det väl enkelt för sig, då exempelvis landets 
strafftidsstruktur kan ändras med tiden etc. I avvikelse- och 
rymningsperspektiv är dock de livstidsdömda intressanta, då de utgör ett 
klientel som egentligen inte har någonting att förlora på att försöka rymma. 
Vad som förtjänar att sägas i sammanhanget är att antalet inskrivna 
livstidsdömda i Sverige, under perioden den 1 oktober 1993 – den 10 april 
2006, har ökat från 48 till 148 stycken. Samtliga livstidsdömda är dömda för 
mord.40 Antalet livstidsdömda per år visar en tendens på en ökning, om än 
                                                 
37 KOS 2004, s. 53. 
38 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 12. 
39 BRÅ – Personer lagförda för brott 2004 – Sammanfattning, s. 7. 
40 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2190.aspx [2006-05-20]. 
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oregelbunden.41 Notera att siffran gällande 2005 fortfarande är preliminär 
samt att år 2006 siffra anger hur många som dömts till livstidsfängelse 
hittills i år.42 De anstalter som får inhysa livstidsdömda är Kumla, 
Tidaholm, samt Hall för män och Hinseberg för kvinnor, samtliga har en 
förhöjd säkerhetsnivå.43

 

Livstidsdöm da intagna i anstalt åren 1986 - 2005
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Vid en granskning gällande kön kan slutsatsen dras att de flesta som är 
inskrivna på anstalt män, andelen har legat runt drygt 94 % åren 2000 – 
2004. Siffror under samma tidsperiod visar dock på en ett ökat antal kvinnor 
som skrivs in per år. Statistiken nedan ger en inblick i vilken typ av 
brottslighet som de fängelsedömda kvinnorna dömts för. Notera att de här 
domarna ingår i huvudbrottsstatistiken ovan som omfattar både män och 
kvinnor, och därför är en jämförelse dem emellan vansklig att göra, även om 
en stor majoritet av domarna i huvudbrottsdiagrammet ovan gäller män. En 
slutsats att andelen tillgrepps- och narkotikabrott är större hos kvinnor kan 
dock dras, samtidigt som vålds- och sexualbrottsandelen är större hos män. 
Närmare exempel på brottstyper, där en relativt stor andel av lagförningarna 
avser kvinnor, är egenmäktighet med barn, snatteri, förskingring och grov 
förskingring, missbruk av urkund och urkundsförfalskning.45

                                                 
41 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneralWide____2198.aspx [2006-05-06]. 
42 2006-05-20. 
43 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 12. 
44 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneralWide____2198.aspx [2006-05-06]. 
45 BRÅ – Personer lagförda för brott 2004 – Sammanfattning, s. 8. 
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Antal nyintagna kvinnor i 
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Huvudbrott - fänge lsedöm da 
kvinnor intagna år 2004
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Utbildningsmässigt kan det fastslås att många intagna har en dålig 
skolunderbyggnad, ofta med sin grund i tidigare anpassningssvårigheter.48 
Få av dem har någon yrkesutbildning och de flesta saknar anknytning till 
arbetsmarknaden. Många intagnas sociala status innebär att de saknar 
bostad, har en mycket besvärlig ekonomisk situation samt att en stor andel 
av dem har svåra drogproblem. Bland dem som satt i fängelse år 2004 hade 
68 % ett missbruksproblem och vid en granskning av dem som nyintogs 
under år 2004 kan fastställas att nästan 42 % av dem bedömdes vara grava 
narkotikamissbrukare. 
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46 KOS 2004, s. 59. 
47 KOS 2004, s. 60. 
48 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 12. 
49 KOS 2004, s. 63 ff. 
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I dagens klientel på de svenska fängelserna är gängbildningar ett växande 
problem. Enligt Kriminalvårdens erfarenheter försämras möjligheten till en 
positiv inverkan på de intagna då gängen växer sig starka på anstalterna och 
dessutom utgör de en säkerhetsrisk för andra intagna och personal.50 Även 
här gör sig missbruksproblemen påminda, förutom att en meningsfull vård 
försvåras, blir de en säkerhetsrisk då ett narkotikapåverkat fängelsegäng är 
mer svårhanterlig än en enskild individ. Ett omfattande narkotika-
bekämpningsprogram har därför inletts där bl.a. grundliga visitationer av 
såväl bostadsrum som besökare hör till rutinerna.51

 
En oroväckande trend är också att antalet nyintagna med längre strafftider 
har ökat under senare år, vilket skulle kunna innebära att brottsligheten 
blivit allt grövre eftersom inga direkta förändringar i Sveriges 
strafftidsstruktur står att finna. Särskilt tydligt är detta antal i strafftider som 
sträcker sig upp till tio år. 
 

Strafftider för fänge lsedöm da som  intagits  i anstalt åren 2000 - 2004

2405

3351

809798

1815

3054
2527

633
284

891

1850

3114

646
352

939

1882

3361

2822

712
388

940

2097

3343

3109

742
413

992

2208

3506

410

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ST≤2 m
ån

2 m
ån<ST≤6
m

ån

6 m
ån<ST≤1

år

1 år<ST≤2 år

2 år<ST≤4 år

4 år<ST≤10
år

2000 2001 2002 2003 2004
52

 

2.5 Permissioner 

2.5.1 Allmänt 

Då avvikelser kan ske i samband med permissioner kan en genomgång av 
permissionssystemet vara motiverad. Syftet med permissioner är att 
underlätta den intagnes anpassning till samhället och ett liv i frihet genom 

                                                 
50 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 20. 
51 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 19. 
52 KOS 2004, s. 55. 
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en successiv utslussning.53 För att avgöra om en permission skall beviljas 
görs en individuell riskbedömning vid alla permissionsansökningar. I 
riskbedömningen vägs in huruvida det finns en påtaglig fara för att den 
intagne kommer att fortsätta på sin kriminella bana eller om ”en avsevärd 
fara för missbruk” föreligger.54 I praktiken innebär detta att vissa intagna 
aldrig kommer att få någon permission. Dagens permissionssystem 
innefattar tre olika permissionstyper vilka redogörs för nedan. 
 

2.5.2 Normalpermission 

För att erhålla en normalpermission, i sluten anstalt, krävs att minst en 
fjärdedel av straffet avtjänats samt att riskbedömningen är till fördel för den 
intagne. Den första normalpermissionen omfattar som mest åtta timmar för 
att under senare permissioner öka till maximalt 72 timmar. 
Permissionstypen beviljas i normalfallet en gång i månaden och sker 
vanligtvis på egen hand, men bevakning kan bli aktuell i det fall det handlar 
om permission från en sluten anstalt, särskilt vid en längre verkställighet.55

 

2.5.3 Särskild permission 

En särskild permission kan beviljas i de fall en normalpermission inte kan 
bli aktuell, men då särskilda skäl talar för att ge den intagne permission. Det 
kan handla om t.ex. en nära anhörigs begravning, sjukhusbesök etc. Liksom 
vid en normalpermission görs en individuell bedömning vid varje ansökan 
vilka risker som föreligger och även särskilda permissioner kan vara 
övervakade om riskbedömningen kräver det.56

 

2.5.4 Lufthålspermission 

För intagna som inte får sina permissionsansökningar beviljade av olika 
anledningar kan en s.k. lufthålspermission bli aktuell. Permissionsformen 
används för att minska skadeverkningarna av en lång tids frihetsberövande 
och beviljas tidigast två år efter att de dömde satts i häkte. 
Kriminalvårdspersonal övervakar alltid lufthålspermissionen, vilken 
vanligtvis varar under några timmar.57

 

2.5.5 Statistik 

Från och med år 1996 fram till och med 1999 påbörjades mellan 50 000 – 
60 000 permissioner per år. År 2000 sjönk antalet drastiskt till 39 040 då 

                                                 
53 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 17. 
54 KvaL 32 §. 
55 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 17. 
56 KvaL 32 §. 
57 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 17. 
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föreskrifter skrevs om i syfte att minska antalet utevistelser. Under 2001 
minskade antalet ytterligare för att sedan öka till 40 299 år 2004. 
 

Antal påbörjade  perm issioner enligt KvaL 32 § åren 1995 - 2004
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En permission kan misskötas på fler än ett sätt, men i det här arbetet är de 
fall där uteblivande skett efter permission särskilt intressanta. Särskilda 
permissioner missköts mer sällan än normalpermissioner. Iaktta att andelen 
misskötta permissioner är lägre hos de öppna anstalterna än hos de slutna. 
En teori skulle kunna vara att frihetsberövandet blir så mycket mer påtagligt 
för dem som är intagna i en sluten anstalt att känslan av den tillfälliga 
friheten blir så stor att den intagne väljer att inte återvända. En annan, och 
kanske troligare, faktor som är att det sitter ett tyngre brottsbelastade 
intagna i de slutna anstalterna, vilka inte ser en avvikelse som speciellt 
allvarlig. Eftersom, som redan sagts, nya föreskrifter gällande permissioner 
kom år 2000 så är en jämförelse mellan åren efter det mest rättvis. 
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58 KOS 2004, s. 69. 
59 KOS 2004, s. 70. 
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2.6 Avvikelser/Rymningar 

2.6.1 Allmänt 

Då fokus i detta arbete ligger på rymningsproblematik bör följande avsnitt 
vara av särskilt intresse. Till att börja med kan inflikas att uttrycket rymning 
sällan används inom kriminalvården då antalet tillfällen då en intagen bryter 
sig ur ett fängelse, eller flyr under en bevakad permission, står i tydlig 
minoritet till de gånger då en intagen inte återvänder vid avtalad tid till 
anstalten, eller lämnar anstaltsområdet vid en öppen anstalt.60 Därför 
används oftast uttrycket avvikelse. De flesta som avviker grips efter några 
dagar, men många väljer att själva återvända efter någon dag. För att 
underlätta begreppen gäller följande definitioner i det här kapitlet, om ej 
annat anges: 
 

• Rymning – Direkt avvikelse från sluten anstalt 
• Avvikelse – Direkt avvikelse från öppen anstalt 
• Uteblivande – Den intagne uteblir från inställelse efter en permission 

 
Betraktat över en tioårsperiod har antalet rymningar och avvikelser minskat, 
och från de anstalter som har en förhöjd säkerhet har endast ett fåtal rymt 
eller avvikit under senare år. Ett problem som har uppstått i och med en 
höjd säkerhet på de slutna anstalterna är att fritagningar under transporter, 
bevakade permissioner och sjukhusbesök har ökat, samt att 
gisslansituationer blivit vanligare. 
 

2.6.2 Statistik 

Följande diagram innefattar såväl rymningar som avvikelser tillbaka till år 
1965. Notera att åren 1965 – 1985 redovisas i femårsintervall. Uteblivelser 
efter permission innefattas inte i diagrammet. Siffrorna gällande åren 1965 – 
1975 tillkännagav inte huruvida det rörde sig om rymningar eller avvikelser. 
Den trend som kan utläsas är att antalet rymningar sjunkit kraftigt, sett ur ett 
längre perspektiv. Särskilt tydlig är utvecklingsriktningen efter år 1993. Av 
någon anledning steg siffrorna kraftigt, i förhållande till föregående års 
siffror, under år 2003 och det höga antalet bibehölls även år 2004. Värt att 
notera är att det var antalet direkta avvikelser från öppna anstalter som 
ökade. Antalet rymningar från slutna anstalter sjönk de facto under dessa år. 
Under åren 1996 – 2005 har antalet rymningar från slutna anstalter legat 
stabilt mellan 30 – 50 per år, med ett undantag år 2001 då endast 25 
rymningar ägde rum från slutna anstalter. 

                                                 
60 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 19. 
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Rym ningar och avvikelser direkt från anstalt åren 1965 - 2005

515

197 10368

378436
330 417

370
261422

720

1034

154425 33394140364844
141169211221

144
179

176 162 119
236239135120141118155169173

381

754

337324 364
378

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Slutna Öppna Totalt
61

 
För att få en så rättvis bild som möjligt av hur väl säkerhetsarbetet fungerar 
räknas antalet rymningar och avvikelser om till antal per 100 000 vårddygn. 
Av statistiken att döma så verkar säkerheten vid de slutna anstalterna blivit 
bättre, så till vida de intagna inte har blivit mindre rymningsbenägna. Det 
minskande antalet rymningar per 100 000 vårddygn på de slutna anstalterna 
visar i alla fall på att verksamhetens säkerhetsarbete givit resultat. De öppna 
anstalterna verkar dock inte kunna visa upp en lika god trend, självklart är 
en av anledningarna att de fysiska skydd som de slutna anstalterna kan 
tillgodogöra sig mot rymningar inte kan bli aktuella på en öppen anstalt. 
 

Avvike lser direkt från anstalt per 100 000 vårddygn åren 
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61 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____3692.aspx [2006-05-06]. 
62 KOS 2004, s. 73. 
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För att få en uppfattning om hur stor del, av samtliga rymningar, avvikelser 
och uteblivelser, som rymningar och avvikelser står för redovisas här antalet 
uteblivelse efter permission eller annan utevistelse under åren 1999 – 2005. 
Här ingår alltså inte direkta avvikelser från öppna eller slutna anstalter. 
 

Antal uteblive lser e fter perm ission e lle r annan utevis te lse  
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En slutsats som kan dras är att avvikningsfrekvensen från öppna anstalter är 
högre än rymningsfrekvensen från slutna anstalter. Samtidigt verkar intagna 
på slutna anstalter utnyttja permissioner i större omfattning än intagna på de 
öppna anstalterna för att undvika fortsatt fängelsevistelse så väl antals- som 
andelsmässigt.64 De intagna på öppna anstalter synes inte vänta på att få 
permission om de vill avvika från anstalten. 
 
Slutligen, för att sammanställa statistiken, redovisas här det totala antalet 
avvikelser under åren 1999 – 2005 i Sverige. Med avvikelser menas nu 
rymningar, avvikelse, uteblivelser efter permission samt rymning under 
transport. 2005 års siffror innefattar inte avvikelser från transport då ingen 
sammanställd statistisk gällande detta finns till hands än. Siffran över 2005 
års totala antal avvikelser torde dock inte påverkas nämnvärt, trots att 
avvikelsesiffror från transporttjänsten saknas, då dessa siffror, under 2000 – 
2004, hållit sig mellan 1 – 3 stycken.65

 
Efter en tendens till en ökning av antalet avvikningar åren 1999 – 2004 så 
dök antalet drastiskt år 2005. Utan att någon kriminalisering gjordes, kan 
tilläggas. Orsakerna till vändningen beror på den uppryckning som skedde 
inom kriminalvården efter 2004 års uppmärksammade rymningar. Siffrorna 
kommer dock att bli föremål för ytterligare granskning till detta senare 
under arbetet. 

                                                 
63 Bet. 2005/06:JuU1, s. 86. 
64 Se kapitel 2.5.5. 
65 KOS 2004, s. 93. 
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Totala antale t avvike lser från öppna och s lutna anstalter åren 
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2.7 Kriminalvårdens resultat 

Efter genomgången av dagens situation inom rättsväsendets 
verkställighetsområde kan verksamhetens resultat te sig intressanta. På 
vilket sätt man bäst räknar ut hur effektiv kriminalvården är finns olika 
uppfattningar, men att räkna andelen återfallsförbrytare ger en intressant 
inblick i hur väl vården fungerar. Kriminalvårdens återfallsdefinition 
innebär att man mäter andelen av de frigivna klienterna som inom ett till tre 
år dömds till en ny kriminalvårdspåföljd.67

 
Ungefär 40 % av Kriminalvårdens klienter döms till ny 
kriminalvårdspåföljd. Vissa påföljdsgrupper har en mycket högre 
återfallsandel än andra. Är den intagne dömd till ett medellångt 
fängelsestraff, eller till skyddstillsyn i kombination men ett kortare 
fängelsestraff och om denne har tidigare domar är återfallsrisken upp till 86 
%. Klienter som dömts för upprepade tillgreppsbrott eller är under 25 år 
löper också en stor risk att återfall i brott.68 I de här fallen märks ingen 
skillnad på återfallsrisk mellan män och kvinnor. De klienter som generellt 
inte återfaller i brott är medelålders eller äldre som döms för första gången. 
Rattfylleri utgör i de här fallen den vanligaste brottsrubriceringen.69 
Påpekas kan att återfallsandelen hos dem som avtjänat sitt straff genom IÖV 
är så låg som 4 %.70 En personlig reflektion är att detta skulle kunna bero på 
att den dömde i detta fall återgår till en mer social och uppbyggande miljö 
än den som råder på anstalterna. 

                                                 
66 Bet. 2005/06:JuU1, s. 86. samt 
http://www.kvv.se/upload/statistik/dokument/Permissionsstatistik.pdf [2006-05-11]. 
67 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 34. 
68 Ahlström, Markus, et al.– Åter avsändaren, 1999, s. 40. 
69 Ahlström, Markus, et al.– Åter avsändaren, 1999, s. 28. 
70 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 34. 
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3 Rymningarna 2004 

3.1 Allmänt 

Efter incidenterna vid rymningen från Kumla 1991 och upproret vid 
Tidaholmsanstalten 1994 fick säkerhetsdebatten, som bl.a. innefattade 
frågan huruvida rymningar bör kriminaliseras eller ej, ny fart under 2004. 
Anledningen var ett antal spektakulära rymningar där grovt kriminella 
flydde från slutna anstalter. Inget land i Europa har, under överskådlig tid, 
drabbats av fyra så allvarliga rymningar under en så kort tid.71 Olika 
händelser i samband med dessa rymningar har fått konsekvenser för det 
fortsatta säkerhetsarbetet för att förhindra framtida rymningar, något som 
kommer att behandlas i kapitel 4. Nedan följer en kortfattad redogörelse 
över hur rymningarna från några av Sveriges säkraste anstalter gick till. 
Uppgifterna är till stor del hämtade från det betänkande som 
Rymningsutredningen lämnade efter en granskning av de uppmärksammade 
rymningarna 2004.72 Förhoppningen är att läsaren skall inse den 
problematik som föreligger, dels rent praktiskt, vid säkerhetsarbete. Fundera 
samtidigt på om en lagstiftning skulle kunna vara lösningen på problemet. 
En svår fråga naturligtvis, men nyttig att ha i bakhuvudet. 
 

3.2 Kumla, 18 januari 2004 

Det är en januarikväll och därmed mörkt ute, tre intagna befinner sig för 
tillfället i promenadburen på Kumlas säkerhetsavdelning. 
 
18.00.12 –  Ett brandlarm utlöses från ett bastuaggregat. Vanligtvis skall 

ett larm av det slaget fördröjas innan det skickas vidare till 
SOS Alarm, detta för att vaktpersonalen först skall kunna 
kontrollera det inträffade, men av okänd anledning går larmet 
direkt vidare till SOS Alarm och därefter till 
räddningstjänsten, vilken är belägen tvärs över gatan från 
anstalten. Centralvakten ser att räddningstjänsten påbörjar 
utryckningen och bemannar enligt sina instruktioner en 
patrullbil för att möta utryckningsfordonet. Via monitor följer 
sedan centralvakten patrullbilen och utryckningsfordonet. 
Ungefär samtidigt som brandlarmet gick körde en personbil på 
en liten väg, som löper runt industriområdet i Kumla, och 
stannade i höjd med anstalten. Två personer lämnar nu bilen 
och börjar gå över fälten mot anstaltsområdet. 

18.03.00 –  Personerna skär upp det första yttre stängslet med ett 
kapverktyg, detta tar ungefär tio sekunder. Personalen är vid 

                                                 
71 SOU 2005:6, s. 106. 
72 SOU 2005:6, s. 65-85. 
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det här tillfället upptagen med följderna av brandlarmet, varför 
ingen tittar på monitorerna vilka visar gnistregnet från 
kapverktyget. 

18.03.30 –  Fritagarna når det andra yttre stängslet och proceduren 
upprepas. Vaktpersonalen är fortfarande upptagen och ingen 
har blicken på övervakningsmonitorerna där än en gång ett 
gnistregn kan urskiljas. 

18.04.22 –  När fritagarna närmar sig muren utlöses ett radarlarm som 
registrerar rörelser mellan det andra yttre stängslet och muren. 

18.04.35 –  Ännu ett radarlarm utlöses. Båda larmen kvitteras men ingen 
observation görs. Det har i efterhand visat sig att fritagarna 
kunde betraktas på monitorerna i mer än tre minuter efter att 
det första radarlarmet utlöstes utan att någon i centralvakten 
upptäckte dem. 

18.07.00 –  Fritagarna tar sig med hjälp av stegar upp på fängelsemuren. 
18.08.00 –  Radarlarmet återställs, och eftersom fritagarna nu har kommit 

förbi larmområdet så utlöses inte det inte på nytt. 
18.08.11 –  Två staketlarm utlöses när den ene fritagaren hoppar ner på 

insidan av muren och börjar skära i det inre staketet. 
Centralvakten larmar nu såväl internt som polis om att en 
fritagning håller på att genomföras. Nu ser man också 
fritagaren som står kvar på fängelsemuren samt att denne är 
beväpnad, därför väljer man att inte gripa in. 

18.13.30 –  Samma fritagare som skurit upp det inre staketet fortsätter nu 
fram till promenadburen där de tre intagna befinner sig och 
skär upp ett hål i densamma. 

18:16:20 –  Fritagarna och rymlingarna flyr över muren, springer till bilen 
och kör därifrån. 

 
Samtliga tre fritagna greps några dagar efter händelsen. Ingen av dem har 
åtalats för något brott. Två bröder i 25-årsåldern åtalades för att ha främjat 
de intagnas flykt. Den äldre brodern hade kort tid före fritagningen köpt ett 
par lättmetallstegar av det slag som användes i Kumla och han ägde även 
den bil i vilken de intagna senare tog sig från Norrtälje till Örnsköldsvik. 
Det var den yngre brodern som körde bilen vid detta tillfälle, något som han 
erkände i tingsrätten. Den äldre brodern nekade däremot till att ha haft något 
med fritagningen att göra. Tingsrätten fann det dock visat att de stegar han 
köpt var identiska med dem som använts vid fritagningen, samt att han hade 
besökt Kumla kort innan fritagningen. Det ansågs visat att han gjort sig 
skyldig till medhjälp till främjande av flykt och han dömdes till ett års 
fängelse. Den yngre brodern, som tagit de intagna från ett gömställe till ett 
annat, dömdes för främjande av flykt till ett och ett halvt års fängelse.73 
Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning av skuldfrågan men mildrade 
påföljden. Den yngre brodern fick ett års fängelse och den äldre nio 
månader.74 Ingen av dem kunde dock bindas vid själva fritagningen. 

                                                 
73 Örebro tingsrätt, mål.nr. B 236-04. 
74 Göta hovrätt, mål.nr. B 1223-04. 
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3.3 Hall, 27-28 juli 2004 

På Halls observationsavdelning finns plats för 14 intagna och vid det här 
tillfället hade intagna flyttats hit från Kumla efter en omfattande 
skadegörelse som var en protest mot de skärpta rutiner som vidtogs efter 
fritagningen från Kumla i januari. Strax före midnatt ber en intagen om en 
huvudvärkstablett. 
 
23.49 –  Två vårdare beger sig till observationsavdelningen och går in i 

korridoren med bostadsrum. I korridoren står en intagen, som 
lyckats ta sig ur bostadsrummet, och som dessutom är 
beväpnad med ett skjutvapen. De två vårdarna tvingas in i ett 
bostadsrum där de berövas sina nycklar, vilka den intagne 
använder för att befria tre andra intagna. Därefter tvingas en av 
vårdarna att klä av sig och en av de intagna klär sig i hennes 
uniform. En av vårdarna låses in i ett bostadsrum och den 
andra tar de intagna med sig. 

00.15 –  De fyra intagna lämnar observationsavdelningen tillsammans 
med vårdaren och går mot centralvakten. Samtidigt har en 
personbil kört fram till centralvakten och en eller två män, 
beväpnade med automatvapen, börjar såga i stängslet med en 
vinkelslip. 

00.17 –  De fyra intagna och vårdaren anländer till centralvakten. Där 
försöker de intagna skjuta sönder en ruta, någonting som 
misslyckas. I stället tvingas vakthavande under vapenhot och 
med visst våld att öppna dörrarna ut från anstalten. De intagna 
har under flykten haft kommunikation med fritagarna via en 
mobiltelefon. 

00.20 –  Grindarna öppnas och de intagna tar sig tillsammans med 
vårdaren och medhjälparen/medhjälparna ut till den väntande 
bilen, varpå vårdaren släpps. Polisen har nu hunnit till platsen 
men ingriper inte på grund av de vapen som medhjälparna och 
de intagna förfogar över. 

 
De intagna greps av polis ett par dagar efter fritagningen. Åtal väcktes mot 
samtliga intagna och de fälldes bl.a. för olaga frihetsberövande, olaga tvång, 
olaga hot och grovt vapenbrott. Strafftiderna varierade mellan tre månader 
och ett år. En 22-årig man, före detta vårdare på Hall, dömdes till två och ett 
halvt års fängelse för främjande av flykt och grovt vapenbrott. En 21-årig 
man dömdes till två års fängelse för bl.a. främjande av flykt, genom att ha 
överlämnat flyktbilen till rymmarna. Övriga inblandade, fyra till antalet, 
dömdes till straff varierande från skyddstillsyn och samhällstjänst till 
fängelse i sex månader. Sju personer, bland dem tre vårdare, frikändes.75 
Flera av domarna har dock överklagats. 

                                                 
75 Södertälje tingsrätt, mål.nr. B 1259-04. 
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3.4 Norrtälje, 4 augusti 2004 

17.00 –  Vid den här tiden varje vecka har de intagna på anstalten i 
Norrtälje s.k. kiosktid. Kiosken ligger utomhus och i närheten 
av inpasseringsområdet. 

17.20 –  Två bilar av märkena Nissan och Ford anländer till anstaltens 
parkering. Nissan fortsätter fram till anstaltens ingångsport. 
Där stannar den och föraren i Forden springer fram och 
placerar en europapall på högkant mot porten varpå Nissan, 
med hög fart, backar in i pallen och porten, vilken ger vika. 
Nissanföraren lämnar bilen och ställer sig i portöppningen, 
beväpnad med ett kortpipigt automatvapen, under tiden som 
Fordföraren skär hål i ett inre stängsel som vetter mot 
kioskområdet. Redan när smällen av den kraschande Nissan 
hörs har tre av de intagna börjat röra sig mot ingångsporten 
och när ljudet av skärverktyget hörs börjar de springa. Personal 
på området tar upp jakten, men hejdar sig då de ser den 
beväpnade fritagaren som står i porten. Därefter kör de intagna 
och fritagarna Forden iväg från platsen. Händelsen är över på 
omkring en och en halv minut. 

 
Några dagar efter fritagningen grips de intagna av polis. De två män som 
genomförde fritagningen dömdes i Svea hovrätt till två års fängelse vardera 
för främjande av flykt och grovt vapenbrott.76 Rymlingarna själva drog 
tillbaka sina överklaganden och därför fastställdes, gällande dem, 
tingsrättens dom. Två av de tre rymlingarna hade planerat flykten, ansåg 
tingsrätten. Dessa båda dömdes till två års fängelse för anstiftan till grovt 
vapenbrott, olaga hot och skadegörelse. Den tredje rymlingen kom 
lindrigare undan eftersom han inte deltagit i planeringen. Han dömdes till ett 
års fängelse för grovt vapenbrott.77

 

3.5 Mariefred, 23 september 2004 

Händelseförloppet bygger på den utredning som gjordes av KVS ett par 
månader efter gisslantagningen och rymningen.78

 
19.37 –  En vårdare övermannas av två intagna, han lyckas aktivera sitt 

larm, men när nästa vårdare infinner sig bli också denne tagen 
som gisslan. De intagna är beväpnade med en sax och en 
kökskniv och beger sig nu tillsammans med gisslan mot 
centralvakten. Då en vårdare, som reagerat på larmet närmar 
sig de fyra männen hotar en av de intagna att döda sin gisslan 

                                                 
76 Svea hovrätt, mål.nr. B 521-05. 
77 Norrtälje tingsrätt, mål.nr. B 1800-04. 
78 KVS – Utredning avseende gisslansituation på anstalten Mariefred den 23 september 
2004. 
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om inte vårdaren stannar upp. Detta får vårdaren att agera för 
att centralvakten skall öppna portarna och släppa ut de intagna 
för att undvika att någon kommer till skada. 

19.45 –  Vakthavande kontaktar polis. När de intagna når centralvakten 
kräver de att porten skall öppnas. Med förhoppningen att 
gisslan skall släppas, i det fall porten öppnas, öppnar 
personalen grinden så att gruppen kommer in i den sluss som 
leder ut från anstaltsområdet. I slussen står en entreprenadbil 
som en av de intagna kräver att få nycklarna till. Personalen 
svarar att de i så fall vill att han släpper gisslan, något som han 
vägrar och i stället blir han mer hotfull, vilket leder till att han 
till slut får nycklarna. En av gisslan tvingas in i bilen, men den 
andra släpps. Personalen beger sig efter en stund ut för att leta 
efter gisslan, men sökandet förblir resultatlöst. 

 
Drygt ett dygn efter händelsen återfanns gisslan av polisen, han hade då 
lyckats fly från de intagna, vilka greps en tid därefter. I tingsrätten dömdes 
den mest drivande av internerna bl.a. för människorov, olaga 
frihetsberövande och olaga tvång. Hans tidigare utdömda livstidsstraff för 
mord gällde också för de nya brotten. Däremot dömdes den andre till 
fängelse i ett år och nio månader. Bland dem som hjälpte rymlingarna 
dömdes en 43-åring till sex månaders fängelse för att ha försett rymlingarna 
med en bil och pengar.79

                                                 
79 Eskilstuna tingsrätt, mål.nr. B 1992-04. 
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4 Efterspelet 

4.1 SOU 2005:6 – Säkert inlåst 

4.1.1 Allmänt 

Efter att tre av de fyra rymningarna år 2004 hade ägt rum lät inte 
reaktionerna vänta på sig. Regeringen tillsatte, redan den 9 augusti samma 
år, den ovan nämnda Rymningsutredningen med landshövdingen, tillika 
före detta rikspolischefen, Björn Eriksson i spetsen. Utredningens uppdrag 
bestod i att granska regelverk, rutiner, anstalternas beskaffenhet samt 
formerna för samverkan på säkerhetsområdet mellan kriminalvårdens 
aktörer. Med utgångspunkt från denna kartläggning skulle utredningen 
också föreslå förändringar som skulle kunna förebygga liknande rymningar i 
framtiden.80 När sedan Mariefredsrymningen ägde rum den 23 september 
utfärdade regeringen ett tilläggsdirektiv, vilket innebar att 
Rymningsutredningens granskning nu omfattade även denna rymning. 
Uppdraget utvidgades också till att föreslå åtgärder som skulle kunna 
förebygga och förhindra gisslantagningar, vilket kännetecknade 
Mariefredsrymningen, samt för hur en gisslansituation skulle hanteras om 
den väl uppkom.81 Någon specifik önskan om huruvida en kriminalisering 
av rymningar skulle vara lämplig, uttrycktes inte. Dock skulle utredaren 
beakta andra, med Sverige jämförbara, länders tillvägagångssätt för att 
stävja rymningar.82

 
I Rymningsutredningens betänkande påpekas en rad problem inom dagens 
kriminalvård samt hur dessa skulle kunna åtgärdas och därmed minska 
rymningsrisken. Nedan följer de huvudsakliga grunderna till varför 
Kriminalvårdens situation ändrats under det senaste dryga årtiondet, enligt 
utredningen. De förslag som blev resultatet av Rymningsutredningens 
arbete redovisas i kapitel 4.1.5 och där efter behandlas de åtgärder som 
Kriminalvården vidtog. 
 

4.1.2 Organiserad brottslighet 

Utbredningen av kriminella gängbildningar i Sverige har under de senaste 
årtiondena eskalerat och utgör ett stort hinder för Kriminalvårdens 
säkerhetsarbete. Förutom inhemska kriminella grupperingar finns i Sverige 
även kriminella organisationer från exempelvis baltstaterna, Polen och 
balkanländerna. Grupperna ägnar sig i första hand åt narkotikahandel, 

                                                 
80 Dir 2004:110, s. 1. 
81 Dir 2004:136, s. 1. 
82 Dir 2004:110, s. 3. 
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smuggling av cigaretter och alkohol samt människohandel.83 Hells Angels 
och Bandidos, med sina supporterklubbar, finns nu i princip över hela 
landet.84 Kriminella förortsgäng förekommer i många större städer och även 
om graden av organisationsmässighet skiftar dem emellan, brukar en 
hierarki och lojalitet finnas inom gruppen.85 De intagna på anstalter med en 
förhöjd säkerhet har ofta en nära anknytning till den organiserade 
brottsligheten och har i och med det tillgång till vapen, pengar och 
kumpaner utanför anstalten.86 Med andra ord kan den intagne nå 
kriminalvårdsanställda med både hot, våld eller mutor med assistans av 
personer på utsidan. Samma personer kan också komma att utgöra hjälp för 
den intagne vid en rymning eller fritagning. 
 
Vid granskningen av rymningarna fann Rymningsutredningen att ett 
mönster kunde urskiljas, vilket vittnade om att det bland medlemmar i 
kriminella organisationer ses som en hederssak att försöka frita medlemmar 
som sitter i fängelse.87 I vissa fall kan det också röra sig om att frita en 
medlem som medverkat i ett rån och som är den ende som vet var bytet 
finns. 
 

4.1.3 En ny typ av klientel 

Även typen av klientel som är intaget på anstalterna påverkar kraven på 
kriminalvården. Som redan nämnts har antalet livstidsdömda i svenska 
fängelser ökat drastiskt under senare år. Även antalet personer som dömts 
till långtidsstraff har ökat.88 Med långtidsdömda avses intagna som dömts 
till fängelse i fyra år eller mer.89 Av dessa är narkotikabrott den vanligaste 
brottsrubriceringen.90 Inte helt överraskade har då också andelen 
narkotikamissbrukare ökat.91 Antalet, och andelen, intagna i anstalt med 
personlighetsstörningar, med personlighetsstörningar menas då främst 
antisocial personlighetsstörning och psykopati, har också ökat.92 
Anledningen härtill tros kunna härledas till att tidigare regelverk tillät att 
intagna med personlighetsstörningar, i flertalet fall, kunde överföras till 
rättspsykiatrisk vård. I dag döms många av dessa till fängelse i stället.93 

                                                 
83 Mobilisering mot narkotika – Organiserad kriminalitet – Ett samarbetsprojekt mellan 
brottsbekämpande myndigheter – Slutrapport 2004, s. 2. 
84 Mobilisering mot narkotika – Organiserad kriminalitet – Ett samarbetsprojekt mellan 
brottsbekämpande myndigheter – Slutrapport 2004, s. 34. 
85 SOU 2005:6, s. 113. 
86 SOU 2005:6, s. 114. 
87 Ibid. 
88 KOS 2004, s. 55. 
89 KVS – Långtidsdömdas verkställighet – En rapport med förbättringsförslag från 
Kriminalvårdsstyrelsen, 2003, s. 1. 
90 KOS 2004, s. 55. 
91 KOS 2004, s. 63. 
92 SOU 2005:6, s. 115. 
93 KVS forskningskommitté – Rapport nr. 2 – Kriminalvårdens stödavdelningsverksamhet, 
2000, s. 6. 
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Förändringen härav innebär att allt högre krav ställs på 
kriminalvårdspersonalens kompetens att kunna hantera ett sådant klientel. 
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De gängbildningar som sker innanför murarna har sedan mitten av 1990-
talet inneburit stora problem för kriminalvården.94 Det hela började med att 
en grupp långtidsdömda skapade Brödraskapet, sedan bildades nya gäng 
med syftet att skydda sig mot Brödraskapet eller flytta maktcentra.95

 
Rymningsutredningen framhöll här att det allt tyngre och allt mer 
svårhanterliga klientelet på anstalterna, i kombination med den rådande 
överbeläggningen, samt en stor andel oerfaren kriminalvårdspersonal, 
bidragit till att de intagna i allt för hög grad fått bestämma själva på 
avdelningarna.96

 

4.1.4 Väpnade fritagningar, korruption och gisslan 

I betänkandet konstaterade Rymningsutredningen att det säkerhetsarbete 
som genomförts under de senaste tio åren, med syfte att förhindra 
rymningar, givit resultat. Bl.a. påpekades att senast någon rymde från en 
säkerhetsavdelning på en anstalt var 1991, då från Kumlaanstalten.97 Ett 
ökat antal väpnade fritagningar och fall av korruption av personal är troligen 
en följd av att den intagnes möjligheter att rymma på egen hand inifrån 
anstalten försvårats avsevärt. Likaså ökar risken för gisslantagning, vilket 
kunde bevittnas både vid Hallrymningen och vid rymningen från 
Mariefredsanstalten. Att en anställd tas med som gisslan utanför 
anstaltsområdet, vilket hände i Mariefred, har aldrig tidigare hänt i 
Sverige.98 Sammantaget kan alltså slutsatsen dras att risken för grövre våld 
mot personal eller medintagna, vid rymningssituationer, ökar i takt med att 
säkerheten vid anstalterna höjs. Byggs ogenomträngliga skalskydd runt 
anstalterna skulle antagligen inte bara risken för gisslansituationer inne på 
anstalterna öka, utan även risken för fritagningar då gisslan tas utanför 
anstaltsområdet, med syfte att få intagna utsläppta.99

 
Problematik av den här sorten ansåg Rymningsutredningen berodde på att 
polisen och Kriminalvården inte hade utarbetat tillräckligt dagsaktuella 
planer för att hantera gisslansituationer, samt att man i vissa fall misslyckats 
med rekryteringsarbetet av ny personal.100

                                                 
94 För en djupare studie av gängbildningar i fängelse, se bl.a. Roxell, Lena –  
Nätverksanalys av fängelsegäng, en pilotstudie, 2002. 
95 Prop. 2003/04:3, s. 12. samt Mobilisering mot narkotika – Organiserad kriminalitet – Ett 
samarbetsprojekt mellan brottsbekämpande myndigheter – Slutrapport 2004, s. 34. 
96 SOU 2005:6, s. 115 ff. 
97 SOU 2005:6, s. 109. 
98 Ibid. 
99 Med skalskydd menas det fysiska skydd som omger ett anstaltsområde, exempelvis 
kameror, larm och fysiska hinder som stängsel och murar. 
100 SOU 2005:6, s. 117. 
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4.1.5 Förslag till åtgärder 

De förslag som blev resultatet av betänkandet presenterades den 1 februari 
2005 och innehöll ett flertal punkter, vilka syftade till att befrämja 
säkerheten på de svenska anstalterna. Den övergripande bedömningen var 
att det befintliga regelverket, med avseende på rymningar, inte innehöll 
några större brister, utan att det i stället var tillämpningen av 
bestämmelserna som lämnade mer att önska.101 Bl.a. kritiserade 
Rymningsutredningen den dåliga upprätthållningen av rutiner samt de 
anställdas inställning till sina arbetsuppgifter.102 De riktlinjer för 
Kriminalvårdens fortsatta verksamhet, som Rymningsutredningen drog upp 
var bl.a. följande: 
 
• Nolltolerans mot rymningar 

När det gäller anstalter med en förhöjd säkerhet skall rymningsrisken 
minimeras. Med det menade utredningen att det gamla argumentet, att 
en intagen som saknar möjlighet att rymma skulle tappa all vilja att göra 
sin fängelsetid meningsfull, inte kan vägas mot den risk för samhällets 
säkerhet som en rymning innebär. Vidare sades att rymningar förbrukar 
både kriminalvårdens och rättsväsendets förtroendekapital.103

 
• Säkerheten främst 

För högriskfångar skall, i de fall då vårdbehovet vägs mot 
säkerhetsbehovet, säkerheten prioriteras. Dålig ekonomi skall inte få 
vara ett giltigt skäl för att inte uppfylla den säkerhetsnivå som denna typ 
av klientel kräver. Fortlöpande omprövningar av säkerhetsbedömningar 
är också absolut nödvändiga i dessa fall. Samtidigt bör inte den intagne 
omgärdas av större restriktioner än vad som är nödvändigt.104

 
• Fler högriskfångar 

Under år 2004 fanns det 30 platser för intagna med särskilda 
säkerhetsbehov. Uppskattningsvis fanns det ca 100-150 intagna som 
egentligen borde vara placerade på avdelningar med en sådan säkerhet. 
Den bedömning som görs grundar på hur stor risken är för att den 
intagne rymmer eller fritas, om denne tillhör en kriminell organisation 
eller har ett våldsamt beteende. Det finns inga invändningar mot det 
säkerhetsbedömningssystem som tillämpas, mer än att det är viktigt att 
bedömningen även görs på intagna som dömts till fängelse i mindre än 
fyra år.105

                                                 
101 SOU 2005:6, s. 117. 
102 SOU 2005:6, s. 21, 142. 
103 SOU 2005:6, s. 12, 117 ff. 
104 SOU 2005:6, s. 21, 118. 
105 SOU 2005:6, s. 14, 139. 
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• Säkerhetsfängelse 
Antalet platser med förhöjd säkerhet måste vara tillräckligt stort för att 
intagna rutinmässigt, eller vid särskilda tillfällen, skall kunna 
omplaceras inom samma säkerhetsnivå. I Härnösand har en ny 
säkerhetsanstalt börjat byggas, vilken avser att kunna inhysa 60 
högriskfångar.106 Detta kommer att ställa höga krav på 
kriminalvårdspersonal och polismyndigheten i Västernorrlans län samt 
samarbetet dem emellan.107

 
• Förbättrad underrättelseverksamhet 

Det är av väsentlig betydelse att underrättelseverksamheten drivs med 
klara och tydliga gränser i fråga om uppdrag och metoder. 
Verksamheten skall bedrivas i nära samarbete med polisen på central 
och lokal nivå.108

 
• Specialisering av personalen 

I dag kvalificerar sig inte vårdare sig till säkerhetsavdelningarna, de 
kvalificerar sig därifrån. Därför arbetar många unga och oerfarna 
kriminalvårdare på anstalter med en förhöjd säkerhet. Att arbeta vid 
dessa avdelningar måste förknippas med en viss intern status och bör 
premieras i lönehänseende. Vidare måste flykten till administration 
stävjas eftersom en hög säkerhet kräver en närvaro av personal hos de 
intagna.109

 
• Hot och mutor 

Enskilda anställda kan alltid bli en säkerhetsrisk oavsett hur bra 
personalpolitiken fungerar. Hallrymningen är ett exempel på detta. 
Samtidigt kommer en förhöjd säkerhet samt utbredningen av 
organiserad brottslighet innebära att kriminalvårdspersonalen kommer 
att bli allt mer utsatt. För att komma till rätta med problemet föreslås att 
utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister görs vid varje 
anställning och att Kriminalvården får göra sådana utdrag även gällande 
redan anställda.110

 
• Ökad tillsyn 

Eftersom verksamheten i stor utsträckning styrs av ett regelverk bör en 
oberoende organisation för tillsyn skapas.111

 
• Uppgradera skyddet 

Skalskyddet måste utformas med hänsyn till att fritagare i flertalet fall 
har tillgång till relativt kraftiga verktyg t.ex. skärbrännare. 
Störningsutrustning av mobiltelefoner måste införas på anstalterna 

                                                 
106 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral.aspx?id=2788 [2006-05-15]. 
107 SOU 2005:6, s. 15, 130. 
108 SOU 2005:6, s. 15, 142 ff. 
109 SOU 2005:6, s. 16, 155 ff. 
110 SOU 2005:6, s. 17, 148 ff. 
111 SOU 2005:6, s. 18, 131 ff. 
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eftersom det är uppenbart att insmugglade, eller inkastade, 
mobiltelefoner varit en förutsättning för att flera av rymningarna skulle 
komma att äga rum.112

 
• Gisslansituationer 

Då ett gisslantagande sker är det viktigt att kriminalvårdspersonalen har 
den beredskap och utbildning som krävs för att hantera situationen. Som 
regel bör personalen fördröja händelseförloppet så att polisen hinner 
komma på plats. Huvudregeln skall vara att det är polisen som ska vara 
den som hanterar sådana här situationer. Det är viktigt att det står klart 
för de intagna att gisslantagande inte är ett sätt att ta sig ut ur anstalten. 
Här måste samarbetet mellan polis och kriminalvård fördjupas.113

 
• Övrigt 

Intagna skall inte få möjligheten att, i anstaltens gym, bygga muskler i 
den omfattning som sker i dag, då detta kan komma att utgöra en 
säkerhetsrisk i andra situationer.114

 
Vidare tog Rymningsutredningen två ställningstaganden, vilka innebar att 
vissa åtgärder inte borde vidtas. 
 
• Ingen beväpnad personal eller kriminalisering av rymningar 

Kriminalvårdens personal bör inte beväpnas med skjutvapen eller dylika 
vapen. Förekomsten av vapen inne på anstalterna skulle bara innebära 
nya säkerhetsproblem och risken för en våldsupptrappning skulle bli 
överhängande.115

 
Eftersom uppdraget omfattade intagna på anstalter med en förhöjd 
säkerhet innebär detta att flertalet av dessa intagna är dömda till långa 
fängelsestraff. Därmed torde hotet om ett ytterligare straff för en 
rymning inte avhålla dem från att försöka. Därför skulle en 
kriminalisering av rymningen, som sådan, inte vara meningsfull. 
Huruvida en kriminalisering skulle påverka intagna med ett kortare 
fängelsestraff tar utredningen inte ställning till.116

 

4.1.6 Vidtagna åtgärder 

De första åtgärderna vidtogs redan efter Kumlarymningen och efter 
Hallrymningen intensifierades säkerhetsarbetet vid anstalterna ytterligare. 
Många av de åtgärder som föreslogs i SOU 2005:6 var alltså redan under 
genomförande.117 När sedan Mariefredsrymningen var ett faktum avgick 

                                                 
112 SOU 2005:6, s. 18, 160 ff. 
113 SOU 2005:6, s. 19, 166 ff. 
114 SOU 2005:6, s. 20, 174 ff. 
115 SOU 2005:6, s. 20, 121. 
116 SOU 2005:6, s. 20, 121 ff. 
117 KVS – Säkert inlåst? (SOU 2005:6) – betänkande av Rymningsutredningen, s. 1. 
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generaldirektören för Kriminalvården till förmån för en ny.118 
Kriminalvårdsorganisationen omstrukturerades från den 1 januari 2006 för 
att en effektivare verksamhet skulle kunna bedrivas. Möjligheten att kunna 
leda och styra hela organisationens verksamhet i samma riktning torde öka 
då organisationen nu består av en myndighet och inte flera lokala.119

 
En speciell säkerhetsgrupp, vars uppgift är att koncentrera sig på och 
behandla säkerhetsfrågor, tillsattes också.120. Säkerhetsarbetet 
koncentrerades framför allt på de åtta anstalter i Sverige med en förhöjd 
säkerhet samt de fyra säkerhetshäktena.121 Att normera skal- och 
perimeterskydd är en av gruppens uppgifter. Det förslag till en oberoende 
tillsynsorganisation, som lades fram av Rymningsutredningen, mynnade ut i 
att säkerhetsgruppen fått axla även detta uppdrag.122

 
Gällande personalproblematiken yttrade KVS att Sverige inte är ensamma 
om den sortens bekymmer, och den åtgärd som vidtogs var att införa en 
form av säkerhetssamtal som syftade till att stärka den enskilde vårdaren i 
sin roll. Samtidigt påbörjades ett arbete med att fortlöpande kartlägga 
intagnas egenskaper såsom manipulativitet, ledarskapsförmåga med negativt 
inflytande på medintagna etc.123

 
Verksamheten kring högriskfångarna bedrivs numera med ett nationellt 
fokus. I samarbete med polisen läggs nu även ett mer omfattande arbete ner 
på att ta fram hotbildsanalyser. KVS tyckte dock i sitt yttrande att en lika 
tydlig uppmaning, som den Kriminalvården fått riktad till sig gällande 
samarbetet, även borde riktas till polisen.124 Ett försök till definition av vad 
som kännetecknar en högriskfånge gjordes också.125

 
En förbättrad underrättelseverksamhet är också under uppbyggnad (KVV-
KUT), vilken syftar till att föra ett nära samarbete med polisen och 
åklagare.126

 
För att få rätt slags personal anställd började Kriminalvården utreda hur en 
ny rekryteringsprocess skulle kunna gå till. Kriminalvården använder sedan 
några år tillbaka Pliktverket för lämplighetsbedömningar vid 
anställningsförfarandet. KVS ansåg däremot inte att någon satsning borde 

                                                 
118 http://www.kvv.se/templates/KVV_NewsArticle____2734.aspx [2006-05-15]. 
119 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____3532.aspx [2006-05-15]. 
120 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 1. 
121 Anstalter: Klass A - Kumla, Hall, Klass B - Tidaholm, Norrtälje, Klass C - Österåker, 
Mariefred, Hällby, Kirseberg. Häkten: Kronoberg och Huddinge i Stockholm samt häktena 
i Göteborg och Malmö. 
122 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 3. 
123 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 2. 
124 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 3. 
125 Här ansåg KVS, precis som Rymningsutredningen, att urvalet av dem som månatligen 
skall genomgå säkerhetsbedömning inte skulle begränsas till intagna som dömts till fyra års 
fängelse eller mer. Rymningsbenägenhet och risk för våldsamhet vägs in vid bedömningen. 
126 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 5. 
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göras på utökande psykologiska tester.127 Underrättelseorganisationen har 
fått i uppgift att handlägga tips och misstankar gällande anställda. 
 
För att skydda anstalterna från angrepp utifrån och fritagningar har nu krav 
på att årliga övningar för personalen, med särskilt avseende på att hantera 
rutiner och teknik, införts. Ett omfattande skalskyddsarbete pågår också. För 
att kunna avhjälpa fritagningssituationer uttryckte KVS vikten av polisens 
insatser, då ansvaret för säkerhet och ordning utanför anstaltsområdet faller 
på polisväsendet.128 En ytterligare åtgärd för att förhindra att fritagningar 
sker är att installera detektions- och störningsutrustning med syfte att 
försvåra möjligheterna för intagna att kommunicera med personer utanför 
anstalten via mobiltelefon. En viktig åtgärd för att undvika att otillåtna 
föremål kommer in på anstalterna är den allmänna inpasseringskontroll som 
infördes under år 2004.129 Inpasseringskontrollen avser inte bara att stoppa 
besökande från att ta in otillåtna föremål till anstalten, utan även personal. 
För många anställda kan detta kännas som en säkerhet, då de intagna inser 
att det inte är någon idé att försöka få personalen att smuggla in otillåtna 
föremål. Vidare har direktiv också upprättats, vilka reglerar 
visitationsrutiner. Även en förstärkt kontroll över området runt anstalterna 
har införts för att förhindra inkastning av otillåtna föremål.130

 
I ett regeringsbeslut gav regeringen KVS och RPS i uppdrag att utarbeta 
gemensamma strategier för gisslansituationer.131 Kriminalvården bestämde 
sig redan efter Mariefredsrymningen att utbilda 50 nya gisslanförhandlare 
vars uppgift är att inleda förhandlingarna så snabbt som möjligt och lugna 
gisslantagaren tills polisens förhandlare anländer.132 Den policy som nu 
råder på anstalterna är att ingen släpps ut vid en gisslantagning innan 
polisen kommer. Grunden till den inställningen är att gisslan fortfarande är 
en tillgång innanför murarna, men en belastning utanför. 
 
Angående de övriga åtgärder som Rymningsutredningen föreslog, har nu 
exempelvis anstalternas gym börjat byta ut fria vikter mot styrketränings-
maskiner för att begränsa de intagnas möjlighet att bygga muskler.133

 
Förslaget att inte beväpna personalen med någon form av skjutvapen ställde 
sig KVS bakom. Helt obeväpnad är dock inte personalen då handfängelse 
och batong redan är en del av beväpningen, samt nu även pepparspray.134

                                                 
127 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 6. 
128 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 7 ff. 
129 KVS – Beslut om allmän inpasseringskontroll, s. 1., se även prop. 2003/04:3 s. 16 ff., 
KvaL 29 a § samt KVS – Åtgärder med anledning av fritagningen från Norrtäljeanstalten 
2004-08-04 och Hallanstalten 2004-07-27 – 28, s. 1. 
130 KVS – Säkert inlåst (SOU 2005:6) – lägesredovisning mars 2005, s. 8 ff. 
131 Ju2005/4647/KRIM 
132 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2783.aspx [2006-05-15]. 
133 Luksepp, Katarina – ”GD Nylén ger klartecken för rökfri kriminalvård”, Runt i krim, nr 
2, 2006, s. 3. 
134 KVFS 2006:1 – Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om användning av 
pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården. 
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4.2 SOU 2005:54 – Framtidens kriminalvård 

4.2.1 Allmänt 

I oktober 2002, redan innan någon av de fyra uppmärksammade 
rymningarna ägde rum, tillsattes denna utredning vars uppgift var att 
utarbeta ett förslag till en ny kriminalvårdslag. Vid en jämförelse mellan 
SOU 2005:6 och SOU 2005:54 märks att den förstnämnda är av en mer 
praktisk karaktär, och den sistnämnda inriktar sig på att lösa viss 
rymningsproblematik på lagstiftande väg. Vissa praktiska inslag gällande 
säkerhetsarbete på anstalterna finns dock att finna i SOU 2005:54. De 
lagstiftande åtgärderna återfinns i kapitel 4.3. 
 

4.2.2 Förslag till åtgärder 

• Fotografering av intagna 
För att underlätta polisens arbete vid en eventuell rymning var 
fotografering av de intagna ett av de förslag utredningen lämnade. I det 
fall en intagen ändrade sitt utseende under fängelsevistelsen skulle ett 
nytt fotografi tas.135

 
• Utökade kontrollbefogenheter 

Ett av förslagen var att Kriminalvården skulle ges befogenheten att 
besluta om rutinmässiga kroppsvisitationer av alla som besöker en 
anstalt.136 Brevgranskning var också ett av de förslag som lades fram. 
Grunden till förslaget låg i att förhindra att otillåtna föremål tas in på 
anstalterna. Utredningen tyckte även att möjligheten att undersöka 
fordon som passerar in i eller ut ur anstaltsområdet skulle ge 
Kriminalvården bättre möjligheter att förhindra såväl införsel av 
otillåtna föremål som rymningar.137 Utredarna gjorde klart att just 
otillåten egendom på anstalterna var ett gissel som var tvunget att 
åtgärdas, då pengar, vapen, mobiltelefoner etc., utgör ett stort 
säkerhetshot.138

 
• Förbud för obehöriga att vistas inom slutna anstalters områden 

Utredningen ansåg att en granskning skulle göras gällande möjligheten 
att ge Kriminalvårdens personal befogenhet att på egen hand avvisa eller 
avlägsna personer från anstaltsområdet, samt eventuellt även från 
området i anslutning till anstaltsområdet.139

                                                 
135 SOU 2005:54, s. 557 ff. 
136 SOU 2005:54, s. 563. 
137 SOU 2005:54, s. 565. 
138 SOU 2005:54, s. 609. 
139 SOU 2005:54, s. 924. 
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• Införande av förmånssystem 
Det kanske mest nydanande förslaget som utredningen kom med var ett 
förslag till att införa ett förmånssystem där den intagne vid ankomsten 
till anstalten placeras på en grundnivå och därifrån sedan skall kunna, 
om denne sköter sig, tillgodogöra sig förmåner. Vid misskötsamhet 
riskerar dessa förmåner att dras in igen. Som exempel på skötsamhet kan 
nämnas att den intagne visar en god vilja att försöka komma bort från 
sin brottsliga bana eller att komma ur ett missbruk. 
Misskötsamhetsexempel är försök till rymning, våldsamt uppträdande 
etc.140

 
Vidare tog utredningen, precis som Rymningsutredningen, två 
ställningstaganden, vilka innebar att vissa åtgärder inte borde vidtas. 
 
• Ingen kriminalisering av mobiltelefoner eller rymningar 

Utredningen ansåg att mobiltelefoner inte uppfyllde kraven för att 
räknas som ett så pass farligt föremål att en kriminalisering av 
insmugglingsförsök på anstalterna skulle vara aktuell. Det ansågs inte 
kriminalpolitiskt motiverat.141

 
Gällande rymningskriminaliseringen gjorde utredningen bedömningen 
att en rymning från en anstalt, eller ett avvikande från en vistelse utanför 
anstalten, redan kan sanktioneras tillräckligt genom disciplinära åtgärder 
och genom möjligheten att skjuta upp tidpunkten för den villkorliga 
frigivningen.142

 

4.2.3 Vidtagna åtgärder 

I likhet med utredningen ansåg KVS att det av ordnings- och säkerhetsskäl 
är nödvändigt att begränsa de intagnas rätt att inneha privata tillhörigheter. 
KVS välkomnade också de andra förslagen i säkerhetshöjande riktning. 
KVS tillstod att genom ökade kontrollåtgärder, såsom bättre reglering av 
brevgranskning, besöksrum med glasruta och möjlighet att fotografera 
intagna, skulle det finnas bättre förutsättningar för att bedriva ett 
framgångsrikt säkerhetsarbete.143

 
KVS skrev, i en särskild framställning till regeringen, att det borde införas 
ett generellt förbud för obehöriga att vistas inom de slutna anstalternas 
områden och befogenheter för kriminalvårdspersonal att avvisa, avlägsna 
eller tillfälligt omhänderta den som överträder tillträdesförbudet. I de fall 
det skulle vara nödvändigt för att förhindra allvarlig störning av ordning och 
säkerhet borde Kriminalvården även tillfälligt kunna förbjuda tillträde till ett 
visst område utanför själva anstaltsområdet.144

                                                 
140 SOU 2005:54, s. 337 ff. 
141 SOU 2005:54, s. 620 ff. 
142 SOU 2005:54, s. 605 ff. 
143 KVS – Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54), s. 14. 
144 KVS – Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54), s. 24. 
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Gällande de två ställningstaganden som utredningen gjorde angående en 
kriminalisering av mobiltelefoner respektive rymningar anförde KVS att de, 
i motsats till utredningen, tyckte att obehörigt införande av mobiltelefoner 
borde kriminaliseras. Som argument för sitt påstående sade  KVS att 
mobiltelefoner används såväl vid rymning och fritagning som för fortsatt 
brottslighet i anstalt.145 I rymningskriminaliseringsfrågan delade KVS 
utredningens uppfattning att rymning inte bör straffbeläggas, utan att det är 
tillräckligt med de disciplinära sanktionerna.146

 
Förmånssystemet välkomnades av KVS, vilket torde ge ökade möjligheter 
att premiera skötsamhet och reagera på misskötsamhet. Hur 
förmånssystemet borde utformas, tyckte dock KVS krävde ytterligare 
överväganden. Det gällde t.ex. huruvida förmånssystemet skulle omfatta 
utbildning, behandling och frigivningsåtgärder, med hänsyn till att intagna 
som missköter sig ofta är de som har störst behov av sådana insatser.147

 

4.3 Proposition 2005/06:123 – En modernare 
kriminalvårdslag 

4.3.1 Allmänt 

Delar av SOU 2005:54 resulterade senare i regeringens proposition 
2005/06:123 – En modernare kriminalvårdslag. Riksdagen beslutar i ärendet 
i maj 2006 och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.148 
Den del av propositionen som innehåller förslag och åtgärder, vilka syftar 
till att förebygga rymningar redovisas i detta kapitel. 
 

4.3.2 Ändring av BrB 26 kap. 6 § m.fl. – Villkorlig frigivning 

Utredningens främsta åtgärd mot rymningar innebär en ändring av 
bestämmelserna om villkorlig frigivning.149 I propositionen föreslås att den 
dömde inte skall friges efter att två tredjedelar av straffet avtjänats om 
synnerliga skäl finns mot det. Vid bedömningen av huruvida det finns 
synnerliga skäl mot villkorlig frigivning skall särskilt beaktas om den 
dömde uppträtt hotfullt eller våldsamt mot personal eller medintagna, eller 
på annat sätt stört ordningen eller säkerheten i anstalt, rymt eller avvikit i 
samband med permission eller vägrat att genomgå behandling som ansetts 
nödvändig för hans eller hennes anpassning till samhället.150 Vidare föreslås 
att om beslut tagits att den dömde inte skall friges villkorligt skall frågan om 

                                                 
145 KVS – Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54), s. .15. 
146 Ibid. 
147 KVS – Framtidens kriminalvård (SOU 2005:54), s. 1. 
148 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=5/19/2006 [2006-05-
20]. 
149 Prop. 2005/06:123, s. 53 ff. 
150 Prop. 2005/06:123, s. 57. 
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villkorlig frigivning prövas igen minst var sjätte månad. Framkommer nya 
omständigheter får frågan prövas tidigare än vad som angetts i beslutet.151 
Kriminalvården föreslås få besluta om uppskjuten villkorlig frigivning, och 
det beslutet skall, efter omprövning av myndigheten, kunna överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol.152

 

4.3.3 BrB 26 kap. 6 § - Förslag till ny lagtext 

Följande förslag till lagtext, rörande villkorlig frigivning, är inlämnat för 
omröstning i riksdagen.153

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
BrB 26 kap. 
 6 § 

Den som avtjänar fängelse på viss tid 
skall, om inte annat följer av andra eller 
tredje stycket eller av 7 §, friges villkorligt 
när två tredjedelar av strafftiden, dock 
minst en månad, har avtjänats. 
 

När två tredjedelar av ett tidsbestämt 
fängelsestraff, dock minst en månad, har 
avtjänats skall den dömde friges 
villkorligt, om inte annat följer av andra 
eller tredje stycket. 

Om det finns synnerliga skäl mot 
villkorlig frigivning skall den skjutas upp 
enligt vad som framgår av 7 §. Vid 
bedömningen av om det finns synnerliga 
skäl mot villkorlig frigivning skall det 
särskilt beaktas om den dömde på ett 
allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter 
och villkor som gäller för verkställigheten. 

Villkorlig frigivning får inte ske från fängelse som har dömts ut enligt 28 kap. 3 § eller 
från ett förvandlingsstraff för böter. 

Om den dömde begär det, får den 
villkorliga frigivningen skjutas upp till en 
senare tidpunkt än den som följer av första 
stycket eller av 7 §. 

 

 
 7 § 

Bryter den dömde i väsentlig grad mot 
vad som gäller för verkställigheten i 
anstalt, får tidpunkten för villkorlig 
frigivning senareläggas.  

Senareläggning får ske med högst 15 
dagar varje gång.  

Vid prövning av frågan om 
senareläggning skall beaktas om förseelsen 
får eller kan bedömas få andra negativa 
följder för den dömde.  

Om den villkorliga frigivningen skjuts 
upp, skall det i beslutet anges en ny 
tidpunkt för när den dömde skall friges 
villkorligt. Vid denna tidpunkt skall 
villkorlig frigivning ske, om det inte även 
då finns sådana synnerliga skäl som avses i 
6 § andra stycket.  

När den nya tidpunkten för villkorlig 
frigivning bestäms skall arten och 
omfattningen av de överträdelser som 
föranleder att den villkorliga frigivningen 
skjuts upp särskilt beaktas. Den villkorliga 
frigivningen får skjutas upp högst sex 
månader åt gången.  

 

                                                 
151 Prop. 2005/06:123, s. 89. 
152 Prop. 2005/06:123, s. 62. 
153 Prop. 2005/06:123, s. 5 ff. 
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9 § 
Kriminalvården fattar beslut i fråga om 

att skjuta upp den villkorliga frigivningen 
enligt 6 § tredje stycket och om att 
senarelägga den villkorliga frigivningen 
enligt 7 §. 
Beslut i frågor som avses i första stycket 
gäller omedelbart om inte något annat 
förordnas. 

Kriminalvården fattar beslut om 
uppskjuten villkorlig frigivning enligt 6 och 
7 §§. Sådana beslut gäller omedelbart om 
inte något annat förordnas. 
 

 

4.4 Förslag på övriga åtgärder 

4.4.1 Ett särskilt säkerhetsfängelse 

I vissa länder byggs speciella högsäkerhetsfängelser eller ”superbunkrar” 
för att inhysa intagna som är extra rymningsbenägna eller våldsamma. I 
Nederländerna har ett sådant fängelse byggts. Anstalten präglas av ett 
enormt säkerhetstänkande och vård kommer i andra hand. Den tekniska och 
fysiska säkerhetsnivån är mycket hög och de intagna övervakas 
kontinuerligt under sin tid utanför cellerna. Eftersom kriminalvårdare aldrig 
träffar intagna ensamma samt att farliga föremål, som bestick, måste skickas 
tillbaka genom en lucka i en låst dörr efter att den intagne ätit, så undviker 
man att gisslansituationer uppstår. Om en gisslantagning ändå skulle ske 
finns tydliga strategier utarbetade och inövade för hanteringen av 
situationen. En jämförelse med den svenska synen på gisslansituationer är 
dock svår att göra eftersom den nederländska polisen inte tvekar att skjuta 
en gisslantagare då denne lämnar anstaltsområdet, någonting som också de 
intagna i Nederländerna är medvetna om. Enligt företrädare inom den 
nederländska kriminalvården så har anstalten en viss preventiv effekt på de 
intagna som undviker att misskötta sig, i rädsla för att bli förflyttade dit.154 
En utredare i SOU 2005:6 besökte anstalten och var imponerad av den 
rigorösa säkerheten. Som argument mot anstalter av det här slaget brukar 
anföras att de är kostsamma, både att bygga och att driva.155 Vidare kan den 
instängda miljön skapa en destruktiv stämning på anstalten samt göra den 
intagne ännu mer benägen att rymma.156

 

4.4.2 Ökad kontroll vid permissioner 

Ett förslag som lagts fram är att, vid permission, förse den intagne med en 
fotboja som kan spåras med hjälp av GPS-teknik157, vilket skulle kunna 
minska risken för rymningar och göra det lättare att återföra en rymling till 
fängelset.158 GPS-lösningen behandlades i ringa omfattning i SOU 2005:54 
och utredningen nöjde sig med att säga att systemet testas i England och att 
                                                 
154 SOU 2005:6, s. 102 ff. 
155 Motion 2004:05/Ju281. 
156 Motion 2005:06/Ju459. 
157 GPS – Global Positioning System. 
158 Motion 2004/05:Ju310. 
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resultatet av den undersökningen bör inväntas innan någon mer omfattande 
svensk undersökning görs. Metoden avfärdades dock inte som ointressant då 
systemet, med dagens teknik, är mindre komplicerat än dagens 
telefonsystem och dessutom prisvärt.159 Min personliga gissning är att ett 
GPS-system för både permissioner och besöksförbudsdomar kommer att tas 
i bruk i framtiden. 
 
Ett annat sätt att stävja att en intagen på permission flyr är att se till att 
denne inte har tillgång till sitt pass, något som inte finns reglerat i dag.160

 

4.4.3 Avskaffa livstidsstraffet 

Den som är farligaste är den som inte har någonting kvar att förlora. Många 
hävdar att tidsbestämda straff minskar rymningsbenägenheten. Den 1 
november 2006 träder en ny lag i kraft som skall ge livstidsdömda rätt att 
ansöka om tidsbestämt straff. Ansökningarna skall prövas i domstol. Den 
nya lagen skall skapa ett klarare och tydligare system för både 
livstidsdömda och kriminalvården. Samtidigt stärks de livstidsdömdas 
rättssäkerhet. Den dömde skall ha avtjänat minst tio år av straffet. I det fall 
ansökan avslås får en ny ansökan göras tidigast ett år efter att beslutet om 
avslag börjat gälla.161 Kanske är detta ett steg på vägen även om ett totalt 
avskaffande av livstidsstraffet skulle vara att föredra. 

                                                 
159 SOU 2005:54, s. 1055. 
160 Motion 2004/05:Ju310. 
161 Prop. 2005/06:35, s. 32. 
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5 Kriminaliseringsfrågan 

5.1 Det svenska rättsläget 

5.1.1 Allmänt 

Möjligheten att döma någon för rymning finns i svensk lag, men då gäller 
det inte avvikelse från en anstalt utan från tjänstgöring i krig.162 Att säga att 
de svenska lagstiftarna har förbisett anstaltsrymningsfenomenet är en 
överdrift, för även om själva rymningen, i sig, inte är kriminaliserad så finns 
det ett regelverk uppbyggt som har anknytning till, och som syftar till, att 
beivra gärningen. Här följer en redogörelse för dagens rättsläge gällande 
rymningar, samt för den lagstiftning som precis nämnts. I slutet av kapitlet 
kommer även en utblick mot andra länders rättsläge, gällande rymningar 
från anstalter, att göras. För att underlätta läsningen innefattar nu begreppet 
rymning såväl rymningar som avvikelser från anstalt. 
 

5.1.2 Rymning 

Som redan sagts är en rymning, i sig, inte kriminaliserad. Eftersom inga 
tidigare försök att kriminalisera gärningen gjorts, är författningsrelaterat 
material som behandlar gärningen av ringa omfattning. Den påföljd som 
rymlingen kan räkna med är han eller hon, vid en återkomst, måste sitta av 
de dagar, som spenderats i frihet, i anstalt. Det finns dock ett regelverk som 
gör det möjligt att utdela påföljder av en disciplinär karaktär. 
 

BrB 26 kap. 
7 § Bryter den dömde i väsentlig grad mot vad som gäller för 
verkställigheten i anstalt, får tidpunkten för villkorlig frigivning 
senareläggas. 

Senareläggning får ske med högst femton dagar varje gång. 
Vid prövning av frågan om senareläggning skall beaktas om förseelsen 

får eller kan bedömas få andra negativa följder för den dömde. Lag 
(1998:604). 

 
I praktiken leder en rymning till att den villkorliga frigivningen senareläggs 
med vanligtvis 10 – 15 dagar.163

 
BrB 26 kap. 7 § ger stöd åt KvaL 49 § som föreskriver att även varningar 
kan bli aktuella i det fall en senareläggning av den villkorliga frigivningen 
anses som en för sträng påföljd. Varningar används dock oftast vid mindre 
allvarliga incidenter än rymningar, såsom upprepad arbetsvägran etc. 

                                                 
162 BrB 21 kap. 7 §. 
163 KVFS 2006:20 – Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i 
anstalt, s. 29. 
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KvaL 
49 § Bestämmelser om senareläggning av tidpunkten för villkorlig frigivning 
av en intagen som i väsentlig grad bryter mot vad som gäller för 
verkställigheten finns i 26 kap. 7 § brottsbalken. Om det i ett sådant fall inte 
finns tillräckliga skäl att senarelägga den villkorliga frigivningen, får den 
intagne, om det bedöms att han inte kommer att rätta sig efter en tillsägelse, i 
stället tilldelas en varning. Lag (1998:610). 

 
Det är övervakningsnämndernas uppgift att utdela varningar och 
senarelägga den villkorliga frigivningen då en intagen misskött sig.164

 
Något som följer i kölvattnet av en rymning, för den intagne, är också att 
den riskbedömning som görs vid en eventuell permissionsansökan, med all 
sannolikhet, inte kommer att tala för att en permission skall beviljas.165 En 
annan åtgärd som kan bli aktuell är att den som rymt flyttas till en säkrare 
avdelning eller anstalt.166

 
En sak som inte nog kan påpekas, och som sällan framhålls i den offentliga 
debatten är att de handlingar som begås under en rymning fortfarande är 
faller under de vanliga bestämmelserna i BrB. Således är det inte sällan som 
rymningar får straffrättsliga efterspel och att rymlingarna straffas. 
Skadegörelse, olaga hot och vapenbrott tillhör de vanligaste brotten som de 
intagna gör sig skyldiga till under en rymning. Att brott förövas i anslutning 
till en kriminalvårdsanstalt anses, i enlighet med BrB 29 kap., som en 
försvårande omständighet.167

 

5.1.3 BrB 17 kap. 12 § - Främjande av flykt 

Blir inte rymlingen straffad efter en rymning så blir alla fall den som hjälper 
honom eller henne det, under förutsättning att en det finns en sådan person. 
Paragrafen återfinns under BrB 17 kap. – Om brott mot allmän verksamhet, 
och enligt min mening är den kanske den viktigaste juridiska åtgärden i 
bearbetningen av rymningsproblematiken. Bestämmelsens slagkraft ligger i 
att den riktar sig till personer som redan befinner sig i frihet och som 
därmed har någonting att förlora på att deltaga i en fritagning. 

                                                 
164 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 30. 
165 KVFS 2006:20 – Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i 
anstalt, s. 34. 
166 KVFS 2006:20 – Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i 
anstalt, s. 29. 
167 NJA 1987 s. 757 – En person som var intagen i kriminalvårdsanstalt befanns skyldig till 
narkotikainnehav inom anstalten. Att det hela skett på en kriminalvårdsanstalt, där 
narkotika anses som ett av de största hindren för att bedriva en framgångsrik vård, ansågs 
som försvårande. 
RH 122:81 – Intagen på kriminalvårdsanstalt, som innehaft narkotika på anstalten, dömdes 
– trots att mängden narkotika varit ringa – för narkotikabrott. 
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BrB 17 kap. 
12§ Hjälper man den som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller som är 
häktad eller anhållen eller som annars är med laga rätt berövad friheten att 
komma lös eller främjar man, efter det han avvikit, hans flykt genom att dölja 
honom eller genom annan sådan åtgärd, döms för främjande av flykt till 
böter eller fängelse i högst ett år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 
Till ansvar skall inte dömas om gärningen är att anse som ringa med 

hänsyn till frihetsberövandets art och syfte, gärningsmannens 
tillvägagångssätt och hans förhållande till den vars flykt han har främjat. 
Lag (1993:207). 

 
Då kravet på frihetsberövande har uppfyllts blir inte längre brottet 
skyddande av brottsling aktuellt.168 Huruvida den som berövats friheten är 
skyldig eller ej tas inte någon hänsyn till, kravet att frihetsberövandet skett 
med laga rätt är dock obevekligt.169 Bestämmelsen gäller även i det fall den 
intagne är placerad i en öppen anstalt.170 Den frihetsberövade själv faller 
inte under paragrafen och kan inte dömas för medverkan till annans brott 
enligt paragrafen.171 Försök och förberedelse till främjande av flykt är 
straffbelagda.172

 
Av förarbetet framgår att aktiva åtgärder som t.ex. att skjutsa rymlingen för 
att hjälpa denne att undgå upptäckt är tillräckligt för att ett brott mot 
paragrafen skall vara aktuellt.173 Att ställa sig i vägen för en polisman med 
syftet att hindra denne från att gripa en intagen på flykt har också visat sig 
räcka för att göra paragrafen tillämpningsbar.174 Mer passiva handlingar 
som att upplåta sin bostad åt någon som rymt är dock inte tillräckligt för att 
dömas för främjande av flykt.175

 

                                                 
168 BrB 17 kap. 11 §. 
169 RH 1998:90 – En händelse som utspelade sig i Lund. En taxichaufför grep, med stöd i 
RB 24 kap. 7 §, en kvinna som han trodde stulit hans plånbok. En av kvinnans vänner slog 
då ner taxichauffören. Vännen åtalades för främjande av flykt. Hovrätten fann dock att det 
ingripande taxichauffören gjort inte hade tillräckligt stöd i RB 24 kap. 7 § och därför att 
han inte berövat kvinnans frihet med laga rätt. Därför blev inte heller BrB 17 kap. 12 § om 
främjande av flykt aktuell, vilket fick till följd att taxichauffören ansågs ha ofredat kvinnan 
och att hennes vän agerat i nödvärn då han slog ner taxichauffören. 
170 Holmqvist, Lena, et al. – Brottsbalken En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot 
allmänheten och staten m.m., 2005, s. 17:53. 
171 Holmqvist, Lena, et al. – Brottsbalken En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot 
allmänheten och staten m.m., 2005, s. 17:55. 
172 BrB 17 kap. 16 §. 
173 Prop. 1962:10, s. B 250 ff. 
174 RH 38:81 – En polisman försökte gripa en intagen som avvikit från en 
kriminalvårdsanstalt. En vän till rymlingen hindrade då ingripandet genom att dels vid ett 
tillfälle fatta tag i polismannens arm och dels flera gånger ställa sig mellan polismannen 
och rymlingen. Den intagne lyckades därigenom tillfälligt komma undan i en källare. 
Hovrätten fann liksom tingsrätten att vännen genom sitt ingripande främjat flykten. 
175 RH 127:83 – En kriminalvårdstjänsteman åtalades för främjande av flykt genom att hon, 
som det angavs i gärningsbeskrivningen, upplät bostad åt en intagen som avvikit från den 
anstalt vid vilken tjänstemannen var anställd. Tjänstemannen ansågs emellertid inte på 
något aktivt sätt ha främjat den intagnes flykt genom att enbart upplåta sin bostad, vilket 
gjorde att åtalet ogillades. 
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Statistiken över vilka påföljder som är vanligast för främjande av flykt skall 
läsas med vetskapen att relativt få domar gällande gärningen kommer per år 
och att en enskild rymning alltså skulle kunna påverka siffrorna i stor 
utsträckning, och därför kan några säkra slutsatser vara vanskliga att dra. 
 

Påföljder för främ jande av flyk t (BrB 17 kap. 12 §) åren 1999 - 2004
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5.1.4 BrB 24 kap. 2 § - Viss ansvarsfrihet vid förhindrande 
av rymning 

En juridisk åtgärd som vidtagits för att motverka rymningar är införandet av 
BrB 24 kap. 2 §. Paragrafen är placerad under kapitlet om allmänna grunder 
för ansvarsfrihet, och ger den som övervakar en intagen rätt att använda 
våld för att se till att den intagne inte rymmer. 
 

BrB 24 kap. 
2§ Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, 
anhållen eller annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot 
om våld till motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot någon under 
vars uppsikt han står, då denne skall hålla honom till ordningen, får det våld 
brukas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att 
rymningen skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall 
gälla, om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall. 

Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt 
föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458). 

                                                 
176 BRÅ-rapport – Tabell 420, Personer lagförda för brott efter huvudbrott och 
huvudpåföljd m.m. år 1999, BRÅ-rapport – Tabell 420, Personer lagförda för brott efter 
huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 2000, BRÅ-rapport – Tabell 420, Personer lagförda 
för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 2001, BRÅ-rapport – Tabell 420, 
Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 2002, BRÅ-rapport 
– Tabell 420, Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 2003, 
BRÅ-rapport – Tabell 420, Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd 
m.m. år 2004. 
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Bestämmelsen gäller kriminalvårds- eller sjukhuspersonal som har 
uppsikt över intagna i kriminalvårdsanstalt, häktade, anhållna, intagna 
för psykiatrisk vård etc. Polisman eller ordningsvakt som 
omhändertagit någon tillfälligt enligt lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer m.m. omfattas också av denna 
lag. Paragrafen avser även intagna som försöker lämna en öppen 
anstalt, det avgörande kriteriet är alltså inte om personen i fråga är 
inlåst, utan om denne är tvungen att vistas i anstalten eller hemmet.177 
I propositionen till lagen föreslogs att ansvarsfriheten även skulle 
gälla civilpersoner, då den som berättigats att använda våld, enligt 
nuvarande lydelse, påkallade hjälp med ingripandet, men förslaget 
ströks senare.178 Dock tillkommer rätten till ansvarsfrihet envar som 
kommer den, enligt paragrafen befogade, till hjälp enligt BrB 24 kap. 
5 §. Som på flera andra ställen i ansvarsfrihetskapitlet ställs kravet på 
att det våld som brukas måste vara försvarligt. 
 

5.1.5 RB 24 kap. 7 § - ”Envarsgripande” 

Ett mer långsökt, men dock i viss mån rymningsförknippat, lagrum som 
reglerar den enskildes rätt till handling finns i RB. Dagens rättsläge gör att 
paragrafens betydelse är ringa vid en rymning, men en eventuell 
rymningskriminalisering i framtiden skulle ge den mer tyngd. 
 

RB 24 kap. 
7§ Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall 
gripa honom även utan anhållningsbeslut. 

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på 
bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa 
den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till 
närmaste polisman. Lag (1987:1211). 

 
Då en intagen rymmer eller avviker kan Kriminalvården besluta om att 
efterlysa personen.179 Beslutet skall sedan skickas till närmaste 
polismyndighet vilken verkställer efterlysningen.180 Eftersom en rymning 
inte är ett brott så torde dock paragrafens tillämplighet vid en sådan 
händelse kunna ifrågasättas. Ett tänkbart scenario är emellertid att 
rymlingen vid rymningen gjort sig skyldig till andra brott, se kapitlet 4.2 
ovan, och därför kan efterlysas för brott. Det bör tilläggas att detta är ett 
relativt hypotetiskt resonemang, då polisen i praktiken brukar varna 
allmänheten från att gripa in om en rymling skulle påträffas, och i stället 
rapportera in detta till polisen. Om en rymning skulle kriminaliseras torde 
paragrafen, såvida den inte skrivs om, omfatta även efterlysning för detta 

                                                 
177 Holmqvist, Lena, et al. – Brottsbalken En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot 
allmänheten och staten m.m., 2005, s. 24:23. 
178 Prop. 1962:10, s. B 328. 
179 Efterlysningskungörelse (1969:293) 6 §. 
180 RPSFS 2000:20 – Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om efterlysning, 1 
kap. 2 §. 
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brott och därför göra alla och envar till berättigade rymlingsgripare. Frågan 
är om polisen i så fall skulle undvika att efterlysa klienter efter en rymning. 
 

5.2 Internationella rättslägen 

5.2.1 Allmänt 

Om det anses att juridiskt material om rymningar i svensk rätt är av ringa 
mängd så står desto mer, gällande ämnet, att finna utomlands. I flera länder 
är rymningar kriminaliserade och därför kan det vara intressant att se hur de 
har valt att utforma sina lagar vars syfte är att stilla de intagnas vilja att fly. I 
det stora hela ligger samma definition i de olika ländernas begrepp för 
rymningar från anstalt, även om själva benämningen för gärningen skiljer 
sig åt länderna emellan. För övrigt kan tilläggas att lagar motsvarande den 
svenska för främjande av flykt finns i samtliga, nedan återgivna, nordiska 
länder.181

 

5.2.2 Finland 

Från och med den 1 januari 1999 kriminaliserade Finland rymningar från 
anstalt och försök därtill. Paragrafen återfinns i Strafflagens 16 kap. Om 
brott mot myndigheter. 
 

16 kap. 
16 § (24.7.1998/563) 
Fångrymning 
 
En fånge, en anhållen eller en gripen person i myndigheternas förvar eller 
en i militära disciplinlagen avsedd arrestant som rymmer eller försöker 
rymma från en straffanstalt eller ur annat förvar eller från den som bevakar, 
ledsagar eller transporterar honom, skall för fångrymning dömas till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

 
Paragrafen avser intagna som försöker rymma från en sluten anstalt. Vid 
avvikelse från en öppen anstalt kommer disciplinära åtgärder i fråga. Dessa 
kan dock överklagas vid domstol. Enligt Strafflagen 2 kap. 13 § är det i 
princip möjligt att även i de fall som avses i 16 kap. 16 § använda 
disciplinära åtgärder, om den konkreta gärningen anses leda endast till 
böter. Utgångspunkten är att fångrymning inte konsumerar andra brott som 
begås under rymningen. Endast om det är fråga om lindrig skadegörelse, 
som inte överskrider det som var nödvändigt för att kunna förverkliga 
rymningen, kan den anses vara i lagkonkurrens med själva rymningen så att 
den blir konsumerad.182

                                                 
181 Se Finska Strafflagen 16 kap 15 §, Danska Straffeloven 14 kap. § 124 2 st., Norska 
Straffeloven 12 kap, § 131. 
182 Intervju med Pekka Koskinen, professor i straffrätt vid juridiska fakulteten, Helsingfors 
universitet, 2006-05-15. 
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De rättspolitiska argument för en kriminalisering som framfördes i 
propositionen till lagen var bl.a. att rymningströskeln eventuellt kunde höjas 
genom bestraffning. Det ansågs också som tänkbart att påföljderna för 
rymning skulle bli enhetligare om de ådömdes vid rättegångar än om de 
påfördes vid disciplinärt förfarande. En rättegång skulle också erbjuda bättre 
möjligheter till försvar än ett disciplinärt förfarande. De motargument som 
användes var att man i flera länder nöjer sig med möjligheten att straffa en 
rymling disciplinärt och därutöver straffa honom för de eventuella övriga 
brott som han gjort sig skyldig till i samband med rymningen. Vidare sades 
att den frihetslängtan som leder till rymningen måste anses vara förståelig 
och oftast har de direkta orsakerna till en rymning samband med 
exceptionella händelser i den intagnes privatliv. I synnerhet unga intagna 
ansågs ha svårt att inse de allvarliga följderna av en rymning, som kan få 
oskäligt långtgående verkningar med tanke på den intagnes framtid. Ett 
annat argument var att rymningsbenägenheten lika gärna kunde minskas 
genom ökad flexibilitet i verkställigheten.183

 

5.2.3 Danmark 

År 2002 infördes i Danmark ett straff för s.k. ”fangeflugt” i Straffelovens 
14. kapitel – Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv. 
 

14. kap. 
§ 124. Den, der flygter som anholdt eller fængslet, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 2 år. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, der befrier en anholdt, fængslet eller 
tvangsanbragt person, såvel som den, der tilskynder eller hjælper en sådan 
person til at undvige eller holder den undvegne skjult. 

Stk. 3. Den, som ulovligt sætter sig i forbindelse med nogen fængslet eller 
tvangsanbragt person, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 måneder. 

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder også i forhold til personer i 
forvaring samt personer, der i stedet for varetægtsfængsel, i forbindelse med 
straffuldbyrdelse uden for kriminalforsorgen eller i medfør af straffelovens § 
74 a er frihedsberøvet i institution m.v. 

 
Förutom den straffpåföljd som rymlingen kan räkna med för själva 
rymningen kan även följden bli att den intagne flyttas till en isolerad 
avdelning eller till en anstalt med höjd säkerhet, en vanlig 
påföljdskombination.184 Paragrafen gäller såväl öppna som slutna anstalter 
och konsumerar inte brott som ofta följer med rymningar så som vapenbrott, 
våldsbrott eller hot.185

                                                 
183 Finska regeringens proposition 6/1997, Detaljmotivering kap. 1.3.2. Paragrafmotivering 
- 14 §. Fångrymning. 
184 SOU 2005:6, s. 100. 
185 Intervju med Vagn Greve, professor i straffrätt vid juridiska fakulteten, Köpenhamns 
universitet, 2006-05-11. 
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5.2.4 Norge 

Norge har ett, i lag, omfattande disciplin- och straffpåföljdssystem i 
Straffegjennomføringsloven – Kapittel 3. Fengselsstraff, forvaring og 
strafferettslige særreaksjoner. 
 

Kapittel 3 
§ 40. Reaksjon på brudd ved gjennomføring av fengselsstraff, forvaring og 
strafferettslige særreaksjoner. 

Kriminalomsorgen kan ilegge reaksjon etter denne bestemmelse dersom 
innsatte forsettlig eller uaktsomt har brutt reglene for ro, orden og disiplin 
eller forutsetninger og vilkår fastsatt i eller i medhold av denne loven. Dette 
omfatter brudd som er begått under midlertidig fravær fra fengsel eller under 
transport til og fra fengsel. Reaksjon kan også besluttes overfor den som har 
medvirket til brudd. 

Følgende reaksjoner kan anvendes 
a) skriftlig irettesettelse, 
b) tap av dagpenger i en bestemt periode, 
c) tap av begunstigelse, 
d) utelukkelse fra fritidsfellesskapet eller andre aktiviteter i fritiden for 
et tidsrom av inntil 20 dager for brudd som utmåles i samme reaksjonssak, 
eller 
e) tap av adgang til permisjon for et tidsrom av inntil fire måneder. 

Domfelte som gjennomfører straff utenfor fengsel etter § 16 kan, hvis ikke 
tilbakeføring til fengsel besluttes etter § 14 fjerde ledd, gis skriftlig 
irettesettelse. Dersom domfelte som følge av brudd er eller vil bli overført til 
fengsel, skal reaksjoner bare besluttes dersom domfelte har unndratt seg 
gjennomføringen av straffen. 

Dersom innsatte har begått flere brudd, skal kriminalomsorgen beslutte 
en felles reaksjon. Tap av en begunstigelse kan besluttes i tillegg til en 
reaksjon etter annet ledd bokstavene a, b, d og e. Alternativt kan 
kriminalomsorgen beslutte tap av to begunstigelser. Reaksjon skal ikke 
besluttes dersom innsatte som følge av bruddet er eller vil bli overført til mer 
restriktivt fengsel, med mindre innsatte har unndratt seg gjennomføringen. 

Reaksjonen kan gjøres betinget med en prøvetid på inntil tre måneder. 
Dersom innsatte i prøvetiden gjør seg skyldig i nytt brudd, avbrytes 
prøvetiden. I disse tilfelle skal kriminalomsorgen beslutte en ny felles 
reaksjon. 

Dersom helsemessige eller andre særlige grunner taler for det, kan en 
reaksjon avbrytes eller helt eller delvis ettergis. Hvis gjennomføringen av en 
avbrutt reaksjon ikke er iverksatt på nytt innen tre måneder, er reaksjonen 
ettergitt. 

Den som forsettlig unndrar seg gjennomføringen av fengselsstraff, 
forvaring eller strafferettslige særreaksjoner, straffes med bøter eller fengsel 
inntil 6 måneder. Offentlig påtale finner bare sted etter kriminalomsorgens 
begjæring. 

 
Både rymning från anstalt och undanhållande från verkställighet samt 
underlåtenhet att återvända från permission är således kriminaliserat i 
Norge. Gärningen kräver dock uppsåt.186 Disciplinära åtgärder kan alltid 
komma i fråga vid misskötsamhet. I likhet med Danmark och Finland så 

                                                 
186 Odelstingsproposisjon nr. 5, 2000-2001, Kap. 13.1 Til utkastet til lov om gjennomføring 
av straff mv. (straffegjennomføringsloven) –  Til § 40 Reaksjon på brudd ved 
gjennomføring av fengselsstraff og strafferettslige særreaksjoner. 
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konsumeras inga eventuella andra brott, som begås under rymningen, av 
rymningsbrottet. Tydligen är dock motsatsen möjlig, vilken innebär att om 
exempelvis rymlingen dödar någon vid flykten så blir åtal för rymningen 
inte aktuellt.187 Straffskalan är dock något mildare vid en jämförelse med 
Finland och Danmark. Värt att notera är det är kriminalvården som väljer 
om rymningen skall anmälas till åtal eller inte. 
 

5.2.5 Länder som inte kriminaliserat rymningar 

Till de länder som inte kriminaliserat rymningar hör exempelvis Belgien, 
Nederländerna, Schweiz och Österrike. Gemensamt för länderna är att, 
precis som i Sverige, straffbelagda handlingar i samband med en rymning 
fortfarande kan medföra straffrättsliga påföljder. I likhet med Sverige 
tillämpar de också en form av disciplinära eller administrativa påföljder 
gentemot den intagne efter en rymning. I Österrike är även böter en 
tillämpbar påföljd.188

 

5.3 Den svenska debatten 

5.3.1 Allmänt 

Efter 2004 års rymningar ökade antalet motioner, vilka propagerade för en 
kriminalisering av rymningar från anstalt, drastiskt.189 Partipolitiskt sett var 
de borgerliga partierna vänligare inställda till en kriminalisering än de 
socialistiska, Centerpartiet lämnade in en motion som förespråkade en 
kriminalisering, Folkpartiet två, Moderaterna fyra och Kristdemokraterna 
sex. I justitieutskottets betänkande gällande proposition 2005/06:123 ville 
utskottet att alla dessa motioners krav på kriminalisering skulle avslås av 
riskdagen.190 Som tidigare bevittnats har de utredningar som gjorts, med 
anknytning till kriminalpolitik och säkerhet vid de svenska anstalterna, inte 
rekommenderat att kriminalisera rymningar. I följande kapitel kommer nu 
en redogörelse för de argument som används flitigast i debatten huruvida 
rymningar skall kriminaliseras eller inte. Många av argumenten bygger 
snarare på uppfattningar och värderingar än på statistiska underlag. En sak 
som kan vara bra att vara medveten om är att straffrättsområdet blivit en 
populär arena att samla röster på för politikerna. Genom att lova hårdare tag 
mot brottslingar, strängare straff och mer pengar till polisen skaffas röster 
tämligen enkelt. 

                                                 
187 Intervju med Ulf Stridbeck, professor i rättsvetenskap vid juridiska fakulteten, 
Universitetet i Oslo, 2006-05-15. 
188 SOU 2005:6, s. 101. 
189 Se bl.a. motionerna 2004/05:Ju210, 2004/05:Ju281, 2004/05:Ju396, 2004/05:Ju466, 
2005/06:Ju30, 2005/06:Ju235, 2005/06:Ju251, 2005/06:Ju271, 2005/06:Ju283, 
2005/06:Ju308, 2005/06:Ju340, 2005/06:Ju343, 2005/06:Ju469 och 2005/06:Ju529. 
190 Bet. 2005/06:JuU33, s. 9. 
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5.3.2 Argument för en kriminalisering 

• Sänder fel signal 
Ett av de vanligaste argumenten för att kriminalisera rymningar är att fel 
signaler sänds till samhället då en intagen flyr från sitt, av samhället 
tilldömda, fängelsestraff, men inte straffas för det.191 Straffbeläggningen 
ses alltså som en principfråga. En del av vården är att få de intagna att 
följa samhällets regler, att kränka dessa redan på anstalten bör vara så 
allvarligt att en kriminalisering är berättigad.192 Risken är också att 
förtroendet för den svenska kriminalvården undergrävs om en 
kriminalisering inte sker.193 Signalen blir även fel för de intagna. Vissa 
kan komma att uppfatta det som att inget finns att förlora på att försöka 
rymma. Ur ett rättvishetsperspektiv kan även faktumet att de intagna 
som sköter sig inte har någonting extra för det, utgöra ett argument.194

 
• Avskräckande för de intagna 

De intagna skulle låta bli att rymma eftersom de inte skulle vilja riskera 
att dömas till ännu ett fängelsestraff.195

 
• Disciplinära åtgärder otillräckliga 

Ett annat argument som förekommer är att en rymning är en så pass 
allvarlig misskötsamhet att Kriminalvårdens egna disciplinåtgärder, som 
exempelvis senareläggning av den villkorliga frigivningen, inte är 
tillräckliga. Själva handlingen uppnår alltså en straffrättligt motiverad 
nivå.196

 
• Samhällets och personalens säkerhet 

Om rymningar kriminaliserades, och detta får till följd att färre 
rymningar sker så kommer detta vara till gagn för samhällets säkerhet. 
Grovt kriminella som rymmer från en anstalt, och som då dessutom 
befinner sig under stark press, utgör ett hot mot allmänheten.197 Vidare 
är steget inte långt till att det är möjligt att kriminalvårdspersonal inte 
löper samma risk att råka ut för att bli tagen som gisslan, och därför kan 
även anstalterna bli en säkrare arbetsplats.198

 
• Ekonomi 

Rymningar kostar samhället stora belopp. I sammanhanget kan nämnas 
att Hallrymningen kostade polisen 2 123 000 kronor, 
Norrtäljerymningen 2 133 000 kronor samt rymningen från Mariefred 
2 945 000 kronor. Kostnaderna avser merkostnader som polisen har haft 

                                                 
191 Motion 2004/05:Ju281. 
192 Motion 2005/06:Ju308. 
193 Motion 2005/06:Ju271. 
194 Motion 2005/06:Ju308. 
195 Motion 2004/05:Ju228. 
196 Motion 2005/06:Ju30. 
197 Motion 2005/06:Ju283. 
198 Motion 2005/06:Ju343. 
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med anledning av tre av de fyra rymningarna. Kostnaderna avser alltså 
inte kostnader för poliser som arbetat med rymningarna under ordinarie 
arbetstid, utan enbart sådana kostnader som polisen annars inte skulle ha 
haft. Det verkar inte finnas någon beräknad kostnad för 
Kumlarymningen redovisad. Till detta kan sedan läggas kostnader för 
efterföljande brottsutredningar och lagföring.199 Om en kriminalisering 
av rymningar skulle få intagna att avstå från att rymma så skulle alltså 
pengar finnas att spara.200 Till besparingarna kan också läggas polisens 
möjlighet att kunna ägna sig åt annan nödvändig verksamhet, vilken 
måste skjutas upp vid ett efterspaningsarbete vid en rymning.201

 
• Andra länder har kriminaliserat 

I våra nordiska grannländer är rymning kriminaliserat.202 I Norge är 
straffet böter eller fängelse i upp till sex månader, i Finland böter eller 
fängelse i upp till ett år och i Danmark böter eller fängelse i upp till två 
år. Det vanligaste straffet är böter eller fängelse i upp till ett eller två år, 
vilket gäller t.ex. i Italien, Polen, Portugal, Spanien och Storbritannien. 
Litauens straffskala sträcker sig till fängelse i upp till tre år, medan böter 
eller fängelse i upp till fem år gäller i Tjeckien, Slovakien och 
Slovenien.203

 

5.3.3 Argument mot en kriminalisering 

• Ingen inverkan på långtidsdömda 
I SOU 2005:6 belystes kriminaliseringsfrågan i ringa omfattning. 
Eftersom utredningsgruppen endast hade till uppgift att granska anstalter 
med en förhöjd säkerhet, där många långtidsdömda sitter, så lämnade 
utredningen inget utlåtande gällande en generell kriminalisering av 
rymningar, utan nöjde sig med att konstatera att en lagstiftning inte 
skulle avskräcka det klientel av långtidsdömda som utredningen avsåg 
att granska och därför inte var motiverad.204 Troligen skulle inte heller 
de intagna med ett kortare straff låta sig avskräckas då många av 
rymningarna sker p.g.a. speciella händelser i den intagnes liv. 
Exempelvis kan den intagne ha blivit hotad inne på anstalten, någon 
anhörig kan ha blivit sjuk och den intagne vet att en permission inte 
kommer att beviljas etc. Därmed torde en kriminalisering bli mer eller 
mindre verkningslös. 

 
• Dagens regelverk tillräckligt 

En rymning kan sanktioneras tillräckligt genom Kriminalvårdens 
disciplinära åtgärder och möjligheten att skjuta upp tidpunkten för den 

                                                 
199 SOU 2005:6, s. 177 ff. 
200 Motion 2004/05:Ju466. 
201 Motion 2005/06:Ju308 samt SOU 2005:6, s. 178. 
202 Se kapitel 5.2. 
203 Motion 2005/06:Ju340, 2005/06:Ju529, 2004/05:Ju340. 
204 SOU 2005:6, s. 20, 121 ff. 
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villkorliga frigivningen.205 Dessutom innefattar rymningar från slutna 
anstalter nästan alltid någon form av annan brottslig gärning, vilken 
fortfarande är fullt möjlig att åtala rymlingen för. En ytterligare 
åtalspunkt för rymning skulle alltså kunna innebära disciplinära 
åtgärder, åtal för rymning samt åtal för övriga brott under flykten. 
Utöver detta så anses det, i enlighet med BrB 29 kap. även som en 
försvårande omständighet då brott begås på en kriminalvårdsanstalt.206 
Gällande det övriga regelverk som finns för att stävja rymningar, 
exempelvis främjande av flykt och de regler om ansvarsfrihet vid 
gripande av en rymling, så fyller det sin funktion tillräckligt bra för att 
en kriminalisering inte behöver bli aktuell. 

 
• Alternativa åtgärder är lika effektiva 

I de flesta fall är syftet med fängelsevistelsen att ge de intagna vård så 
att de skall kunna återanpassas till samhället. Att påföra den intagne 
ytterligare fängelsestraff vid ett övertramp, som en rymning, skulle vara 
destruktivt och inte främja det uppsatta målet. I stället skall en 
meningsfull vardag skapas för den intagne, vilket kommer att minska 
hans rymningsbenägenhet. Många av de rymningar som sker i dag sker i 
ren desperation eftersom fängelsevärlden är så socialt avskärmad från 
samhället.207

 
• Frihetsargumentet 

Friheten är kanske trots allt människans ovärderligaste tillhörighet. Den 
längtan efter frihet som uppstår hos de intagna är svårklandrad. Att inte 
bara hålla människor instängda, utan även inskränka dennes frihet 
ytterligare efter ett försök att slippa ur sin fångenskap, vore inhumant. 
 

• Andra länder har inte kriminaliserat 
Precis som argumentet som talar för en kriminalisering, att många andra 
länder kriminaliserat gärningen, så borde invändningen att det faktiskt 
finns många länder som inte kriminaliserat gärningen vara lika god.208

 

5.4 En nordisk jämförelse 

5.4.1 Allmänt 

Ett bra sätt att åstadkomma en bild över hur väl en lösning fungerar kan vara 
att jämföra länder, som tillämpar olika system, med varandra statistiskt. 
Dock bör man inte dra uteslutande konklusioner av statistik då 
förutsättningarna ofta skiljer sig även på andra plan än just det som skall 

                                                 
205 SOU 2005:54, s. 603, 605 ff. 
206 RH 2001:64 – Innehav av 0,16 g cannabis ansågs vara en så liten mängd att det, trots 
faktumet att det skett på en kriminalvårdsanstalt, inte ansågs utgöra mer än ringa 
narkotikabrott. 
207 Hermanson, Ralph – ”Livstidsstraff ökar desperationen”, Vägen ut, nr 4, 2004, s. 10. 
208 SOU 2005:6, s. 101. 
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undersökas. Det kan handla om exempelvis kulturella, sociala eller politiska 
variationer som kan komma att påverka den aktuella statistiken. Därför är 
det att föredra att jämföra med länder som i dessa avseenden är så lika som 
möjligt. I Sveriges fall torde därför en jämförelse med de nordiska 
grannländerna vara mest lämplig då ländernas samhällsstruktur liknar 
varandra till stor del. 
 

5.4.2 Fängelse- och häktessituationen 

Sverige är inte på något sätt ensamt om att visa på ett ökande fångtal.209 
Praktiskt taget hela Europa visar på ett stigande fångtal, särskilt under de 
senaste åren.210

 
I de nordiska länderna hade Sverige det högsta fångtalet under 2004, följt av 
Finland och Danmark. Norge hade det lägsta.211 Följande siffror återger 
antalet dömda eller häktade per 100 000 av folkmängden 15 år eller äldre. 
Att åldersgränsen dras vid 15 år motiveras med att personer under 15 inte är 
straffmyndiga och därför inte speciellt intressanta i det här fallet. 
 

Döm da och häktade  per 100 000 av folkm ängden 15 år 
e ller äldre , i Danm ark , Finland, Norge  och Sverige år 2004
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För att få en bredare internationell överblick krävs dock att hela 
folkmängden räknas in, då detta verkar vara en internationell standard. 
Räknat på detta sätt sjunker det svenska fångtalet till 75 per 100 000 
invånare vilket kan jämföras med dryg 700 i USA och runt 530 i 
Ryssland.213

                                                 
209 Med ”fångtal” menas här antalet dömda och häktade per 100 000 invånare. 
210 SOU 2005:6, s. 93 ff. 
211 KOS 2004, s. 105. 
212 KOS 2004, s. 102. 
213 Walmsley, Roy – World Prison Population List (sixth edition), International Centre for 
Prison Studies, 2005. 
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Den nordiska kriminalpolitiken skiljer sig åt en aning. I Danmark är det 
vanligare att den intagne hamnar på en öppen anstalt än på en sluten. Trots 
detta så är ses inte det danska klientelet som mindre tungt än det i de övriga 
länderna, snarare tvärtom. Finland å andra sidan är det land som har störst 
andel frihetsberövande i slutna anstalter. Här måste påpekas att Finland och 
Norge saknar häkten i den mening som Sverige och Danmark har. I stället 
placeras häktade i vissa slutna anstalter.214 Därför kommer finska och 
norska häktade räknas till ländernas slutna anstalter och jämföras med 
svenska och danska slutna anstalter där ju inte häkten räknas in. 
 

Andel intagna på öppna gentem ot s lutna anstalter i norden 
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Inte heller beläggningsproblemen stannar inom den svenska gränsen. Den 
totala beläggningsgraden överstiger i både Sveriges och Finlands fall 100 
%. Trots att Danmark placerar en mindre andel av sina intagna i slutna 
anstalter så hade landet fortfarande den lägsta beläggningsgraden i dessa, 
jämfört med de andra länderna. 
 

Beläggningsprocent Danm ark, Finland, Norge och Sverige år 
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214 KOS 2004, s. 101. 
215 KOS 2004, s. 103. 
216 KOS 2004, s. 103 
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Gällande klientel så påminner Danmarks delvis om Sveriges. Fortfarande 
påverkas anstaltsmiljön av medlemmar i de kriminella mc-gängen Hells 
Angels och Bandidos, även om dessa gruppers inflytande minskat något. 
Förekomsten av grupper med samma etniska bakgrund är sannolikt inte lika 
stor som i Sverige. En notering av grupperingar av intagna med ursprung i 
Mellersta Östern har dock gjorts. Dessa intagna kommer ofta från 
förortsmiljöer i Köpenhamn och Odense. Även i Norge och Finland bedöms 
utvecklingen likartad med den svenska, om än inte lika fullt påtaglig. I 
Norge består den ökande gängbildningen främst av etniska grupperingar, 
medan Finland rapporterar om flera mycket starka fängelsegäng vid de 
större slutna anstalterna.217

 
I Danmark görs bedömningen att viss organiserad brottslighet bedrivs 
inifrån anstalterna men förmodar att problemet inte är lika omfattande som i 
Sverige. I Norge antas att organiserad kriminalitet är mer utbredd vid de 
öppna anstalterna än vid de slutna, men med all säkerhet förekommer sådan 
verksamhet även där. Finland har upplevt ett par fall på senare år, där 
kriminella aktiviteter ute i samhället har styrts från fängelser.218 I alla fyra 
nordiska länderna görs bedömningen att det finns penningstarka intagna, 
som kan kontrollera stora summor vid behov.219

 
Sverige, tillsammans med Finland, dominerar kraftigt när det gäller antalet 
livstidsdömda i landet. I Sverige var 124 intagna inskrivna på livstid under 
2004.220 Motsvarande siffra i Finland var 104 intagna. Danmarks siffra 
stannade vid 17 och Norge, som inte tillämpar livstidsstraff, hamnade av 
förståeliga skäl på noll.221 Som tidigare påpekats har den svenska siffran 
höjts ytterligare sedan år 2004.222

 
Hot och våld mot personal förekommer i samtliga aktuella länder och 
Finland drabbades för ett tag sedan av ett allvarligt fall då två berusade 
intagna misshandlade en tjänsteman till döds. Länderna verkar dock vara 
relativt förskonade från korruption, även om fall från Norge vittnar om att 
stora summor erbjuds för mobiltelefoner vilka för övrigt ses som ett 
växande problem på anstalterna.223

 

5.4.3 Rymningar 

I Danmark inträffade en uppseendeväckande rymning för några år sedan, då 
en entreprenadmaskin användes för att forcera en fängelsemur. Väpnade 
fritagningar har ännu inte genomförts, men riskerna för sådana bedöms ha 
ökat. Norge rapporterar om två fall av skottlossning på öppna anstalter, men 

                                                 
217 SOU 2005:6, s. 95 ff. 
218 SOU 2005:6, s. 96. 
219 SOU 2005:6, s. 97. 
220 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneralWide____2198.aspx [2006-05-06]. 
221 KOS 2004, s. 102. 
222 Se kapitel 2.4. 
223 SOU 2005:6, s. 98. 
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dessa fall bedöms vara led i uppgörelser mellan kriminella. Även Finland 
har varit förskonat från väpnade fritagningar. Däremot har man haft problem 
med anstaltspersonal som inte håller måttet och bl.a. stängt av larm. Vidare 
uppdagades i Finland två fall där sprängmedel hittats i eller utanför anstalt, 
uppenbarligen placerat där för att antingen skrämmas eller skada.224

 
Gällande gisslansituationer har Danmark hittills varit förskonat, medan 
Finland drabbades av en sådan händelse för flera år sedan och Norge haft tre 
fall av gisslantagande under de senaste tre åren.225 I Sverige har ett 
halvdussin gisslansituationer inträffat under de senaste fem åren.226

 
Fritagningar under transport ses inte som något större problem i våra 
nordiska grannländer. Varken Danmark eller Norge har drabbats av den här 
typen av händelser. I Finland har endast ett fritagningsförsökt skett under 
transport. Sveriges facit är dystrare då sju rymningar från transporter 
inträffat under åren 2000 – 2004.227

 
Rym ningar direkt från öppna anstalter per 100 000 vårddygn i 

Norden under 1996 - 2004
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Rymningsstatistiken från öppna anstalter gällande de två senaste åren är inte 
tillfredställande med svenska ögon sett. Dessutom visar resten av Norden på 
en nedåtgående trend för rymningar från öppna anstalter. Någon samlad 
nordisk statistik för år 2005 har ännu inte presenterats men med tanke på 
halveringen av rymningar som skedde i Sverige under det aktuella året så 
bör statistiken se mycket ljusare ut.229 Generellt sett så har Danmark en 

                                                 
224 SOU 2005:6, s. 97. 
225 Ibid. 
226 KVS – Kriminalvård i Sverige 2005, s. 19. 
227 KOS 2004, s. 93. 
228 Nordisk statistik 1996 – 2000, s. 18, Nordisk statistikk 1999 – 2003, s. 20 samt KOS 
2004, s. 103. 
229 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____3692.aspx [2006-05-06]. 
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sämre statistik än Sverige när det gäller rymningar från öppna anstalter även 
om den danska trenden ser angenämare ut än den svenska. 
 

Rym ningar direkt från s lutna anstalter sam t häkten per 100 000 
vårddygn i Norden under 1996 - 2004
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Under perioden 1999 – 2002 hade både Danmark och Finland större 
problem med rymningar från slutna anstalter än Sverige. Precis som när det 
gäller rymningar från öppna anstalter så minskade rymningarna från slutna 
anstalter i Sverige med drygt hälften under 2005. Norges låga siffror 
förtjänar en kommentar. I Norge har, under de 10 – 15 senaste åren, 
anstalter med hög teknisk och fysisk säkerhet uppförts. Vidare kan sägas att 
Norge inte heller anses ha ett lika tungt klientel som de övriga länderna.231 
Dessutom förekom det rymningar från slutna anstalter både under 2000, 
2002, 2003 och 2004, men då antalen var få och talen är avrundande så 
redovisas siffran noll i de fallen. 

                                                 
230 Nordisk statistik 1996 – 2000, s. 18, Nordisk statistikk 1999 – 2003, s. 20 samt KOS, 
2004 s. 103. 
231 SOU 2005:6, s. 95. 
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6 Analys 

6.1 Säkerhetsarbetet 

Att säga att det var bra att rymningarna inträffade år 2004 är naturligtvis 
inte tillbörligt att säga. Inom verksamheter som kriminalvården, och 
säkerhetsbranschen, tror jag dock att det är så här det ofta fungerar. Ett 
system skapas för att förebygga en oönskad händelse, någon knäcker 
systemet och ett nytt, bättre, måste skapas. Att nu fyra så allvarliga 
incidenter inträffade under en så kort tid är anmärkningsvärt. Antingen var 
det slumpen eller så framkallade händelserna varandra, hur som helst blev 
det en nyttig erfarenhet för en slumrande svensk kriminalvård. All skugga 
skall dock inte falla på kriminalvården. Vid en utvärdering av hur de olika 
rymningarna såg ut så kan sägas att Kumlarymningen är den mest 
anmärkningsvärda, där personalen inte lade märke till fritagarna som trots 
allt kunde ses under flera minuter på observationsmonitorerna, inte heller 
upptäckte de larmen som aktiverades. Det efterföljande scenariot är mer 
lättförståeligt då personalen valde att inte ingripa mot de beväpnade 
fritagarna. Hallrymningen grundade dig i att personal lät sig korrumperas. 
En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Resultatet av den 
gisslansituation som blev följden är svår att klandra Kriminalvården för. 
Gällande rymningen från Norrtäljeanstalten måste det anses att skalskyddet 
varit undermåligt. När väl porten forcerats kunde inte 
kriminalvårdspersonalen göra mycket mot den beväpnade fritagaren. 
Mariefredsrymningen verkade vara av det mer improviserade slaget och 
därför också svår att förutse. Den här formen av rymningar tror jag måste 
inträffa för att nya strategier skall komma att skapas. Kanske hade 
situationen slutat annorlunda, med den taktik att inte släppa ut någon från 
anstalten innan polis kommer, som i framtiden skall tillämpas, kanske inte. 
Vid gisslansituationerna tycker jag att polisen skall bära ett lika stort ansvar, 
då meningen är att strategierna vid ett gisslandrama på en anstalt skall 
bygga på ett samarbete mellan polisen och kriminalvården. Vidare skall inte 
glömmas att flera av de åtgärder som förslogs efter rymningarna redan hade 
börjat genomföras, bl.a. allmänna inpasseringskontroller och uppgradering 
av skalskydd. 
 
Vid en granskning av rymningsstatistiken från år 2005 så kan slutsatsen dras 
att någonting definitivt har hänt. 15 rymningar från slutna anstalter 
respektive 119 rymningar från öppna anstalter kan jämföras med 2004 års 
siffror 33 respektive 236. Dels kan detta ha varit ett resultat av det 
säkerhetsarbete som redan påbörjats innan rymningarna och som 
intensifierades då rymningarna inträffade, dels av de restriktioner som 
infördes på vissa anstalter i samband med rymningarna så som allmän 
inpasseringskontroll, dels av att hela organisationen vaknade till vid 
rymningarna och att alla anställda stramade upp rutinerna vid anstalterna 
och var extra ambitiösa i sina arbetsuppgifter. I och med dessa reaktioner så 
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lär också de intagna ha insett att chansen att lyckas med en rymning minskat 
drastiskt och därför inte försökt sig på en flykt. 
 
I jakten efter att knäcka anstalternas säkerhetssystem tror jag att den 
organiserade brottsligheten är den intagnes främsta vapen. Att ensam fly 
från en anstalt i dag, särskilt med den uppgradering som sker av 
skalskyddet, ter sig tämligen liten. Har fången hjälp utifrån ökar 
rymningsrisken markant. Detta innebär att den intagne både har tillgång till 
pengar, vapen och personer som kan nyttja något av nämnda medel för att 
sätta press på personal utanför anstaltsområdet. Samma personer är ofta 
även behjälpliga om en fritagning skulle bli aktuell.232 Viljan att hjälpa, och 
lojalitet mot, en medlem i organisationen skall inte underskattas. 
 
För den intagne som bestämmer sig för att fly på egen hand finns egentligen 
bara alternativet att ta gisslan. För att förhindra att detta blir en väg ut så tror 
jag att mycket bestämda strategier måste utarbetas. Om den nya taktiken, 
inte låta någon lämna anstaltsområdet innan polis kommer, är den rätta 
återstår att se. Att vissa principer måste vidmakthållas är förståeligt, 
samtidigt har jag svårt att motivera att någon skall riskera att bli allvarligt 
skadad eller kanske t.o.m. dödad för att en person nekas att släppas ut 
genom en port. Med facit i hand så ser vi att de som rymmer sällan åtnjuter 
någon längre frihet utan i de flesta fall infångas redan efter några få dagar. 
 
För att främja säkerheten på fängelserna är det också av vikt att i det längsta 
försöka att splittra upp de gäng som bildas innanför murarna. Exemplen på 
hur fängelsegäng styr hela avdelningar är oroande. Dels utgör de ett fysiskt 
hot mot både personal och medintagna, dels riskerar grupptrycket att 
inverka negativt på den enskilde individens inställning till att vilja 
återanpassa sig till samhället. Vilken taktik som bör användas för att, på 
bästa sätt, splittra gängen finns flera uppfattningar om. Att placera ut 
medlemmarna i gruppen på olika avdelningar torde vara den enklaste 
lösningen. För att stävja förutsättningarna för att nya gäng skall bildas så 
kan de intagna roteras runt på de olika avdelningarna med sådan frekvens att 
nya grupper inte hinner bildas. Systemet används redan, men eftersom 
antalet platser, särskilt säkerhetsplatser, är begränsade så finns 
begränsningar i systemet. 
 
I samstämmighet med Rymningsutredningen så tror jag att fler platser för 
högriskfångar måste frambringas. I ljuset av att många av de långtidsdömda 
har kopplingar till den organiserade brottligheten måste fritagningsrisken 
hos merparten av dessa anses som stor. Dessutom behövs tillräckligt med 
platser för att en eller flera omplaceringar skall kunna ske, utan att 
säkerhetsnivån ändras. Gällande att bygga ett högsäkerhetsfängelse, anser 
jag att den säkerhetsexcess som detta innebär, inte kan motiveras med tanke 
på de anstalter med förhöjd säkerhet som redan finns samt den kostnad som 
ett sådant fängelse innebär både i konstruktionshänseende och ur 
driftperspektiv. 
                                                 
232 Se kapitel 4.1.2. 
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Förhoppningsvis kommer antalet mobiltelefoner som förekommer på 
anstalterna att minska drastiskt då störsändare installeras och skärpta rutiner 
och visitationer nu införs. Mobiltelefoner är en stor källa till bekymmer på 
anstalterna. Dels kan de intagna styra brottslig verksamhet på utsidan via 
dem, dels kan de användas då flyktförsök planeras och genomförs. Jag 
instämmer här med Kriminalvårdens förslag om att obehörigt införande av 
mobiltelefoner på anstaltsområde borde kriminaliseras. Förhoppningsvis 
kommer den störningsutrustning som nu uppförs vid flera anstalter att 
eliminera risken för mobiltelefonskommunikation från anstalten och utåt. 
 
Möjligheten till fysisk träning bör definitivt finnas på de svenska 
anstalterna. Den ökar det fysiska välbefinnande och inte minst det psykiska, 
vilket torde vara extra viktigt på en så speciell plats som ett fängelse. Frågan 
är om träningen absolut måste vara av muskelbyggande karaktär. Inget talar 
för att exempelvis konditionsträning inte skulle uppfylla samma behov. 
Åtgärden att införa styrketräningsmaskiner med begränsade vikter är bra. 
Att begränsa det intagnas möjlighet att träna upp stora muskelmassor 
kommer att innebära en trygghet för kriminalvårdspersonalen. En annan 
variant hade varit att korta ner de intagnas tid i gymmen, eller en 
kombination av dessa två. 
 
Att låta intagna under permission bära fotbojor som med GPS-teknik 
lokaliserar den intagne är en svår fråga. Idén synes till en början lovande, 
antagligen skulle färre försöka att fly eller utebli efter en permission då 
polisen snabbt skulle kunna fastställa den intagnes position och hämta 
denne. Samtidigt måste det här vägas mot syftet med permissioner. Om det 
finns en bakomliggande tanke att den intagne skall kunna få en försmak på 
ett liv i frihet och inte bara släppas ut för att träffa någon bekant eller sköta 
vissa ärenden, så torde övervakningssättet inte rekommenderas. Dessutom 
innefattar den säkerhetsbedömning av den intagne som görs vid 
permissionsansökan en avvägning huruvida en intagens permission skall 
vara övervakad eller ej. Kanske är det den säkerhetsbedömningen som i så 
fall bör ses över. 
 
Det är lätt att få föreställningen att höjden på anstaltens murar är vad som 
gör en anstalt rymningssäker. Visst är det bra med ett bra skalskydd, men 
det är det förebyggande arbetet, som att hindra införsel av mobiltelefoner, 
narkotika, vapen eller andra otillåtna föremål, som utgör grunden för att 
rymningar inte skall kunna ske. I den bästa av världar skulle dock den vård 
som bedrivs inne på anstalterna vara tillräcklig för att få den intagne att låta 
bli att rymma. Det här ställer krav på att både ledning och anställda på 
anstalterna utför sina arbetsuppgifter plikttroget. Rymningarna år 2004 blev 
en väckarklocka, nu återstår att se om den noggrannhet, vid bl.a. visitationer 
och vid anställningsförfarande, som blev följden, kan hållas på samma goda 
nivå i framtiden. 
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De säkerhetsåtgärder som enligt KVS vidtagits ute på anstalterna torde vara 
tillräckliga för att påtagligt försvåra såväl fritagningar som rymningar, en tid 
framöver i alla fall. Den höjda säkerhetsmedvetenheten har med största 
sannolikhet fått ett starkt fäste inom organisationen och kommer att prägla 
verksamhetens arbete under en lång tid framöver. 
 

6.2 Kriminaliseringen 

Att rymningar ännu inte kriminaliserats i Sverige har sannolikt sin grund i 
att de disciplinära åtgärder, som är möjliga att använda, ansetts som 
tillräckliga. Även möjligheten att vidta straffrättliga åtgärder, gällande 
eventuella brottsliga gärningar som begåtts i samband med flykten, har 
beaktats. Detta skall också ses i ljuset av den traditionella humanistiska syn 
som genomsyrar svensk kriminalvård i många hänseenden. Om en 
kriminalisering skall anses legitimerad eller inte torde bero på huruvida 
lagstiftningens önskade effekt uppnås eller inte. I mina ögon skulle en 
kriminalisering som inte innebär att antalet rymningarna minskar vara 
överflödig, signalsändning till samhället eller ej. 
 
De ekonomiska argument som lagts fram ställer jag mig också tveksam till. 
Om en kriminalisering av rymningar minskar antalet rymningar så kommer 
många av de fall av rymningar, som trots allt kommer att ske, att kosta 
rättsväsendet pengar i rättegångskostnader, något som de i dagsläget inte 
behöver göra. Även om polisen fått betala stora summor i sökandet efter 
rymningarna år 2004 så faller trots allt detta inom polisens ansvarsområde, 
därför måste också en budget för sådana här fall finnas. 
 
Lika lite faller jag för argumentet att det skulle vara en mänsklig rättighet att 
rymma från en anstalt och ett ådömt fängelsestraff. Det finns en uppsjö av 
plikter som är straffbelagda att smita från i Sverige. Att under värnplikten 
avvika och därigenom bryta mot Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är 
kanske den jämförelse som ligger närmast till hands i det här fallet. 
 
Risken för allmänheten vid en rymning är sannolikt överdriven. Visst 
föreligger det en liten risk att allmänheten konfronteras med en intagen på 
rymmen, men det ligger för det mesta i rymlingens intresse att väcka så lite 
uppmärksamhet som möjligt och undvika att komma i kontakt med andra än 
de människor som denne litar på. 
 
Vid granskningen av de motioner, som propagerat för en kriminalisering, i 
anknytning till propositionen om en modernare kriminalvårdslag, kunde 
noteras att det i flera av dessa angavs som skäl att andra länder 
kriminaliserat rymningar. Detta gjorde mig lite förundrad eftersom inget 
skrevs om att kriminaliseringarna givit resultat, eller gjorde en jämförelse 
med länder där rymningar inte är kriminaliserade. Argumentationer av detta 
slag synes ihåliga då lika gärna motsatsen, att det finns många länder som 
inte kriminaliserat gärningen, torde vara lika mycket värd. 
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Det slutsatser som kan dras av granskningen mellan de nordiska länderna är 
först och främst att Norges förutsättningar skiljer sig lite från de övriga 
ländernas då de dels hanterar ett mindre tungt klientel än de övriga tre 
länderna, dels har norska fängelser uppgraderat säkerheten mer än vad de 
övriga tre länderna gjort. Därför blir jämförelsen mellan Danmark, Finland 
och Sverige mer rättvis. Gällande förutsättningarna kan sägas att Sveriges 
och Danmarks klientel liknar varandras mer än vad det svenska och finska 
gör.233 Samtidigt liknar Sveriges kriminalvård mer Finlands med avseende 
på andelen som placeras i öppna respektive slutna anstalter.234 Sett till den 
statistik som presenterats tidigare, gällande rymningar från öppna anstalter, 
kan sägas att trenden visade på ett minskat antal rymningar per 100 000 
vårddygn i alla nordiska länder utom i Sverige under åren 1996 – 2004.235 
Eftersom Finlands fångrymningskriminalisering år 1999 inte avser 
rymningar från öppna anstalter så tjänar deras siffror som referenssiffror. 
Danmark, som kriminaliserade fangeflugt år 2002, visade på sjunkande 
siffror redan långt innan kriminaliseringen så någon definitiv slutsats torde 
inte kunna dras att den danska nergången berodde på kriminaliseringen. Den 
danska kriminaliseringen medförde inte någon drastisk dykning av 
rymningsstatistiken förrän år 2003 och året därefter ökade siffran igen. 
Trenden i Sverige har under tidsperioden snarare varit tvärtom, men sett till 
åren 1996 – 2001 hade Sverige fortfarande färre rymningar från öppna 
anstalter per 100 000 vårddygn än Danmark, detta utan någon 
kriminalisering skett i ettdera landet. År 2002 torde vara extra intressant då 
rymningar var kriminaliserade i Danmark, men inte i Sverige. Statistiken 
visar här att antalet rymningar från öppna anstalter per 100 000 vårddygn 
var högre i Danmark, 42, än i Sverige, 37. Uppenbarligen finns inga 
enhetliga tecken på att en kriminalisering de facto är effektiv för att stävja 
rymningar från öppna anstalter. 
 
Gällande rymningar från slutna anstalterna per 100 000 vårddygn är 
Sveriges siffror fullt konkurrenskraftiga med både Danmarks och Finlands. 
Även här har siffrorna under åren 1996 – 2004 visat på en nedåtgående 
trend i samtliga nordiska länder utom i Sverige som pendlat mellan 2 – 3 
rymningar per 100 000 vårddygn, utom år 1997 då en topp nåddes med 4 
rymningar. Finland, som är det land som likt Sverige inhyser en stor del av 
sina fängelsedömda i slutna anstalter, har i det här fallet sämre siffror än 
Sverige, sin kriminalisering till trots. Som tidigare påpekat är många av dem 
som sitter på slutna anstalter långtidsdömda och för dessa skulle en 
kriminalisering av rymningar knappast avskräcka. Därmed skulle antagligen 
kriminaliseringens effektivitet förlorad även vid de slutna anstalterna. 
 
För att knyta ihop statistikdelen skall också tilläggas att de rymningssiffror 
som rapporterats för år 2005 i Sverige har inneburit en halvering av antalet 
rymningar, någonting som kommer att synas när en ny nordisk statistik 
sammanställs. Detta trots att ingen straffbeläggning av rymningar skett. 

                                                 
233 Se kapitel 5.4.2. 
234 Ibid. 
235 Se kapitel 5.4.3. 
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I det fall en tveksamhet uppstår i effektfrågan av en kriminalisering tycker 
jag att huvudregeln bör vara att inte kriminalisera. Då det visar sig att 
disciplinära åtgärder samt annan rymningshämmande lagstiftning, 
exempelvis främjande av flykt, är lika effektiv som en direkt kriminalisering 
av rymningar, finns inget skäl till ytterligare kriminaliseringar. När nu även 
den nya lagen som möjliggör senareläggning av den villkorliga frigivningen 
vid misskötsamhet kan komma att träda i kraft den 1 januari 2007, kommer 
förhoppningsvis rymningarna att minska ytterligare. 
 

6.3 Avslutande synpunkter 

Det säkerhetsarbete som äger rum på landets anstalter har givit resultat sett 
till 2005 års siffror. Ett bättre bevis är svårt att få. Detta har, som tidigare 
påpekats, skett utan någon kriminalisering av rymningar. Enskilda 
säkerhetsrisker kommer dock Kriminalvården alltid att få leva med. I en så 
stor organisation kommer det alltid att finnas individer som är mindre 
lämpade för sitt jobb och därmed kommer att innebära en säkerhetsrisk. 
 
I jakten efter att minska rymningsantalen får inte kriminalvårdens syfte, att 
motivera den intagne att leva ett liv utan brottlighet efter frigivningen, 
glömmas bort. Säkerhetstanken kommer med största sannolikhet att ske på 
bekostnad av vård. Ju högre murar som byggs, ju längre kommer den 
intagne ifrån det samhälle som han eller hon skall återanpassas till. Här 
finns också risken för att politiker vill plocka billiga röster genom att lova 
högre straff och hårdare tag mot intagna. Många av de förslag som lades i 
anslutning till proposition 2005/06:123 fann inte stöd vare sig i statistik eller 
i andra källor. 
 
Problem i samhället brukar bäst avhjälpas genom juridik och praktik i en 
kombination. Jag hoppas att det är detta som skett under år 2005, då jag tror 
att det praktiska inslaget släpade efter lite. Det förstärkta juridiska skyddet 
mot rymningar, genom möjligheten att senarelägga den villkorliga 
frigivningen, är dock välkommet och kommer förhoppnings få intagna som 
inte är långtidsdömda att avstå från rymningsförsök. I lagstiftningsväg 
tycker jag dock att det finns mer att göra. Det finns en särskild grupp 
intagna vilka kommer att utgöra en ständig rymningsrisk, de livstidsdömda. 
Genom att avskaffa livstidsstraffet och i stället endast använda sig av 
tidsbestämda straff tror jag att rymningsrisken kommer att avta. För även 
om Norge, med grund i det som ovan sagts, inte är fullt jämförbara med 
Sverige, så tror jag att de ligger före Sverige på detta plan, något som också 
syns i deras rymningsstatistik från slutna anstalter. 
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Bilaga A 

236

                                                 
236 KOS 2004, s. 17. 
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Bilaga B 

 
237

                                                 
237 http://www.kvv.se/upload/Informationsmaterial/KVS%20Karta%202006.pdf [2006-05-
06]. 
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