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Förord 
Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans 
att lyckas med att avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda 
klienten för livet i frihet är därför stor. Mot bakgrund av detta gav reger-
ingen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet 
med att intensifiera och strukturera frigivningsförberedelserna på anstalter-
na.  
 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har fått regeringens uppdrag att i sam-
arbete med kriminalvården utvärdera satsningen. Uppdraget har delats upp 
i två delar. En del utvärderar den nya utslussningsform, så kallad IÖV-ut-
sluss, som infördes för intagna med minst två års strafftid i samband med 
försöksverksamheten. Den andra delen utvärderar den generella delen av 
frigivningsförberedelserna. Denna rapport, som rör den generella delen, är 
den andra om detta tema.  
 Rapporten vänder sig till regering och riksdag samt företrädare för kri-
minalvården, rättsväsendet och olika myndigheter som socialtjänst och ar-
betsförmedling. 
 Utvärderingen har genomförts av Inka Wennerberg och Olga Niméus, 
båda utredare vid BRÅ. Rapporten har skrivits av Olga Niméus tillsam-
mans med Stina Holmberg, chef för enheten för individinriktade åtgärder, 
BRÅ. Professor Lars Oscarsson vid Örebro universitet har vetenskapligt 
granskat rapporten och lämnat värdefulla synpunkter. Kriminalvården har 
representerats av Ulf Jonson, enhetschef och Gunilla Nilsson, handläggare 
på Kriminalvårdsstyrelsen, som har granskat rapporten och lämnat viktiga 
synpunkter.  
 
Stockholm i april 2004 
 
 
 
Jan Andersson  
Generaldirektör Stina Holmberg 
 Enhetschef 
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Sammanfattning 
Den första oktober 2001 inleddes en försöksperiod inom kriminalvården. 
Syftet var att arbetet med att förbereda de intagna inför frigivningen skulle 
intensifieras och struktureras. Intentionen var att arbetet skulle förstärkas 
på två sätt. För det första infördes möjligheten för långtidsdömda att avtjä-
na den sista delen av strafftiden under elektronisk övervakning i hemmet, så 
kallad IÖV-utsluss1. För det andra skulle kriminalvården mer generellt satsa 
på arbetet med frigivningsförberedelser.  
 BRÅ har regeringens uppdrag att utvärdera försöket. Denna rapport av-
ser den generella delen av försöksverksamheten och är den andra om detta 
tema. Den första presenterades i april 2003 (Från anstalt till frihet. För-
stärkta frigivningsförberedelser, webbrapport april 2003). En separat utvär-
dering görs av IÖV-utsluss. Även i den delen kom en första rapport i april 
2003 (BRÅ-rapport 2003:4) och en ytterligare avrapportering görs den 1 
april 2004. 
 BRÅ:s utvärdering av försöksverksamheten bygger på tre enkätunder-
sökningar. De första två genomfördes under sommaren respektive hösten 
2002 och den tredje under hösten 2003. I analysen har de två första mät-
ningarna slagits ihop till en ingångsmätning som har jämförts med resultat-
en från år 2003. En uppföljning av en grupp klienter, som fick en placering 
enligt 34 § i kriminalvårdslagen, KvaL, har också gjorts. Placering enligt 34 
§ Kval, så kallad 34 §-placering, innebär att en intagen kan medges att 
vistas utanför anstalten för att få behandling eller utbildning som kan 
underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. Placeringen kan göras 
på exempelvis ett behandlingshem, familjehem eller en folkhögskola. 
 

Få positiva förändringar  
Först bör sägas att den uppföljningsperiod på ett år, som BRÅ har haft till 
sitt förfogande får betraktas som mycket kort. En längre mätperiod hade 
gett kriminalvården bättre förutsättningar att hinna genomföra förändring-
ar.  
 Den mest påtagliga förändringen i kriminalvårdens arbete under mät-
perioden var att användningen av ett nytt blankettstöd för verkställighets-
planeringen ökade. I anslutning till att försöksverksamheten inleddes i okto-
ber 2001, infördes nya föreskrifter, och med dem ett nytt blankettstöd, för 
planeringen av den intagnes verkställighetstid. Blanketten ”följer med” den 
intagne vid varje förflyttning under verkställigheten till skillnad från det 
gamla blankettstödet som varierade från anstalt till anstalt. Den ökade 
användningen hade dock inte lett till en ökad dokumentering av arbetet på 
anstalterna över lag, vilket var ett av syftena med de nya föreskrifterna.  
 Användningen av ASI och MAPS, som är två verktyg som används inom 
kriminalvården för att kartlägga och planera klienternas behov av behand-

                                                      
1
 IÖV-utsluss står för intensivövervakning med elektronisk kontroll. Detta innebär att klienter 

tillbringar den sista tiden av straffet i hemmet under elektronisk övervakning. 
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ling, hade också ökat. De flesta klienter som utreds med hjälp av dessa 
verktyg är narkotikamissbrukare.  
 I övrigt går det inte att utläsa några positiva förändringar från mätning-
arna år 2002 till mätningen år 2003. 
 
FÄRRE INTAGNA HADE HAFT KONTAKT MED FRIVÅRDEN INFÖR FRIGIVNINGEN 

Andelen intagna som hade fått hjälp av socialtjänsten hade minskat något 
mellan mätningarna år 2002 och år 2003. Andelen klienter som bedömdes 
behöva hjälp från arbetsförmedlingen och socialtjänsten var dock ungefär 
lika stor vid båda mätperioderna. Minskningen hänger troligen samman 
med att andelen klienter som inte ville ha hjälp var större hösten 2003 jäm-
fört med ett år tidigare.  
 Det var också mindre vanligt hösten 2003 att frigivningen förberetts 
genom att den intagne hade haft personlig kontakt med frivården. Störst 
var minskningen bland narkotikamissbrukarna. Bara 65 procent av dessa 
hade haft en personlig kontakt med frivården under det närmast föregående 
halvåret hösten 2003 mot 84 procent ett år tidigare.  
 Klienternas situation när det gäller försörjning och sysselsättning vid fri-
givningen var något sämre vid mätningen år 2003 än år 2002. En mindre 
andel än tidigare skulle försörja sig på lön, studiebidrag eller arbetsmark-
nadsbidrag.  
 
ANDELEN KLIENTER SOM FÅR UTSLUSSNING VAR OFÖRÄNDRAD 

Den totala andelen som slussades ut genom 34 §, frigång eller IÖV-utsluss2 
i BRÅ:s material hade inte ökat mellan mätningarna. Vid bägge mätperiod-
erna frigavs cirka två tredjedelar av klienterna med minst sex månaders 
strafftid direkt från anstalten utan någon form av utslussning.  
 
DE FLESTA 34 §-PLACERINGAR UPPHÖR VID TIDPUNKTEN FÖR VILLKORLIG FRIGIVNING  

Andelen som hade fått en 34 §-placering av de klienter som ingick i BRÅ:s 
studie hade heller inte ökat. I genomsnitt fick tolv procent av klienterna en 
34 §-placering både vid mätningen år 2002 och år 2003. Denna grupp in-
tagna var tungt belastad. Två tredjedelar av dem var narkotikamissbrukare 
och hälften hade minst fem domar bakom sig.  
 Även KVS har, på uppdrag av regeringen, studerat en grupp klienter 
som fick 34 §-placering år 2002. Syftet var att kartlägga hindren för fler 
placeringar (KVS 2003b). Av studien framgår att andelen placeringar som 
avbröts före den villkorliga frigivningen var relativt stor – 28 procent. 

                                                      
2 Placering enligt 34 § Kval, så kallad § 34-placering, innebär att en intagen kan medges att 
vistas utanför anstalten för att få behandling eller utbildning som kan underlätta hans eller hennes 
anpassning i samhället. Placeringen kan göras på exempelvis ett behandlingshem, familjehem 
eller en folkhögskola. IÖV-utsluss står för intensivövervakning med elektronisk kontroll. Detta 
innebär att klienter tillbringar den sista tiden av straffet i hemmet under elektronisk övervakning. 
Frigång innebär att den intagne får vistas utanför anstalten under arbetstid för att utföra arbete, 
delta i undervisning eller utbildning, erhålla öppenvårdsbehandling eller delta i någon annan 
ordnad verksamhet. Se vidare under respektive avsnitt sidorna 25 ff.  
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 BRÅ:s egen uppföljning av 33 placeringar visar, att bland de intagna 
som fullföljer vården på behandlingshem eller familjehem fram till villkorlig 
frigivning, är det mycket få som stannar kvar i vård efter den tidpunkten. 
Detta oavsett hur den ursprungliga planeringen såg ut.  
 När beslut om en 34 §-placering tas bör det enligt KVS’ föreskrifter 
finnas en ansvarsförbindelse från socialtjänsten. Krav på ansvarsförbindelse 
lyfts ofta fram som ett hinder mot placeringar. BRÅ:s studie tyder dock inte 
på att detta krav behöver utgöra någon stötesten. I majoriteten, men inte 
samtliga 33 studerade placeringar, fanns en ansvarsförbindelse. När en in-
tagen inte får en 34 §-placering beror det, enligt kontaktmännen, sällan på 
att en ansvarsförbindelse inte kan ordnas utan på bristande motivation hos 
den intagne.  
 En rad faktorer togs upp i KVS’ studie som förklaring till att inte fler in-
tagna placeras enligt 34 §. Bland annat nämns bristande motivation bland 
intagna, att personalen har för lite tid och kompetens att utreda en even-
tuell placering och att det ibland är svårt att få ansvarsförbindelse från soci-
altjänsten.  
 Även RFHL (Riksförbundet för behandling av läkemedelsmissbrukare) 
har i en studie analyserat de viktigaste hindren för 34 §-placeringar i Regi-
on Stockholm. Deras slutsats är att både intagna och personal på anstalter 
behöver bättre information om 34 §. De föreslår bland annat att krimi-
nalvården förenklar rutinerna för 34 §-utredningar och tillsammans med 
socialtjänsten följer upp hur placeringarna lyckats. 
 
NEDÅTGÅENDE TREND NÄR DET GÄLLER FRIGÅNG 

Av KVS’ statistik framgår att antalet som fick frigång minskade under för-
söksperioden från år 2001 till år 2003, från 506 till 453 personer. Detta 
samtidigt som antalet personer som frigivits har ökat något (KVS 2003a). 
Av de klienter som hade frigång i BRÅ:s material, drygt en tiondel, var an-
delen missbrukare liten och många var dömda för första gången. Enligt 
uppgifter från KVS är också andelen som missköter sin frigång låg, kring 
två procent.  
 Den begränsade målgruppen för IÖV-utsluss, när det gäller strafftid i 
kombination med stränga krav för att beviljas, innebär att antalet som hit-
tills fått denna form av utslussning är ganska litet. År 2002 beviljades 151 
klienter denna form av utslussning och 145 år 2003. Intresset för IÖV-ut-
sluss bland de intagna tycks också ha minskat, antalet sökande minskade 
med 17 procent från år 2002 till år 2003.  
 Klienter som beviljas IÖV-utsluss är mindre kriminellt belastade än gen-
omsnittet. Antalet klienter som avbryter IÖV-utslussningen på grund av 
misskötsamhet är också litet, endast sex procent.  
 
ANDELEN SOM FÅR UTSLUSSNING ÖKAR MED STRAFFTIDENS LÄNGD  

Den tydligaste skillnaden mellan dem som fick respektive inte fick någon 
form av utslussning i BRÅ:s material gäller strafftiden. De flesta klienter 
utan utslussning hade en strafftid mellan sex månader och ett år, medan de 
som fick utslussning oftast hade över ett års strafftid. Inom gruppen med 
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upp till ett års strafftid skulle 15 procent få någon form av utslussning, 
vilket får ses mot bakgrund av att både behovet av och möjligheten att 
hinna ordna utslussning under så kort verkställighet är begränsat. Av dem 
med minst två års strafftid var andelen som fick utslussning högre – 41 pro-
cent. Andelen som skulle få någon form av utslussning inom de olika 
grupperna skilde sig inte åt år 2002 jämfört med år 2003.  
 Den vanligaste orsaken till att klienterna inte fick någon utslussning var, 
enligt deras kontaktmän, att de saknade motivation. Det sågs som en hu-
vudförklaring i nästan en tredjedel av fallen. Den näst vanligaste orsaken 
var att frågan inte hade prövats. Att frågan inte hade prövats visade sig i 
många fall hänga ihop med att en stor andel klienter utan utslussning hade 
en relativt kort strafftid, som nämns ovan.  
 

BRÅ:s bedömning 
FLERA MÖJLIGA FÖRKLARINGAR TILL DE FÅ FÖRÄNDRINGARNA  

BRÅ kan se flera möjliga förklaringar till att så få positiva förändringar 
skett under försöksperioden. Som nämnts ovan var den uppföljningsperiod 
på ett år, som BRÅ haft till sitt förfogande, kort. En längre mätperiod hade 
gett kriminalvården bättre förutsättningar att hinna genomföra förändring-
ar.  
 Inom kriminalvården har perioden präglats av en kraftigt ökad belägg-
ning på anstalterna, vilket i sig inneburit en ökad belastning på personalen. 
Regeringens intentioner att genom en försöksverksamhet ”intensifiera och 
strukturera arbetet med att förbereda de intagna för frigivning” är också 
något vagt formulerade. Några extra medel för att realisera förbättringarna 
har inte tillförts. Därtill kommer att regeringens narkotikasatsning på an-
stalterna sjösatts under samma period, vilket krävt mycket tid och energi av 
de deltagande anstalterna. På sikt är det rimligt att förvänta att även 
narkotikasatsningen kommer att ha positiva effekter på frigivningssitua-
tionen för intagna med missbruksproblem.  

Med facit i hand kan man diskutera om den centrala arbetsgrupp som 
tillsattes inom kriminalvården för att främja en utveckling av arbetet med 
frigivningsförberedelser, hade kunnat nå bättre resultat om den hade haft 
ett ännu tydligare fokus på att följa upp, analysera och undanröja interna 
hinder för ett bättre frigivningsarbete.  
 Slutligen är det ett faktum att kriminalvårdens möjligheter att påverka 
de intagnas situation vad gäller bostad, sysselsättning och försörjning är be-
gränsade. Kriminalvården måste så långt som möjligt försöka engagera 
socialtjänsten och andra myndigheter i frigivningsförberedelserna. Men i 
slutänden är det andra än kriminalvården som förfogar över resurserna och 
fattar besluten när det gäller dessa frågor. 
 BRÅ ser ändå positivt på att regioncheferna lämnat synpunkter på ut-
värderingsresultaten genom att komma med många förslag till förbättring-
ar. Det är förslag som är både kreativa och konstruktiva. Även KVS’ och 
RFHL:s studier av hinder för 34 §-placeringar innehåller värdefulla analys-
er och en rad goda förslag.  
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HUR KAN ANDELEN SOM FÅR UTSLUSSNING ÖKA? 

Det finns många fördelar med att öka antalet intagna som får någon form 
av utslussning. Förutom att övergången från anstalt till ett liv i frihet torde 
underlättas genom en successiv övergång3, kan det bidra till att frigöra fäng-
elseplatser. BRÅ har, utifrån de erfarenheter utvärderingen givit, sammanställt 
en lista över åtgärder, som skulle kunna bidra till att öka antalet som får 
utslussning (se sida 41). Den inrymmer bland annat en översyn av lagregler 
och föreskrifter för utslussning, bättre information till intagna och personal 
samt förenklade administrativa rutiner och förändrad syn på vilka intagna 
som skulle kunna beviljas utslussning. 
 

                                                      
3
 Se prop. 2000/01:76 
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Inledning 
Regeringen har givit BRÅ i uppdrag att utvärdera den försöksverksamhet 
med förstärkta frigivningsförberedelser som inleddes i oktober 2001. Den 
treåriga försöksverksamheten syftade till att strukturera och intensifiera fri-
givningsarbetet på landets anstalter. I samband med försöksverksamheten 
skapades en ny utslussningsform för intagna med minst två års strafftid, så 
kallad fotboja, det vill säga intensivövervakning med elektronisk övervak-
ning i hemmet, (IÖV-utsluss).  
 Försöksverksamheten innebar också att fokus sattes på det generella ar-
betet med frigivningsförberedelser. I proposition (prop. 2000/01:76) fram-
hålls särskilt behovet av att 

• förbättra utredning, planering och dokumentation av frigivnings-
förberedelserna 

• stödja och underlätta de intagnas kontakter med olika samhälls-
organ så att de intagnas behov av bostad, arbete, behandling och 
nätverk kan tillgodoses 

• anstalt och frivård samverkar och eftersträvar en successiv över-
gång från anstalt till frihet. 

 
Denna rapport avser kriminalvårdens generella arbete som nämns ovan och 
är den andra om detta tema. 
 

Frågor och metod 
Rapportens huvudfråga är i vilken mån försöksverksamheten lett till att an-
stalterna blivit bättre i arbetet med att förbereda intagna inför deras frigiv-
ning. BRÅ:s första delrapport belyste hur anstalterna arbetade med frigiv-
ningsförberedelser i ett tidigt skede av försöksperioden. Det skedde genom 
två enkätundersökningar om intagna, som sommaren och hösten 2002 
skulle lämna anstalt efter minst sex månaders strafftid. Gränsen sex måna-
ders strafftid drogs efter samråd med företrädare för kriminalvården. 
Rapporten var således en form av ”ingångsmätning”. Den har nu följts upp 
med en ny, motsvarande mätning under hösten 2003, för att se om den 
pågående försöksverksamheten lett till förbättringar när det gäller att för-
bereda de intagna för frigivningen.  
 En målsättning som sätts upp i propositionen 2000/01:76, är att det för 
varje intagen med en längre strafftid ska finnas en planering för en struk-
turerad övergång från anstalt till frihet. Vidare anges att detta i normalfallet 
bör innebära någon form av placering eller aktivitet i samband med frigiv-
ningen åtminstone delvis utanför anstalten om det inte omöjliggörs på 
grund av säkerhetsskäl eller bristande motivation hos den intagne. BRÅ har 
i denna rapport försökt ge svar på i vilken mån denna målsättning har upp-
nåtts.  
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De frigivningsförberedelser som har studerats är de som lyfts fram i reger-
ingens proposition. Följande områden belyses4: 
 

• Arbetet med utredning, planering och dokumentation. 
• I vilken mån de intagna får kontakt med olika samhällsorgan och 

frivilliga organisationer och vilken roll kriminalvården spelar för att 
förmedla kontakterna. 

• I vilken mån anstalt och frivård samverkar inför den villkorliga fri-
givningen. 

• Omfattningen av olika utslussningsalternativ inför den villkorliga 
frigivningen. 

• De intagnas sociala situation5 inför den villkorliga frigivningen. 
 
Först görs en kort redovisning av resultaten från delrapporten. De särskilda 
insatser som gjorts centralt för att realisera regeringens intentioner redo-
visas sedan. Därefter tas följande fyra frågor upp:  
 

1. Har kriminalvårdens arbete med frigivningsförberedelser förbätt-
rats år 2003 jämfört med år 2002? 

2. Skiljer sig frigivningsarbetet åt i de olika kriminalvårdsregionerna?  
3. Vilka är kriteriena för olika former av utslussning och hur funger-

ar det i praktiken? Särskild fokus läggs på placeringar enligt 34 § 
KvaL.  

4. Hur skiljer sig de klienter som har fått olika former av utslussning 
från dem som inte fått utslussning? 

 

Metod 
Frigivningsförberedelserna på anstalterna har kartlags med hjälp av totalt 
tre enkätundersökningar. De två första undersökningarna genomfördes 
sommaren och hösten 2002 med cirka tre månaders mellanrum. Den tredje 
och sista mätningen gjordes ett år senare hösten 20036. 
Skälet till att det gjordes två mätningar med kort mellanrum år 2002 var att 
minimera risken för säsongsmässiga variationer7. Resultaten från dessa två 
mätningar har slagits ihop till en ”ingångsmätning” som sedan har jämförts 
med resultaten från hösten 2003.  
 Urvalet har varit detsamma i samtliga tre mätningar och omfattade in-
tagna som:  
 

                                                      
4
 Enkäterna har även inrymt frågor om bland annat programdeltagande under anstaltstiden som 

redovisades i den första rapporten. I denna rapport har redovisningen inskränkts till sådant som 
direkt lyfts fram i propositionen.  
5
 Med social situation avses i det här sammanhanget klientens bostads- sysselsättnings- och 

försörjningssituation. 
6
 Första mätningen genomfördes 10 juni–9 juli 2002. Andra mätningen 16 oktober–15 

november 2002 och tredje mätningen, 26 augusti–7 oktober 2003.  
7
 Analysen av de första mätningarna visade att de inte väsentligt skilde sig från varandra. Av 

bland annat detta skäl har det bedömts vara tillräckligt med ett mättillfälle år 2003. 
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• hade minst sex månaders strafftid  
• lämnade anstalten under mätperioden genom  

- villkorlig frigivning 
- placering enligt 34 § KvaL eller  
- IÖV-utsluss. 

 
Personer med utvisningsbeslut exkluderades.  
 
Enkäterna skickades ut till anstalterna där de fylldes i av de intagnas 
kontaktmän en till tre veckor innan de intagna lämnade anstalten8.  
 Svar kom in om 713 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 
drygt femtio procent. Bortfallet har således varit relativt stort. Det kan del-
vis förklaras av att det var svårt att få kontaktmännen att fylla i enkäten på 
grund av tidsbrist. Bortfallet var emellertid ungefär lika stort när det gäller 
klienter som lämnade anstalten för frigivning och för dem som skulle få en 
34 §-placering9. En jämförelse av BRÅ:s material med siffror från Krimi-
nalvårdsstyrelsen (KVS, 2003a) visade att klienterna i BRÅ:s material i hu-
vudsak är representativa för det totala antalet intagna (se vidare sidan 36).  
 De 713 intagna i materialet fördelar sig enligt tabell 1 när det gäller dels 
antal klienter i mätningen åren 2002 respektive 2003, dels klienternas för-
delning på de olika utslussningsalternativen.  
 
Tabell 1. Klienter i BRÅ:s material fördelade på mättillfälle och utslussningsform. Antal. 

 
Frigång 34 §* IÖV

Ingen 
utslussning

 
Totalt 

 
Sommaren och 
hösten 2002 45 63 6 296

 
 

410 
 
Hösten 2003 34 30 1 238

 
303 

 
Totalt 79 93 7 534

 
713 

*Klienter som skulle få en 34 §-placering i mätningarna sommaren och hösten 2002 är något överrepresen-
terade jämfört med KVS’s statistik. Det görs därför inga diretka jämförelser när det gäller andelen 34 §-placer-
ingar över tid i rapporten. 
 
BRÅ:s material innehöll för få klienter med IÖV-utsluss för att det skulle 
vara möjligt att göra en analys av denna grup. Uppgifter om IÖV-klienter 
har därför hämtats ur BRÅ-rapporten: Fängelse i frihet. En utvärdering av 
intensivövervakning med elektronisk kontroll (BRÅ-rapport 2003:4).  

                                                      
8 Genom att välja en urvalsperiod som utgick från det datum då de intagna lämnade anstalten  
underlättades insamlandet av materialet avsevärt. Om datum för villkorlig frigivning i stället skulle 
vara urvalskriterium hade insamlandet blivit alltför resurskrävande, eftersom klienterna då hade 
befunnit sig på anstalt eller varit placerade på olika behandlingshem alternativt familjehem enligt 
34 § eller under frivårdens ansvar på IÖV-utsluss. 
9
 Bortfallet för klienter som skulle få IÖV-utsluss var däremot högre; antalet klienter som skulle 

lämna anstalten för att få IÖV-utsluss under den senaste urvalsperioden utgjordes av sju klienter 
och svar inkom om endast en av dem. Med anledning av detta hämtades i stället uppgifter om 
denna typ av klienter från ett annat material som redovisas i BRÅ rapporten: Fängelse i frihet. Se 
nedan.  
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Denna grupp omfattar 135 personer som beviljades IÖV-utsluss från och 
med den 1 oktober 2001 till och med maj 2002. 
 I jämförelsen av klienternas sociala situation i de olika kriminalvårds-
regionerna är klienter som skulle få en 34 §-placering eller IÖV-utsluss 
exkluderade10. 
 I den analys som görs av klienter med och utan utslussning har resul-
taten från åren 2002 och 2003 slagits samman. För att se om intagna med 
narkotikamissbruk skiljer sig från icke-missbrukare, vad gäller former av 
utslussning delas däremot klienterna upp i två grupper beroende på om de 
är narkotikamissbrukare eller inte11. Totalt är 404 personer i materialet nar-
kotikamissbrukare, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Klienter i BRÅ:s material fördelade på missbruk, utslussningsform och mättillfälle. Antal. 

  
Frigång 34 § IÖV

Ingen 
utslussning

 
Totalt 

Narkotika- 
missbrukare 

  

 2002 15 46 2 168  
 2003 7 25 0 141  
Totalt  22 71 2 309 404 
Inte 
narkotika- 
missbrukare 

  

 2002 30 17 4 128  
 2003 27 5 1 97  
Totalt  57 22 5 225 309 
 
Summa 

 
79 93 7 534

 
713 

 
Utöver enkätundersökningarna har även en uppföljning av de klienter som 
fick 34 §-placering under hösten 2002 gjorts. Uppgifter om sammanlagt 33 
intagna samlades in, cirka ett år efter det att klienterna påbörjade placer-
ingen. En utförligare metodredovisning ges i bilaga 1. 
 

Resultat från mätningen år 2002 
I den första rapporten sammanfattades resultaten av den inledande mät-
ningen sommaren/hösten 2002 på i huvudsak följande sätt.  
 
ETT NYTT BLANKETTSTÖD FÖR VERKSTÄLLIGHETSPLANERINGEN HAR INFÖRTS 

I anslutning till att försöksverksamheten inleddes, infördes ett nytt mer 
funktionellt blankettstöd. Denna blankett, som innehåller frågor om 
brottsbakgrund, behov av behandling och hjälp från socialtjänsten och 
andra myndigheter, är tänkt att följa med den intagne under hela strafftiden 
och på så sätt underlätta planeringen av den intagnes straff. Av BRÅ:s 

                                                      
10

 Samtliga som fick IÖV-utsluss hade bostad, sysselsättning och försörjning ordnat och de som 
fick 34 §-placering planerade i många fall att stanna på behandlingstiden även efter frigivningen.  
11

 I enkäten ombeds kontaktmännen uppge om klienten har narkotikamissbruk, blandmissbruk 
eller alkoholmissbruk. 
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mätning framgår att kontaktmännen i stor utsträckning har gått över till 
den nya blanketten.  
 
DE FLESTA SOM BEHÖVDE OCH VILLE HA KONTAKT MED 
SOCIALTJÄNSTEN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN FICK DET 

• Drygt 70 procent bedömdes ha behov av kontakt med social-
tjänsten inför frigivningen. För de allra flesta av dem hade också en 
personlig kontakt tagits med socialtjänsten för att förbereda frigiv-
ningen. Vanligast var att klienten själv hade tagit den första kon-
takten.  

• Hälften bedömdes behöva hjälp från arbetsförmedlingen eller 
KrAMI12. Av dessa hade nästan hälften fått eller skulle få hjälp av 
arbetsförmedlingen. 37 procent ville inte ha hjälp och 13 procent 
hade inte fått hjälp trots att de ville det. 

• Det var relativt vanligt att socialtjänsten deltog i planeringen inför 
frigivningen tillsammans med den intagne och anstalten. För nästan 
hälften av de intagna hade socialtjänsten deltagit. Att arbetsförmed-
lingen deltog i planeringen var däremot ovanligt. 

 
EN FEMTEDEL AV DE INTAGNA HADE HAFT KONTAKT MED EN 
FRIVILLIGORGANISATION, FÖRENING ELLER TROSSAMFUND 

• De intagna hade oftast varit i kontakt med klientorganisationer för 
före detta missbrukare och organisationer för före detta kriminella 
(AA, NA, Länkarna och KRIS).  

• En fjärdedel hade deltagit i besöksverksamhet som Röda Korset, 
Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare och kyrkor ordnade 
på anstalten.  

 
LÅNGA AVSTÅND FÖRSVÅRADE SAMARBETE MED FRIVÅRDEN 

• Nästan 90 procent av dem som skulle friges skulle ha övervakning. 
För denna grupp har frivården ett ansvar att delta i frigivnings-
planeringen. Frivårdens deltagande försvåras dock av långa geo-
grafiska avstånd mellan aktuell frivårdsenhet och anstalt. Närmare 
hälften av de intagna befann sig på en anstalt som låg mer än tio 
mil från deras frivårdsenhet. 

 
EN FJÄRDEDEL SLUSSADES UT GENOM 34 §-PLACERING, FRIGÅNG ELLER IÖV-UTSLUSS 
 

• Trots intentionen att anstaltstiden ska verkställas under gradvis 
öppnare former hade cirka 60 procent av dem som ingår i studien 
avslutat sin tid i anstalt på en sluten anstalt. 

• Andelen som fick någon form av utslussningsalternativ var ganska 
liten. En dryg fjärdedel av de intagna fick utslussning genom 34 §-
placering, frigång eller IÖV-utsluss. Övriga frigavs direkt från en 
anstalt. Placering på behandlingshem eller dylikt enligt 34 § KvaL 
var det vanligaste utslussningsalternativet. Cirka en tiondel av de 

                                                      
12

 Samarbete mellan arbetsförmedlingen och kriminalvården.  
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intagna skulle ha frigång som utslussning och fyra procent hade 
beviljats IÖV-utsluss. 

 
85 PROCENT HADE BOSTAD, MEN MÅNGA SAKNADE SYSSELSÄTTNING 

För dem som skulle friges direkt från en anstalt ställdes också frågor om i 
vad mån bostad, sysselsättning och försörjning var ordnat. De flesta, men 
inte alla, hade bostad ordnad inför frigivningen. En dryg tredjedel skulle bo 
i egen bostad. Däremot var det flera som saknade arbete eller annan ordnad 
sysselsättning. 

• 85 procent hade någon form av bostad ordnad inför frigivningen. 
Graden av långsiktighet och stabilitet i boendet varierade dock. 
Drygt 10 procent saknade bostad eller hade inte bestämt hur de 
skulle bo. De övriga fem procenten skulle bo på institution. 

• När det gäller försörjning skulle drygt hälften erhålla olika typer av 
bidrag. En tiondel visste inte hur de skulle försörja sig. 

• Mindre än hälften skulle arbeta, studera eller ha sysselsättning i 
form av arbetsmarknadsåtgärd. En dryg tredjedel var arbetslösa 
eller visste inte vad de skulle arbeta med. Övriga hade någon form 
av arbetshinder. 

 
För en närmare redovisning hänvisas till rapporten som finns tillgänglig 
både på BRÅ:s och kriminalvårdens webbplatser13.  
 

Vilka insatser har gjorts för att 
realisera regeringens intentioner? 
För att realisera regeringens intentioner under försöksperioden och för att 
generellt förbättra kriminalvårdens arbete med att förbereda intagna inför 
frigivning från anstalt, har det funnits en projektgrupp under ledning av 
Kriminalvårdsstyrelsen och en representant per geografisk region (vem eller 
vilka som representerat regionen har varierat över tid). Frågan om utsluss-
ning från anstalt med IÖV-utsluss har hanterats i ett enskilt projekt med en 
central grupp och ett regionalt nätverk. Projektet fortlöper till den 1 
oktober 2004.  
 Gruppen som handhaft de generella frågorna om frigivningsförberedel-
ser har haft 17 sammanträden och ett slutseminarium. Av en slutrapport 
från gruppen i november 2003 framgår att gruppen har realiserat i huvud-
sak följande: 
 
NYA RIKTLINJER 

På fyra områden har nya riktlinjer tagits fram eller är på väg att tas fram. 
Riktlinjer för självförvaltning respektive för samverkan med ideella orga-

                                                      
13

 www.bra.se alt. www.kvv.se  
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nisationer har antagits. Riktlinjer för fritidsverksamhet har remissbehand-
lats och ska slutjusteras. Riktlinjer om utslussning är under slutförande14. 
 
PRODUKTION AV ANNAT VÄGLEDANDE SKRIFTLIGT MATERIAL 

Inom ramen för arbetet med frigivningsförberedelser producerades följande 
vägledande material för användning på anstalterna. 

• En checklista för frigivningsplanering, som nu ingår i mallarna för 
verkställighetsplanering.  

• En handbok i ekonomisk planering.  
• Ett utbildningsmaterial för lekmannaövervakare15. 
• En broschyr om ansvarsförhållanden vid frigivning från fängelse, 

framtagen i samverkan mellan KVS och Kommunförbundet.  
• En rapport som visar vilken typ av lokal samverkan mellan ideella 

organisationer och kriminalvården som förekommer, samt förbätt-
ringsförslag på området.  

• En broschyr framför allt riktad till socialtjänsten om 34 §, kon-
traktsvård och skyddstillsyn med föreskrift. 

• Information och vägledning om självförvaltning. 
• Information beträffande olika utslussningsalternativ riktad till in-

tagna. 
• Information om vägledning och nätverksarbete. 
• En debattartikel i KommunAktuellt om kriminalvårdens utveck-

lingsarbete. 
 
UTBILDNING OCH NÄTVERKSARBETE 

Fyra regionala utbildningar om verkställighets- och frigivningsplanering 
gavs under år 2001 med cirka 200 deltagare. År 2002 och år 2003 hölls 
även sammanlagt tio uppföljningsdagar. 
 En konferens om nätverksarbete har även hållits. De som arbetar med 
frågor kring självförvaltning på anstalt har samlats till årliga nätverks-
träffar.  
 
CENTRAL ARBETSGRUPP FÖR IÖV-UTSLUSS 

Utöver arbetsgruppen för frigivningsförberedelser har en central arbets-
grupp för IÖV-utsluss skapats. Gruppen har bland annat format regionala 
kompetensnätverk för fortlöpande utbildning och handledning av berörd 
personal. Föreskrifter och allmänna råd avseende IÖV-utsluss och riktinjer 
avseende utredning av den dömdes ekonomi har skapats. En informations-
portal, avseende all IÖV-verksamhet inklusive IÖV-utsluss, har skapats på 
kriminalvårdens intranät. 
 

                                                      
14

 Riktlinjerna för fritidsverksamhet trädde i kraft den 1 januari 2004 och riktlinjer för utslussning 
skickades på remiss i början av mars 2004. 
15

 Har framställts av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare i samverkan med projektgruppen. 
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ÖVRIGT 

Därutöver har en kortversion av propositionen om förstärkta frigivnings-
förberedelser sammanställts och spritts inom kriminalvården. Möten har 
hållits med Justitie- och Socialdepartementen samt Kommunförbundet. Kon-
takt har även tagits med Riksförsäkringsverket, Mobilisering mot narkoti-
ka, MOB, med flera för att diskutera frågor som hör till projektet. En 
nationell informationssatsning kring KrAMI16 har också gjorts, påtryck-
ningsarbete och särskilt avsatta medel har även lett till att fyra KrAMI har 
startats. Det finns nu sammanlagt tio KrAMI i landet.  
 

                                                      
16

 KrAMI är en form av samarbete mellan arbetsförmedlingen och kriminalvården.  
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Situationen år 2003 
jämfört med år 2002  
Inga större förändringar vid uppföljningen 
Den övergripande bild som framträder när resultaten från mätningen år 
2002 jämförs med resultaten från mätningen hösten 2003 är att inga större 
förändringar skett. Siffrorna är ungefär desamma. På de områden där kri-
minalvården inte direkt förfogar över resurserna, det vill säga de som rör de 
intagnas tillgång till bostad, arbete och försörjning inför frigivningen, kan 
man inte se någon positiv utveckling. De få förändringar som kan iakttas är 
till det sämre. 
 Den mest påtagliga positiva förändringen när det gäller kriminalvårdens 
arbete är att det blankettstöd som infördes i samband med de nya före-
skrifterna om planering av kriminalvårdspåföljd används i mycket större ut-
sträckning. Det var också fler intagna vilkas behov utretts enligt ASI och 
MAPS år 2003 jämfört med 200217. Men både blanketten och ASI-utred-
ningen är ju medel för att nå målet: en bättre verkställighets- och frigiv-
ningsplanering i samverkan med frivård och andra myndigheter och en 
bättre frigivningssituation. Att då övriga resultat inte tyder på att dessa mål 
uppnås i större utsträckning än tidigare, ger anledning till eftertanke. Var-
för har inte ökningen av dessa arbetsinstrument gett eftersträvade effekter?  
 
ANVÄNDANDET AV DET NYA BLANKETTSTÖDET HAR ÖKAT KRAFTIGT     

I samband med att försöksverksamheten inleddes hösten 2001 infördes nya 
föreskrifter om planering av kriminalvårdpåföljd18 och med dem ett nytt 
blankettstöd för verkställighetsplaneringen. Tidigare fanns inget enhetlig 
system för detta utan anstalterna använde olika egna formulär. Blankett-
stödet utarbetades för att underlätta genomförandet av de nya föreskrift-
erna. Det innehåller personuppgifter och består av olika delar, utredning, 
risk- och behovsprofil, plan för anstaltsvistelsen, plan för övervakning vid 
villkorlig frigivning och checklista för frigivningsarbetet. Tanken var även 
att blanketten, som följer med de intagna under hela straffet, skulle ge plan-
eringen en tydligare struktur och underlätta frigivningsarbetet. Ett annat 
syfte med den nya blanketten var att förbättra dokumentationen och där-
med underlätta informationsutbytet mellan anstalter och mellan anstalt och 
frivård. 

                                                      
17

 ASI  står för Addiction Severity Index och är en strukturerad intervju med frågor kopplade till 
livs/problemområden vilka anses särskilt viktiga för vård av missbrukare.  
MAPS (Monitoring Area and Phase System) är en modell som beskriver de olika faser som 
individer genomgår vid förändring. Modellen används bland annat i behandling av 
narkotikamissbrukare.  
18

 Kriminalvårdstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. 
KVVFS 2001:3. 



 

 20

I den sista mätningen, från hösten 2003, användes blanketten i två tredje-
delar av fallen. Detta är en kraftig ökning jämfört med mätningarna 
sommaren och hösten 2002, då den användes i en tredjedel respektive något 
mer än hälften av fallen.  
 
DET NYA BLANKETTSTÖDET HADE LITEN EFFEKT PÅ DOKUMENTATIONEN 

I den förra rapporten drog BRÅ slutsatsen att förutsättningarna för en bra 
planering och dokumentation förbättrats i och med den ökade användning-
en av det nya blankettstödet. En jämförelse mellan år 2002 och år 2003 när 
det gäller faktisk dokumentation av viktiga frågor tyder dock inte på någon 
sådan effekt. Det var lika vanligt år 2003 som år 2002 att kontaktmannen 
inte dokumenterat den intagnes situation och behov på viktiga områden19 
(se närmare tabell 8 i bilaga 2). 
 Det var således ingen större skillnad över lag mellan de olika mätning-
arna vad gäller dokumentationen av de intagnas bostads-, sysselsättnings- 
och försörjningssituation inför frigivningen. I genomsnitt hade 80 procent 
av fallen dokumenterats. De intagnas behov av hjälp från arbetsförmed-
lingen och socialtjänsten dokumenterades i mindre utsträckning, drygt 60 
procent av fallen i samtliga mätningar. I 80 procent av de fall, där det fanns 
en gemensam planering mellan anstalt och frivård eller socialtjänsten, hade 
detta dokumenterats20.  
 
FLER KLIENTER UTREDDES ENLIGT ASI OCH MAPS 

Användningen av ASI (Addiction Severity Index) och MAPS (Monitoring 
Area Phase System) ökade kraftigt mellan år 2002 och år 2003. ASI an-
vänds för att utreda och dokumentera klienternas behov. MAPS används 
för att beskriva och upprätta mål och motivationsnivå hos klienten.  
 Användningen av ASI tredubblades från sju till tjugoen procent. MAPS 
användes för att utreda femton procent av klienterna mot tidigare fem. Mer 
än tre fjärdedelar av dem som utreddes med ASI och MAPS var narkotika-
missbrukare. Mycket talar därmed för att ökningen bland annat hänger 
samman med den pågående narkotikasatsningen inom kriminalvården, där 
ASI och MAPS ingår som en viktig del. 
 
EN STÖRRE ANDEL AV DE INTAGNA VILLE INTE HA HJÄLP FRÅN SOCIALTJÄNSTEN 

Det går inte att se några förändringar mellan de olika mättillfällena i klien-
ternas behov av hjälp från socialtjänsten. Omkring sjuttio procent av de in-
tagna ansågs vara i behov av hjälp både år 2002 och år 2003. 
 Andelen av de intagna narkotikamissbrukarna, som ansågs vara i behov 
av hjälp och som fått sådan hjälp, hade dock minskat på ett signifikant sätt 
från 87 procent till 80 procent. Minskningen förklaras främst av att en 
större andel av dem inte ville ha någon kontakt.  
                                                      
19

 I proposition 2000/01:76 anges att frågor och ställningstaganden gällande den intagnes 
bostads- och sysselsättningsbehov, behov av stöd och behandling och kontakter som har tagits 
mellan den intagne och olika samhällsorgan ska dokumenteras.  
20

 Det interna bortfallet i dessa frågor var större än genomsnittet och varierade mellan tre procent 
till upp till trettio procent för vissa frågor.  
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 Kontakten mellan arbetsförmedlingen och anstalterna hade varken ökat 
eller minskat. Det var fortfarande vanligast att klienten själv tog den första 
kontakten.  
 Att det finns en kontakt mellan den intagne och de myndigheter som an-
svarar för att bistå med hjälp innebär dock inte att det alltid leder till att 
arbete, bostad och försörjning är ordnad vid frigivningen. Bristande resurs-
er, inskränkande regler, ointresse från den intagne är faktorer som spelar in. 
  
FÄRRE NARKOTIKAMISSBRUKARE HADE KONTAKT MED FRIVÅRDEN INFÖR FRIGIVNINGEN 

Samarbetet mellan anstalterna och frivården hade också minskat. Skillna-
den är störst när det gäller andelen narkotikamissbrukare som hade haft 
personlig kontakt med frivården för att under tiden i anstalt förbereda sin 
frigivning. Den hade minskat markant, från 84 procent till 65 procent. Det 
går inte att finna någon enkel förklaring till detta i BRÅ:s material. Allmänt 
kan sägas att de geografiska avstånden mellan anstalten och klienternas 
frivårdsenheter över lag hade ökat. Generellt sett var det dock ingen skill-
nad mellan missbrukare och övriga intagna vad gäller avståndet mellan 
klientens anstalt och frivårdsenhet överlag. En annan möjlig förklaring till 
att andelen intagna som hade kontakt med frivården har minskat, kan vara 
att handläggarna inom frivården fått mer att göra i och med att IÖV-utsluss 
införts och att antalet klienter som döms till samhällstjänst har ökat.  
 
ANDELEN SOM HAFT NÅGON FORM AV UTSLUSSNING VAR OFÖRÄNDRAD 

Det var en dryg fjärdedel av klienterna sommaren/hösten 2002 som skulle 
få någon form av utslussning. Andelen hade inte ökat vid mätningen ett år 
senare, hösten 2003. Fortfarande sitter alltså de flesta intagna med minst 
sex månaders strafftid på anstalt ända fram till den villkorliga frigivningen. 
Bland klienter med minst två års strafftid var andelen som fick utslussning 
högre, 41 procent av denna grupp fick i genomsnitt detta. Inte heller inom 
denna grupp hade andelen ökat. 
 Det går inte att stämma av denna bild med KVS’ officiella statistik, efter-
som statistiken för år 2003 inte var klar vid tidpunkten för denna rapports 
publicering. Allmänt kan sägas att trenden var nedåtgående i fråga om 
antalet intagna som fick utslussning från mitten av 1990-talet fram till år 
2001. Denna trend vände år 2002 då antalet ökade med 200 klienter jäm-
fört med två år tidigare. År 2002 påbörjade cirka 1 100 klienter någon 
form av utslussning jämfört med 900 år 2000. Ökningen bestod i huvudsak 
av klienter som fick IÖV-utsluss och ett ökat antal påbörjade 34 §-placer-
ingar. Däremot ökade inte antalet klienter som påbörjade frigång år 2002 
jämfört med år 2000. 
 
BOSTAD, SYSSELSÄTTNING OCH FÖRSÖRJNING INFÖR FRIGIVNING 

Även när det gäller klienternas tillgång till bostad, sysselsättning och 
försörjning, inför frigivningen var bilden ungefär densamma vid mätningen 
hösten 2003 som vid de två tidigare mätningarna. De förändringar som 
kunde iakttas var till det negativa. Således hade andelen som skulle försörja 
sig genom lön, studiebidrag eller arbetsmarknadsbidrag minskat från 36 till 
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27 procent, medan andelen som skulle leva på sjukpenning, pension eller 
”annat” hade ökat något. Det bör i detta sammanhang nämnas att det i 
propositionen 2000/01:76 som föregick försöksverksamheten betonades att 
det ”bör krävas av kriminalvården att man under verkställigheten och inför 
frigivningen på ett aktivt sätt verkar för att sådana behov [arbete, vård och 
bostad] identifieras och, i möjligaste mån, tillgodoses”. Detta ska ske i sam-
råd med andra myndigheter. I propositionen poängteras dock att det är de 
vanliga samhällsorganen som ansvarar för sådana behov hos de intagna 
precis som för medborgare i allmänhet.  
 

En jämförelse mellan regionerna  
BRÅ:s material är tyvärr för litet för att det ska gå att jämföra regionerna 
och se om det skett större positiva förändringar i vissa av dem än i andra. 
Urvalet intagna vid varje mättillfälle är för litet för att delas upp på det 
sättet. Däremot går det att jämföra regionerna, om resultaten från samtliga 
tre mättillfällen slås ihop. En sådan jämförande tabell redovisas i bilaga 2. 

Man kan jämföra regionerna när det gäller andelen intagna som har 
ordnad bostad, försörjning och sysselsättning när de lämnar anstalten21. 
Man finner då, förvånande nog, ingen säkerställd skillnad i fråga om an-
delen intagna som har en ordnad bostadssituation. Detta trots att tillgången 
till lediga bostäder varierar över landet. Däremot finns det säkerställda 
skillnader mellan andelen intagna i materialet som har sysselsättning och 
arbets- eller studierelaterad försörjning, när de lämnar anstalten. Denna 
andel är dubbelt så hög i Stockholmsregionen som i Härnösandsregionen.  
 

Möjliga förklaringar till få positiva förändringar 
Redovisningen tyder på att regeringens beslut om en försöksperiod med för-
stärkta frigivningsförberedelser inte fått något stort genomslag. Andelen 
intagna i BRÅ:s studie som fick utslussning under år 2003 var ungefär det-
samma som år 2002. BRÅ:s studie ger heller inget stöd för att de intagnas 
sociala situation vid frigivningen har förbättrats. De små förändringar som 
kan iakttas vid mätningen år 2003 jämfört med mätningen år 2002 är snar-
ast till det sämre.  
 Orsakerna till den uteblivna förändringen kan diskuteras. Först bör säg-
as att den uppföljningsperiod på ett år, som BRÅ haft till sitt förfogande får 
betraktas som mycket kort. En längre mätperiod hade gett kriminalvården 
bättre förutsättningar att hinna genomföra förändringar. BRÅ kan se flera 
tänkbara skäl till att så lite förändrats:  

• Den centrala arbetsgrupp som funnits har spritt propositionen 
och ordnat regionala utbildningsdagar om frigivningsförbered-
elser. Även annat värdefullt material har producerats av grupp-
en, men det har inte haft ett så tydligt fokus på utslussning och 
andra direkta frigivningsförberedelser. Kanske hade gruppen 
kunnat uppnå mer om den koncentrerat sig ännu mer på att 
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 I denna jämförelse är klienter som skulle få 34 § och IÖV-utsluss exkluderade. 
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analysera möjligheter och undanröja hinder för en utveckling i 
linje med propositionens intentioner. Det är i det sammanhang-
et beklagligt att riktlinjerna om utslussning ännu inte är klara.  

• Den begränsade uppmärksamhet som ”försöksverksamheten” 
tycks ha fått sammanhänger säkert delvis med problemen med 
platsbrist och överbeläggning, som tar mycket tid och kraft av 
personalen på anstalterna. 

• Även om anstalter och frivård skulle arbeta optimalt inom sina 
möjliga ramar för att förbereda frigivningen, är deras möjlig-
heter att påverka den sociala situationen för de frigivna begrän-
sad, eftersom de inte råder över tillgången till bostad, syssel-
sättning och försörjning i kommunerna.  

• Regeringen har valt att kalla de intentioner, som anges i propo-
sitionen för en ”försöksverksamhet” men innebörden av detta 
är något vag. Några extra medel för att realisera förbättring-
arna har heller inte tillförts.  

• Att regeringen under försöksperioden givit kriminalvården 
ytterligare ett stort utvecklingsuppdrag – narkotikasatsningen – 
kan också ha lett till att satsningen på förstärkta frigivningsför-
beredelser hamnat lite i skymundan.  

 
Det är nedslående att regeringens ambitioner i propositionen om att fler 
intagna ska få utslussning inte har kunnat förverkligas och att andelen som 
har arbete, bostad och ordnad försörjning vid frigivningen inte har ökat. 
Det stämmer till eftertanke när det gäller vilka metoder för att styra verk-
samheten som är de bästa, både från regeringens och Kriminalvårdsstyrel-
sens sida.  
 

Dialog med kriminalvården om resultaten 
För att få reaktioner på huvudresultaten från kriminalvården har en dialog 
förts med representanter för regionkontor och frivårdsmyndigheter.  
 De tog då främst upp följande som skäl till att så lite förbättrats under 
försöksperioden: 

• brister i efterlevnaden av kriminalvårdens föreskrifter för verkställig-
hetsplaneringen 

• tidsbrist och bristande kompetens hos personalen försvårar arbetet 
med de verktyg som faktiskt finns inom verksamheten 

• över- och dubbelbeläggning på anstalterna. 
 
De gav därutöver en lång rad förslag till hur arbetet med frigivningsförbe-
redelser skulle kunna förbättras och andelen som får utslussning öka. Bland 
förslagen kan nämnas: 
 

• Satsa mer på självförvaltning. 
• Strukturera verksamhetsplaneringen ännu mer. 
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• Inför en tjänst per ”kvinspområde” med uppgift att ansvara för 
uppföljning och stöd av kontaktmännens arbete med frigivningsför-
beredelser. 

• Inför ett kvalitetsledningssystem för hela verkställighetsprocessen. 
• Förbättra samarbetet med socialtjänsten för att bli mer samstämmi-

ga i frågor om 34 §-placeringar.  
• Förbättra kvaliteten i arbetet med ASI och MAPS.  
• Utarbeta rutiner för samverkan mellan frivård och anstalt. 
• Inför rutiner för att i varje klientärende pröva frågan om frigång. 
• Öka andelen klienter som får IÖV-utsluss genom att låta behov/be-

handlingsskäl få större tyngd i relation till säkerhetsskälen.  
• Placera utslussningsenheterna mer lokalt med närhet till arbete, ut-

bildning och behandling i öppenvård. 
• Tydligare styrning från Kriminalvårdsstyrelsen till exempel vad 

gäller hur och vilka anstalter som ska satsa på utbildning. 
 
De så kallade utslussningsenheterna, som har införts på sex anstalter i land-
et med sammanlagt 34 platser, togs upp som ett exempel på förbättringar 
inom arbetet med frigivningsförberedelser. På dessa enheter arbetar man 
med att förbereda klienterna för frigivningen genom självförvaltning och 
externa kontakter22. Klienter som har eller ska få frigång, 34 §-placering 
och IÖV-utsluss finns också på dessa enheter.  
 Slutligen framhölls den svåra sociala situation avseende bostad, försörj-
ning och sysselsättning som många klienter friges till och kriminalvårdens 
begränsade möjligheter att bistå klienterna inom dessa områden.  
 Dialogen med representanterna för verksamheterna visar att det finns ett 
engagemang för frågorna och många idéer som är både kreativa och kon-
struktiva. Det som nu kanske främst erfordras är en organisation, som kan 
fånga upp möjligheterna till förändringar och kan skapa tillräckliga incita-
ment att få dem realiserade.  
 

                                                      
22

 De externa samverkanspartners man i första hand har kontakt med är olika kommunala organ, 
Länsarbetsnämnden/AF, KRIS, NA, RFS, Kyrkan/NAV. Vissa studieförbund och folkhögskolor 
medverkar också, liksom lokala samverkanspartners som Fryshuset, Räddningsmissionen m.fl.  
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Tre olika typer av 
utslussningsinsatser 
Andelen intagna i anstalt i BRÅ:s material som får någon form av utsluss-
ning innan de friges har inte ökat. Detta trots att ett centralt mål för reger-
ingen är att intagna med lite längre strafftid ska kunna få utslussning för att 
bättre klara övergången från anstalt till frihet. Vid båda mättillfällena var 
det endast en dryg fjärdedel av de intagna i materialet som fick någon form 
av utslussningsinsats. I detta avsnitt kommer därför förutsättningarna och 
hindren för olika typer av utslussning att studeras och analyseras närmare. 
En särskild tyngdpunkt kommer att läggas på 34 §-placeringar.  
 De analyser som görs på grundval av BRÅ:s material bygger, om inte 
annat anges, på uppgifter från samtliga tre mätningar. Vi har bedömt att 
det ger en bättre bild av situationen än om mätningarna skulle redovisas var 
för sig. En sammanslagning var också möjlig eftersom skillnaderna mellan 
mätningarna var små.  
 

34 §-placeringar 
34 §-PLACERING: FÖR MISSBRUKARE MEN ÄVEN 
FÖR DEM MED STUDIEBEHOV OCH LÅNGA STRAFFTIDER  

I 34 § KvaL anges att en intagen om det finns särskilda skäl kan medges att 
vistas utanför anstalten under lämplig tid för att bli föremål för särskilda 
åtgärder som kan antas underlätta hans eller hennes anpassning i samhället. 
Reglerna preciseras i kriminalvårdens föreskrifter (KVVFS 2000:5), där det 
anges att intagna med missbruksproblem kan få vistas på ett behandlings-
hem eller i familjehem. Intagna med utbildningsmässiga brister kan få stu-
dera på en skola med internat, till exempel en folkhögskola. En särskild 
målgrupp är även intagna med minst fyra års strafftid, för vilka en 34 §-
vistelse sägs kunna vara ett värdefullt inslag i utslussningen från anstalten 
och främja den intagnes återanpassning i samhället. 
 I föreskrifterna anges vidare att i de fall det är fråga om missbruksvård 
bör placeringen ha föregåtts av att den intagne deltagit i någon form av 
missbruksrelaterad motivationsverksamhet eller på annat sätt visat att han 
kommit till insikt om sina problem. En utgångspunkt för att tillstyrka en 
placering bör vara att det kan förutses att hela den planerade behandlingen 
fullföljs. 
 I 3 § i föreskrifterna tas frågan om kostnadsansvaret för placeringen 
upp. Kriminalvården bär kostnadsansvaret för placeringen fram till frigiv-
ningen, för att därefter ”i normalfallet” övergå till den intagnes hemkom-
mun. Vidare anges att ”Innan beslut om placering bör en skriftlig ansvars-
förbindelse beträffande kostnadsansvaret inhämtas från socialtjänsten eller 
annan huvudman i de fall placeringen planeras pågå efter frigivningen”.  
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RUNT 500 PERSONER PÅBÖRJADE EN 34 §-PLACERING ÅR 2002 

Enligt kriminalvårdens officiella statistik påbörjade 510 personer en 34 §-
placering år 2002. De flesta, 83 procent, placerades på behandlingshem, 
medan i stort sett alla övriga placerades i familjehem. Ingen placerades på 
någon utbildningsinstitution, till exempel folkhögskola. 
 Antalet 34 §-placeringar har sjunkit jämfört med början av 1990-talet. 
För tio år sedan fick närmare 900 intagna en sådan placering. Det framgår 
av figur 1.  
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Figur 1: Antal påbörjade 34 §-vistelser år 1992–2002. Källa KOS 2002. 
 
I en återrapportering till regeringen, som kriminalvården gjorde våren 2002 
om möjligheterna att hantera volymökningar på anstalter (KVS, 2003b), 
anges att dittills under år 2002 hade i medeltal 150 intagna varit placerade 
enligt 34 § KvaL. Det anges också att kriminalvårdens interna mål är att i 
medeltal 175 klienter ska finnas i 34 §-placering.  
 
EN TUNGT BELASTAD GRUPP  

En närmare analys av de 90-talet intagna i BRÅ:s material, som skulle läm-
na anstalt för en placering enligt 34 § KvaL, visar att det är en tungt belast-
ad grupp som får denna form av utslussning, se tabell 2 bilaga 2.  
 Två tredjedelar var narkotika- eller blandmissbrukare, ytterligare fjorton 
procent missbrukade alkohol. De flesta var dömda för narkotikabrott och/ 
eller våldsbrott (79 procent). 90 procent av dem var dömda tidigare och 
nästan två tredjedelar hade en strafftid på mer än ett år. Nästan alla be-
dömdes vara i behov av hjälp från socialtjänsten.  
 KVS har, inom ramen för ett uppdrag av regeringen att analysera 
hindren för 34 §-placeringar, jämfört dem som placerades enligt 34 § KvaL 
under två månader år 200223 med en grupp som placerades under två måna-
der år 1989 (KVS, 2003b). Där framgår att gruppen som fick en placering 
år 1989 hade en ännu tyngre kriminell belastning än gruppen år 2002. I 
gruppen år 1989 hade mer än 83 procent minst fyra tidigare fängelsedomar, 
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 Perioden 15 januari–15 mars 2002. 
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jämfört med 40 procent i gruppen år 2002. Andelen med kortare strafftider 
var högre år 1989 än i dag. Då hade en fjärdedel högst sex månaders straff-
tid mot fem procent år 2002.  
 
ANDELEN SOM AVBRYTER PLACERINGEN ÄR RELATIVT HÖG  

Kriminalvårdsstyrelsens studie av gruppen som fick 34 §-placering våren 
2003 visade att de planerade vistelsetiderna var relativt korta. Hälften 
skulle vara placerade högst tre månader och endast en tiondel av de pla-
cerade hade en planerad vistelsetid på mer än sex månader. De planerade 
vistelsetiderna har minskat kraftigt sedan år 1989. År 1989 hade närmare 
hälften en planerad vistelsetid på minst ett halvår.  
 Det saknas uppgift både från år 2002 och år 1989 om hur lång tid efter 
den villkorliga frigivningen som placeringen vanligen är tänkt att pågå. 
 Andelen som avbryter sin 34 §-placering är relativt stor. I gruppen som 
placerades år 2002 var det 28 procent som avbröt vistelsen före den villkor-
liga frigivningen, antingen för att de avvek från behandlingshemmet eller 
familjehemmet eller för att de misskötte sig. Det är emellertid betydligt lägre 
andel än år 1989, då närmare hälften (45 procent) avbröt före frigivning. 
Att fler avbröt år 1989 jämfört med i dag kan hänga samman med att de 
som då beviljades var mer kriminellt belastade än de som i dag beviljas en 
34 §-placering. Det tyder i så fall på att om man breddar gruppen som be-
viljas 34 §-placering jämfört med i dag, så finns det också en risk för att 
andelen som avbryter åter ökar. Men det är också möjligt att de färre av-
hoppen även är ett uttryck för att vården förbättrats under de 15 år som 
gått sedan år 1989. En sista möjlig orsak till att avhoppen är färre i dag kan 
vara att placeringstiden minskat.  
 Även om en hel del avbryter 34 §-placeringen stannar avhopparna under 
en ganska stor del av den planerade vistelsen. Majoriteten av de placerade 
som avbröt år 2002 gjorde det först efter minst 50 dagar. Även detta är en 
förändring jämfört med år 1989. Två tredjedelar av de avhopp, som gjordes 
före den villkorliga frigivningen år 1989 skedde högst en månad efter pla-
ceringen.  
 En fråga som ofta tas upp när 34 §-placeringar diskuteras är ”kom-
plikationen” att socialtjänsten måste åta sig kostnaderna för vården efter 
frigivningen och att kommunerna inte alltid är beredda till det. Av bland 
annat detta skäl är det intressant att veta hur länge klienterna brukar 
stanna kvar på institution eller i familjehem efter frigivningsdatumet. KVS’ 
studie saknar tyvärr uppgift om detta. Detta kartlades dock i studien år 
1989. Efter frigivningen var det då ytterligare en fjärdedel av samtliga som 
placerats, som avbröt innan den planerade behandlingstiden var avslutad. 
En månad efter den villkorliga frigivningen var endast 17 procent av den 
ursprungliga gruppen kvar på behandlingshemmet eller i familjehemmet. 
 Ett urval av dem som avbröt placeringen år 1989 blev också intervjuade. 
Det framkom då att samtliga utom en trots allt tyckte att vistelsen haft ett 
värde. 
 



 

 28

BRÅ HAR FÖLJT UPP 33 INTAGNA SOM FICK EN 34 §-PLACERING HÖSTEN 2002 

Även BRÅ har försökt belysa ovanstående frågor om hur länge placering-
arna pågår och vad som händer efter frigivningen. En uppföljning har där-
för gjorts av en grupp intagna i materialet som fått en 34 §-placering. Den 
utgörs av 33 personer som hade minst sex månaders strafftid och som på-
började en placering under perioden 16 oktober till 15 november 2002. Av 
dessa hade 23 varit på behandlingshem och 10 i familjehem. Uppföljningen 
gjordes genom kontakter med frivården cirka ett år efter placeringen 
(oktober 2003).  
 
ANSVARSFÖRBINDELSE FANNS NÄSTAN ALLTID, MEN DEN VAR OFTA VAGT FORMULERAD 

Enligt KVS’ föreskrifter24 bör det finnas en ansvarsförbindelse från social-
tjänsten när beslut om en 34 §-placering fattas. I majoriteten, men inte i 
samtliga av de 33 studerade placeringarna, fanns också en sådan. 
 Det gick att urskilja tre typer av fall, när det gäller socialtjänstens bered-
skap att ta ansvar för de fortsatta vårdkostnaderna efter villkorlig frigivning 
vid dessa 33 placeringar, fall där ansvarsförbindelse saknades, fall med en 
löst formulerad förbindelse och fall med en konkret långsiktig behandlings-
plan.  
 Det var endast ett par fall där det helt saknades en ansvarsförbindelse 
när placeringen gjordes. I de fallen var avsikten att den frågan skulle lösas 
under tiden som den intagne befann sig på behandlingshemmet. I båda 
fallen avbröt dock den intagne vistelsen före eller i samband med villkorlig 
frigivning, så det blev aldrig aktuellt med fortsatt vård. 
 Det vanligaste var att det fanns en ganska löst formulerad ansvarsför-
bindelse där det stod att ”om det vid tiden för den villkorliga frigivningen 
föreligger behov av fortsatt vård, står socialtjänsten för kostnadsansvaret”. 
I en minoritet av fallen fanns en konkret långsiktig behandlingsplan, där 
socialtjänsten åtog sig att bekosta vården på behandlingshemmet, eller 
annan vård, efter den villkorliga frigivningen. 
 Hur blev det då i verkligheten? Endast tre av de 23 som placerats på be-
handlingshem stannade kvar efter villkorlig frigivning, samtliga under minst 
ett halvår. En högre andel av de familjehemsplacerade stannade kvar i 
hemmet efter villkorlig frigivning – det gjorde fem av de tio.  
 Av dem som inte stannade kvar avbröt de flesta vistelsen oplanerat, 
antingen före eller vid den villkorliga frigivningen. De fortsatte därmed inte 
heller med vård i annan form. Sedan fanns det dock en ganska stor grupp 
som fullföljde planerad vård, men planeringen var inte att de skulle stanna 
kvar på behandlingshem utan slussas ut i olika former av eftervård på hem-
orten. 
 
NÄR EN INTAGEN INTE FÅR EN 34 §-PLACERING BEROR DET 
SÄLLAN PÅ ATT EN ANSVARSFÖRBINDELSE INTE KAN ORDNAS 

En central fråga är också hur vanligt det är att en placering inte blir av för 
att socialtjänsten inte vill ställa upp med en ansvarsförbindelse. I den debatt 
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 Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om placering enligt 34 § lagen om 
kriminalvård i anstalt. KVVFS 2000:5. 
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som förs om 34 § förmedlas ofta bilden att socialtjänstens pressade ekono-
mi och ovilja att ställa upp med en ansvarsförbindelse är ett centralt hinder, 
som bidragit till att antalet placeringar minskat25. BRÅ:s enkät rörande dem 
som skulle friges utan en 34 §-placering ger dock inget stöd för detta. För 
238 intagna som skulle lämna anstalt under augusti till oktober 2003 för 
att friges villkorligt ställdes frågan varför de inte hade haft en 34 §-
placering. De tre vanligaste svaren var att den intagne inte hade behov av en 
placering, att frågan inte hade prövats eller att klienten inte var motiverad. I 
endast två procent av fallen angavs som skäl att socialtjänsten inte ställde 
upp (se tabell 4 i bilaga 2). Om man särskilt studerar missbrukare som inte 
fått 34 §-placering är andelen som fått avslag från socialtjänsten aningen 
högre, fyra procent. Uppföljningen av de 33 placeringarna ger också en bild 
av att ansvarsförbindelsen sällan innebär att kommunen förbinder sig att 
bekosta dyr vård på behandlingshem efter frigivningen, utan antingen 
formulerar sig mer öppet eller ställer upp med mer begränsad eftervård på 
hemorten.  
 
FLERA OLIKA FAKTORER KAN HINDRA PLACERINGAR  

Hur kan man då förklara att endast tolv procent av klienterna i BRÅ:s 
material skulle få en 34 §-placering? Och varför är andelen missbrukare 
bara något högre bland dem som får 34 §-placering – som är till för att 
hjälpa missbrukare – än bland dem som inte fick någon utslussning? I detta 
avsnitt redovisas vilka olika hinder som kan ligga bakom.  
 För att en 34 §-placering ska komma till stånd måste den intagne ansöka 
hos anstalten som ska utreda och tillstyrka ansökan (även frivården kan 
göra utredningen). Därefter är det övervakningsnämnden, eller vid längre 
strafftider kriminalvårdsnämnden, som har att besluta i frågan. I vart och 
ett av dessa led kan det finnas faktorer som hindrar att fler intagna får en 
34 §-placering. Kriminalvårdsstyrelsen har, som nämnts tidigare i rapport-
en, haft i uppdrag av regeringen att kartlägga dessa hinder och resultatet 
redovisades i en rapport våren 2003 (KVS 2003b) 26. Den bygger på inter-
vjuuppgifter från anstalter, en frivårdsmyndighet, en kriminalvårdsnämnd 
och ett narkomanvårdsteam, ett par behandlingshem och länsstyrelser. Det 
saknas dock en bedömning av de olika hindrens relativa betydelse för an-
talet placeringar. De faktorer som tas upp är följande:  
 

• De intagnas motivation att vilja genomgå och fullfölja vården 
utanför anstalt 

 
Alla missbrukare vill inte ha en 34 §-placering. Det kan till en del bero på 
att de inte är motiverade att sluta missbruka och därför inte vill vara på ett 
behandlingshem. Men det kan också bero på att de väljer att gå ett program 
på anstalten och därefter känner sig färdigbehandlade. Det är då svårt att 
motivera dem till ytterligare behandling under strafftiden. I KVS’ utredning 
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 Effektivitetsgranskning av Kriminalvården. Statskontoret, 2003. 
26

 Syftet med utredningen var att kartlägga vilka hinder som finns för att öka antalet 34 §-
placeringar.   



 

 30

talas det om risken för att det kan uppstå en konkurrenssituation mellan 
anstalternas programverksamhet och 34 §-placeringar. Slutligen nämns 
också att de som flyttas från en sluten till en öppen avdelning kan ”rota” 
sig där och inte se poängen med att flytta ytterligare en gång. 
 

• Personalens tid, kompetens och attityder till att göra en 34 §- 
utredning 

 
De intervjuade framhåller att det ofta kan vara ett ganska tungt och 
tidskrävande arbete för personalen på anstalt att få till stånd en 34 §-pla-
cering. Man måste vara drivande i relation till socialtjänsten och nämnden 
och ta sig förbi ”svåråtkomlighet” och andra former av motstånd från 
kommunens sida. Det kräver vana och rutiner på anstalten/inom frivården, 
vilket kan saknas på anstalter och frivårdsmyndigheter som har hög perso-
nalomsättning och många nyanställda. 
 Länsstyrelserna betonade särskilt vikten av att utredningarna om even-
tuell placering startar tidigt under verkställigheten, vilket inte alltid sker i 
dag, och att socialtjänsten kontaktas så fort som möjligt. En ansvarsför-
bindelse är formellt att se som en ansökan om bistånd enligt socialtjänst-
lagen och den kan enligt lag inte beviljas utan en utredning av vårdbehovet. 
Socialtjänsten måste ges rimlig tid för att göra denna utredning och behöver 
bli delaktig i planeringen av vårdkedjan före och efter villkorlig frigivning.  
 

• Anstalternas interna regler för att ta upp en ansökan 
 
Det finns inga generella regler för vad som ska krävas av den intagne för att 
anstalten ska inleda en utredning om placering. På en del anstalter är kvali-
fikationskraven högre, på andra lägre. I utredningen ges exempel på villkor, 
som förekommer. På en anstalt ska den intagne helst ha genomgått ett fem 
veckors program på anstalten. På en annan anstalt är kravet att den intagne 
ska ha sex månader kvar av straffet och ha lämnat negativa urinprov. 
  

• Socialtjänstens beredvillighet att skriva ansvarsförbindelse 
 
De intervjuade tar upp att det kan vara svårt att engagera socialtjänsten i 
dessa ärenden. Även om ekonomiska skäl inte anges öppet anser flera att 
detta i realiteten ofta spelar in, när svårigheter uppstår. Det gäller särskilt 
äldre missbrukare. En del anser dock att det brukar fungera bra om man 
bara planerar vistelsen i god tid. 
 

• Övervaknings- och kriminalvårdsnämndernas syn på vad som ska 
krävas för att ansökan ska beviljas 

 
I KVS’ rapport framkommer även att nämnderna kan ha olika praxis när 
det gäller hur strängt man ska se på kravet om ansvarsförbindelse från soci-
altjänsten. Synen på vad som ska krävas i fråga om den intagnes behov och 
dokumenterad motivation tycks också kunna variera. Det saknas dock 
uppgifter om hur vanligt det är att nämnderna vid underhandskontakter 
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med anstalten eller genom beslut motsätter sig en aktualiserad placering. 
Utredaren på KVS bedömer vid samtal med BRÅ att det är mindre vanligt.  
 
RFHL ANALYSERAR I EN EGEN STUDIE DE VIKTIGASTE HINDREN 

Även RFHL (Riksförbundet för behandling av läkemedelsmissbrukare) pre-
senterade under år 2003 en studie om hur 34 §-placeringar används inom 
Kriminalvården i Region Stockholm. Bakgrunden till studien är att antalet 
placeringar minskat under senare år. Syftet var att se hur placeringarna dels 
kan öka dels få bättre kvalitet. De intervjuade en rad olika berörda grupp-
er27. I den studien görs ett försök att värdera olika hinders faktiska betydel-
se. 
 Deras bild blev att detta med bristande ekonomiska resurser inom soci-
altjänsten inte är något generellt problem och att dess betydelse som hinder 
troligen överskattas.  
 De menar inte heller att det finns något att anmärka på kriminalvårdens 
regelsystem, när det gäller 34 §-placeringar. Det är snarare intagna och per-
sonal som inte känner till reglerna som är ett problem. De intagna frågar 
främst andra intagna, som heller inte alltid vet vad som gäller. En del inter-
vjuade kontaktmän hade misstolkat reglerna när det gäller hur länge en 
placering får pågå före villkorlig frigivning. RHFL föreslår att man har åter-
kommande utbildningsdagar på anstalter för både personal och intagna om 
34 §. Det borde också finnas ett tryckt informationsmaterial, som redogör 
för gången, de grundläggande tankegångarna och reglerna för 34 §-placer-
ingar28.  
 Enligt RFHL är det ett generellt problem att personalomsättningen inom 
kriminalvården leder till att en stor andel av personalen alltid är nyanställd. 
De vet inte hur man går till väga när man gör en 34 §-utredning. Bristande 
erfarenhet och skrivvana gör att det blir svårt och tidskrävande. I studien 
föreslås att kriminalvården utformar ett förtryckt formulär, som personalen 
kan använda när de ska utreda en 34 §-placering. 
 I studien betonas att det saknas allmänt gällande, konkreta kriterier för 
att få en 34 §-placering. Kraven varierar i stället från anstalt till anstalt. Det 
RFHL kritiserar är den stora betydelse som ett enda positivt urinprov kan 
få för en eventuell placering:  
 ”Om den intagne lämnar ett positivt urinprov får han/hon en senarelagd 
permissionsgång. Om den intagne inte är i permissionsgång så är han/hon 
enligt dagens regler inte aktuell för en 34 §-placering. Som situationen är nu 
kan tidpunkten för en 34 §-placering senareläggas upp till sex månader som 
en följd av att permissionsgången påverkas genom bestraffningen för det 
positiva urinprovet. Det är inte rimligt att permissionsföreskrifterna på 
detta sätt lägger hinder i vägen för 34 §-placeringar.” 
 Den bild RFHL får är att återfall i missbruk under anstaltstiden är den 
vanligaste anledningen till att en 34 §-placering inte beviljas. Detta lyfts 

                                                      
27

 Intervjuer gjordes med intagna, kontaktmän, kriminalvårdsinspektörer, socialsekreterare och 
socialchefer. 
28

 Här kan nämnas att ett sådant material har tagits fram av KVS’ grupp för frigivningsförberedel-
ser (se sid 17). 
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fram som ett dilemma med hänvisning till att fängelsekulturen är destruktiv 
och att det ”florerar narkotika på anstalterna”. Det kan, skriver RFHL, 
vara svårt att motstå de dagar då man mår dåligt eller motivationen sviktar.  
 Slutligen nämns också att personalens attityder till 34 §-placeringar 
påverkas negativt av att den enda återkoppling som vanligen ges är från 
dem som återkommer till anstalten för att de misskött sig. Hur det går för 
de övriga får man inte veta, vilket lyfts fram som ett hinder för fler 34 §- 
placeringar. 
 
RFHL:s förslag till insatser, som skulle kunna öka antalet missbrukare som 
får en 34 §-placering, är i huvudsak följande: 

• bättre information om 34 § till intagna och personal 
• förenklade rutiner för 34 §-utredningar 
• fler utomstående personer på anstalterna som arbetar med påverk-

an och motivation 
• ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan personalen på anstalt 

och inom socialtjänsten om vårdens effekter (bland annat för att 
kontaktmännen ska ”se” även dem som det går bra för, inte bara 
dem som återkommer på grund av misslyckande). 

 

Frigång 
Frigång, som regleras i 11 § KvaL, innebär att en intagen bor på anstalten 
men får vistas utanför den under arbetstid för att utföra arbete, delta i under-
visning eller utbildning, erhålla öppenvårdsbehandling eller delta i någon 
annan särskilt ordnad verksamhet.  
 Frigång ska inte medges om det kan befaras att den intagne kommer att 
avvika, återfalla i brott eller missbruka alkohol, narkotika eller andra bero-
endeframkallande medel.  
 Vid prövning om en intagen ska få frigång ska särskilt beaktas om den 
intagne behöver inskolning i arbetslivet eller om frigången kan antas väsent-
ligt underlätta hans försörjningsmöjligheter efter frigivningen. I proposi-
tionen 1984/85:19 s. 20 anges att när frigång ges till narkotikamissbrukare 
kan det vara lämpligt att arbete eller utbildning kombineras med direkta be-
handlingsåtgärder, exempelvis besök på narkomanvårdsenhet eller social-
kontor för samtal om missbruksproblem.  
 Frigång för studier eller yrkesinriktad utbildning kan medges för intagna 
som saknar grundläggande skolunderbyggnad, det vill säga utbildning till 
och med gymnasienivå, och där utbildningen är en förutsättning för fort-
satta studier eller anställning. 
 I proposition 1997/98:95 s. 59 uttalas att en socialt anpassad intagen 
som kan återgå till förvärvslivet efter frigivningen inte bör medges frigång 
annat än i sällsynta undantagsfall och att frigång främst bör användas för 
rehabilitering och inte för att motverka anstaltsskador.  
 I proposition 2000/01:76 om förstärkta frigivningsförberedelser undan-
röjs emellertid denna inskränkning. Där anges att frigång kan vara ett 
lämpligt utslussningsalternativ även för intagna som kan anses vara socialt 
anpassade och kan återgå till förvärvslivet efter frigivningen.  



 

 33

 Enligt KVS’ föreskrifter bör frigång normalt medges under högst tre 
månader i anslutning till frigivningen.  
 
UNGEFÄR LIKA VANLIGT MED FRIGÅNG SOM MED 34 §-PLACERINGAR 

Trenden när det gäller frigång är nedåtgående. Enligt KVS’ statistik fick 
465 intagna frigång år 2002, vilket var en viss minskning jämfört med året 
innan. År 1998 var antalet som fick frigång 641. 
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Figur 2. Antal personer som fick frigång åren 1998–2002. KOS 2002. 
 
LITEN ANDEL MISSBRUKARE OCH MÅNGA FÖRSTAGÅNGSDÖMDA  

11 procent (79 personer) av de intagna i BRÅ:s material fick frigång. An-
delen var densamma vid mätningarna åren 2002 och 2003. 
 Om man jämför andelen narkotikamissbrukare bland dem som fick 
frigång vid mätningarna år 2002 jämfört med mätningen år 2003, går det 
att urskilja en viss skillnad. Missbrukarnas andel av dem som fick frigång 
minskade från en tredjedel sommaren/hösten 2002 till en femtedel vid mät-
ningen hösten 2003. Grupperna vid varje mätning är för små för att man 
ska kunna säga om detta beror på slumpen. Om förändringen är reell kan 
det eventuellt vara en effekt av narkotikasatsningen som kom igång i slutet 
av år 2002. I den läggs en större tyngdvikt vid 34 §-placeringar än vid fri-
gång för missbrukare. I stället skulle då andelen som fått frigång bland övri-
ga intagna ha ökat, en ökning som är i linje med regeringens intentioner.  
 Majoriteten av alla i BRÅ:s material som fick frigång, hade begått vålds-
brott (34%), narkotikabrott (27%) eller bedrägeri (21%).  
 En ganska stor andel, 40 procent, var dömda för första gången, medan 
nästan en femtedel hade minst fem tidigare domar. Två tredjedelar hade en 
strafftid på över ett år och en dryg fjärdedel hade en strafftid på minst två 
år. För en närmare redovisning av gruppen se tabell 2 i bilaga 2.  
 Grundregeln är att den intagne ska befinna sig på en öppen anstalt för 
att få frigång. Så var också fallet för 83 procent av gruppen. De övriga hade 
av olika skäl stannat kvar på en sluten anstalt och fått frigång från den. 
Säkerhetsskäl var det vanligaste skälet som åberopades. Andra förklaringar 
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var att klienten hade påbörjat ett program på den slutna anstalten, plats-
brist eller att han eller hon inte ville flytta till en öppen anstalt på grund av 
sämre möjligheter att få besök av sin familj.  
 Av dem som befann sig på öppen anstalt hade hälften tillbringat hela 
strafftiden på denna öppna anstalt, medan de övriga först varit på sluten 
anstalt men flyttat från den.  
  
FRIGÅNGEN AVBRYTS SÄLLAN PÅ GRUND AV MISSKÖTSAMHET 

Hur stor andel av dem som får frigång missköter sig så att frigången får av-
brytas? I BRÅ:s mätningar var det bara enkäten hösten 2003 som inrymde 
en fråga om avbruten frigång. Av enkätsvaren framgick att en av 34 person-
er, som påbörjade frigång, avbröt denna. Enligt uppgifter fån KVS 
misskötte sig två procent av de intagna som fick frigång år 2003. Andelen 
som misskött sig har legat på denna låga nivå de senaste åren.  
 

IÖV-utsluss 
IÖV-utsluss står för intensivövervakning med elektronisk kontroll och det 
innebär att klienter tillbringar den sista tiden av straffet i hemmet under 
elektronisk övervakning. IÖV-utsluss infördes som utslussningsalternativ på 
försök den 1 oktober 2001. Det kan beviljas intagna med minst två års 
strafftid och pågår under högst fyra månader. För att en ansökan om IÖV-
utsluss ska beviljas krävs att den dömde har tillgång till bostad, telefon, 
elektricitet och ordnad sysselsättning. Medgivande till IÖV-utsluss får inte 
lämnas om det kan befaras att den dömde kommer att avvika, återfalla i 
brott eller missbruka alkohol eller andra droger under utslussningstiden 
(KVVFS 2001:3). 
 
INTRESSET FÖR IÖV-UTSLUSS HAR MINSKAT 

Den begränsade målgruppen när det gäller strafftid i kombination med 
stränga krav för att beviljas, innebär att antalet som hittills fått IÖV-utsluss 
är ganska litet. Av BRÅ:s utvärdering av IÖV-utsluss, som presenteras 
samtidigt med denna rapport, framgår även att intresset för IÖV-utsluss har 
minskat. Statistik från Kriminalvårsstyrelsen visar att antalet ansökningar 
har minskat från 236 under år 2002 till 197 år 2003, en nedgång på 17 
procent. Samtidigt har andelen ansökningar som har beviljats ökat från 64 
procent till 74 procent, vilket innebär att antalet beviljade IÖV-utsluss var 
ungefär lika stort under år 2002 då 151 intagna beviljades IÖV-utsluss mot 
145 år 2003.  
 
EN MINDRE BELASTAD GRUPP ÄN ÖVRIGA SOM FÅTT UTSLUSSNING 

I BRÅ:s första avrapportering i utvärderingen av IÖV-utsluss beskrivs de 
135 klienter som blev beviljade under de första åtta månaderna (okt 2001-
maj 2002). Under de första åtta månaderna ansökte 187 klienter om IÖV-
utsluss. 135 beviljades, 52 fick avslag. Det framgår att denna grupp var 
klart mindre kriminellt belastad än andra intagna och att andelen miss-
brukare var liten. Tre fjärdedelar var förstagångsdömda och endast en dryg 
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tiondel var narkotikamissbrukare vid verkställighetens början. Endast en 
procent av dem hade missbrukat någon gång under de sista sex månaderna 
i anstalt. De var i genomsnitt något äldre än övriga intagna, 40 år jämfört 
med 34-35 år för både de övriga utslussningsgrupperna och samtliga i 
anstalt.  
 
ENDAST SEX PROCENT MISSKÖTTE SIG UNDER UTSLUSS MED FOTBOJA 

Det var en skötsam grupp som fick IÖV-utsluss de första åtta månaderna. 
Endast sex procent misskötte sig och återfördes till anstalt.  
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Jämförelse mellan 
dem som fick och dem 
som inte fick utslussning  
I de tidigare avsnitten har de grupper beskrivits, som fått någon form av ut-
slussning. I detta kapitel jämförs dessa grupper med dem som inte fick någ-
on utslussning. En sådan jämförelse kan ge information om vad som hind-
rat att fler fick utslussning.  
 I tabell 3 jämförs grupperna i BRÅ:s material som fick 34 §-placering, 
frigång eller IÖV-utsluss med den grupp som inte fick någon utslussning. 
Eftersom antalet som fått IÖV-utsluss var så litet bygger uppgifterna om 
den gruppen på ett annat material, som BRÅ samlat in inom ramen för 
utvärderingen av denna insats. Uppgifterna avser alla som fått IÖV-utsluss 
från och med oktober 2001 till och med maj 2002. Klienterna i BRÅ:s 
material är i huvudsak representativa för det totala antalet intagna. De med 
högst ett års strafftid är dock något underrepresenterade i materialet i en 
jämförelse med KVS’ statistik (KVS 2003a). Andelen klienter som dömts för 
narkotika-, våldsbrott och rån är också något högre i BRÅ:s material29.  
 
Tabell 3. Intagnas kön, ålder och brottsbakgrund, fördelat på utslussningsform. Procent. 

 
 

Frigång 
N=79* 

34 § 
N=93* 

Ingen utslussning
N=534* 

Samtliga 
N= 706* 

IÖV
30

 
N=135*  

Medelålder 35 år 35 år 34 år 35 år 40 år 
Andel män 94 94 94 94 96 
Narkotikamissbrukare** 28 65 58 57 13 
Enbart alkoholmissbruk 8 14 9 10 3 
Missbruk i anstalt**

31
 9 15 20 18 1 

Förstagångsdömd** 40 9 21 21 74 
Minst fem tidigare domar** 20 52 44 42 6 
Högst 1 års strafftid** 34 33 63 56 0 
Långtidsdömda (minst fyra år)**  10 18 5 7 18

32
 

Andel narkotika- och  
våldsbrott inkl rån 61 79 63

 
65 

 
52

33
 

Utskriven från sluten anstalt** 17 78 64 61 15 
 

*   Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall.  
** Skillnaderna är statistiskt signifikanta. 

                                                      
29

 Skillnaderna kan bero på att KVS’ statistik bygger på uppgifter om klienter med mer än sex 
månaders strafftid medan BRÅ:s material omfattar klienter med minst sex månader strafftid. 
Uppgifterna om de klienter som fick IÖV-utsluss motsvarar i stort sett KVS’ uppgifter (KVS 2003a). 
Det finns tyvärr inga motsvarande uppgifter om klienter som fick frigång och 34 §  att tillgå.     
30

 Uppgifterna om IÖV-gruppen är hämtade från BRÅ-rapporten 2003:4. Undersökningen 
bygger på uppgifter som samlades in oktober 2001 till och med maj 2002.   
31

 Avser missbruk av alkohol eller andra droger i anstalt under de sex närmast föregående 
månaderna.  
32

 Motsvarande siffra i KOS 2002 är 21 procent. 
33

 Motsvarar uppgifter i KOS 2002. 
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Tabellen visar att gruppen som inte fick någon utslussning är mer belastad 
än de som fick frigång och IÖV-utsluss. Gruppen liknar dock den som fick 
34 §-placering. Mer än hälften av dem som inte fick utslussning är miss-
brukare och 44 procent har minst fem tidigare domar.  
 Den stora skillnaden mellan dem som fick respektive inte fick utsluss-
ning är strafftidens längd. Nästan två tredjedelar av dem som inte fick ut-
slussning har en strafftid på mellan ett halvår och ett år med en tyngdpunkt 
på sex månaders strafftid. Denna andel är mycket lägre bland dem som fick 
utslussning. Där har två tredjedelar en strafftid på över ett år, vilket ger 
längre tid att planera och ordna en utslussningsinsats. 
 

Klienter utan utslussning hade kortare straff 
I tabell 4 framgår ännu tydligare att andelen som får utslussning är kopplad 
till strafftidens längd. Av samtliga klienter i BRÅ:s material med högst ett 
års strafftid är det endast runt 15 procent som fått utslussning. Av dem med 
över ett års och upp till fyra års strafftid har en dryg tredjedel fått utsluss-
ning medan hälften av dem med minst fyra års strafftid fått det34.  
 
Tabell 4. Andel som har fått 34 §, IÖV eller frigång fördelat på strafftid. Procent. 

Straff i månader Andel som har fått utsluss N 
 
6-9 månader 14

 
249 

10-12 månader 16 143 
13-23 månader 34 144 
24-47 månader 37 119 
48 månader eller mer 51 55 
Total 710* 

Tabellen bygger på uppgifter om samtliga klienter i BRÅ:s material.  
* Internt bortfall =3.  

I detta sammanhang kan det finnas skäl att erinra sig att strafftid och verk-
ställighetstid inte är detsamma. Villkorlig frigivning och avräkning för tid i 
häkte förkortar tiden i anstalt. Inom ramen för BRÅ:s utvärdering av krimi-
nalvårdens narkotikasatsning har uppgift inhämtats från Kriminalvårds-
styrelsen, KVS, om hur lång tiden i anstalt varit för intagna med olika 
strafftider. De med sex månaders strafftid sitter i genomsnitt tre och en halv 
månad på anstalt. På så kort tid kan det vara svårt att ordna någon utsluss-
ning och det kan också diskuteras om klienten då har behov av en sådan. 
Det är först vid en strafftid på tio månader, som tiden i anstalt i genomsnitt 
blir så lång som ett halvår. Om man vill öka andelen intagna som får någon 
form av utslussning bör man ha detta i åtanke.  
 
NARKOTIKAMISSBRUKARNA SOM INTE FICK EN  
34 §-PLACERING HADE OFTA MISSBRUKAT I ANSTALT  

Eftersom en stor del av dem som inte fick någon utslussning är narkotika-
missbrukare – nästan sextio procent – kan det vara av intresse att särskilt 
                                                      
34

 Det fanns inga nämnvärda skillnader mellan mätningarna åren 2002 och 2003 när det gäller 
andelen klienter som hade fått någon form av utslussning i de olika grupperna.  
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studera vad som skiljer dem från den gruppen som fick en 34 §-placering. 
En tydlig skillnad gäller andelen som hade missbrukat alkohol eller andra 
droger i anstalt de sex närmast föregående månaderna. Bland dem som be-
viljades placering var andelen 18 procent, bland dem som inte fick det var 
andelen nästan 30 procent. Även i fråga om strafftid framträder tydliga 
skillnader. Samma mönster framträder som i tabell 4. Av dem som fick 34 
§-placering hade drygt 60 procent mer än ett års strafftid mot en tredjedel 
av dem som inte fick det. (Se vidare tabell 3 i bilaga 2). 
 Däremot skiljer sig grupperna inte nämnvärt när det gäller antal tidigare 
domar, i båda grupperna är nästan 90 procent dömda tidigare och drygt 
hälften har minst fem tidigare domar. 
 
DE INTAGNA BEDÖMDES OFTA SAKNA MOTIVATION  

Missbrukarnas kontaktmän har också fått ange vad de ser som huvudskälet 
till att de intagna inte fått en 34 §-placering35. Eftersom en stor andel av 
dem som inte fått en placering hade en kortare strafftid, skulle man kunna 
tro att den korta strafftiden angavs som ett vanligt skäl till att det inte blev 
någon placering. Så är dock inte fallet. Det är få kontaktmän som fyllt i 
svarsalternativen ”Frågan aktualiserades för sent” eller ”För kort verk-
ställighet”36 (8%). Det framgår av tabell 5.  
 
Tabell 5. Kontaktmännens bedöming av varför intagna som är narkotikamissbrukare inte fick 
någon 34 § -placering. Procent.  

Orsak   N= 141 

 
Klienten saknar motivation 

 
31 

Frågan har inte prövats 27 
Säkerhetsskäl talar emot 14 
Klienten har inte behov av placering 9 
Frågan aktualiserades för sent /För 
kort verkställighet 

 
8 

Avslag från socialtjänsten 4 
Annat 7 
Total 100 

Tabellen avser endast den mätning som gjordes hösten 2003.  
 
Det näst vanligaste svarsalternativet är emellertid ”Frågan har inte pröv-
ats”, som sågs som huvudskäl för mer än en fjärdedel av missbrukarna. 
Detta alternativ fångar säkert in en del fall där strafftidens längd spelat in. 
Kontaktmännen tycks ofta ha angett detta när frågan inte aktualiserats på 
grund av att klienten haft kort verkställighet och inte själv tryckt på om en 
placering. Om man studerar strafftiderna för dem där orsaken bedömts 
vara att frågan inte prövats, ser man att de flesta har en strafftid på mindre 
än ett år och många har inte mer än sex månaders strafftid. 

                                                      
35

 Frågan ställdes endast vid den sista mätningen hösten 2003.  
36

 Kontaktmännen har främst kryssat för detta alternativ för klienter som haft för kort strafftid för 
att kvalificera sig till IÖV-utsluss.  
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 Den oftast angivna orsaken var att klienten saknade motivation. Det 
sågs som huvudförklaring i nästan en tredjedel av fallen. Detta torde kunna 
innebära både att de är ointresserade av en placering och att de i och för sig 
skulle vilja få en placering, men enligt kontaktmännen inte visat motivation 
att sluta missbruka. Man skulle därmed kunna tro att det var många i 
denna grupp som visat sin bristande motivation genom att missbruka i 
anstalt. Så var dock inte fallet. Det var inte mer än 28 procent som enligt 
kontaktmännen missbrukat i anstalt under de sex närmast föregående 
månaderna. Övriga har då uppenbarligen på andra sätt visat att de inte är 
motiverade för en 34 §-placering. 
 
KLIENTER SOM INTE ÄR NARKOTIKAMISSBRUKARE OCH INTE FÅTT UTSLUSSNING ÄR 
OFTA FÖRSTAGÅNGSDÖMDA  

De klienter i BRÅ:s material som inte är narkotikamissbrukare och inte fått 
någon utslussning är mindre kriminellt belastade. Drygt en tredjedel av dem 
är förstagångsdömda och 56 procent har en strafftid på högst ett år. 
 
Tabell 6. Icke- narkotikamissbrukare som inte fick någon utslussning . Alkoholmissbruk, strafftid 
och straffbakgrund. Procent. 

 Icke-narkotikamissbrukare 
N=225* 

 
Alkoholmissbruk 

 
21 

Första gångsdömd 37
37

 
Minst fem tidigare domar 30

38
 

Högst 1 år strafftid 56 
Långtidsdömda (> fyra år)  7 
Frigiven från sluten anstalt 37 

* Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall. 
Tabellen bygger på uppgifter om samtliga klienter i BRÅ:s material.  
 
MÅNGA ICKE- NARKOTIKAMISSBRUKARE BEHÖVDE INTE UTSLUSSNING ENLIGT KONTAKTMÄNNEN  

Även för denna grupp angav kontaktmännen vad de bedömde vara främsta 
skälet till att de inte fått någon form av utslussning. Det klart vanligaste 
svaret var att klienten inte hade behov av detta; det angavs för drygt 40 
procent. I närmare en fjärdedel av fallen bedömdes det bero på säkerhets-
skäl eller att klienten saknade motivation. Lika ofta bedömdes orsaken vara 
att frågan inte prövats (se närmare tabell 5 i bilaga 2). 
 

                                                      
37

 Andelen förstagångsdömda inom denna grupp var högre hösten 2003 (44 procent) än 
sommaren/hösten 2002 (31 procent).  
38

 De som hade minst fem tidigare domar utgjorde en mindre andel av denna grupp hösten 2003 
(19 procent) jämfört med sommaren/hösten 2002 (38 procent),  
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Vilken social situation har de 
olika klientgrupperna när de friges?  
Ett av syftena med att ge klienten någon form av utslussning är att förbättra 
förutsättningarna för att han eller hon har en ordnad social situation vid 
frigivningen. Frigången ger till exempel klienten möjlighet att komma in i 
ett arbete före frigivningen. En 34 §-placering kan öka förutsättningarna 
för ett drogfritt liv och därmed också förutsättningarna för en ordnad social 
situation. IÖV-utsluss innebär dels ett ökat krav på anstalterna att hjälpa 
till så att klienter har tillräckligt ordnade förhållanden för att beviljas, dels 
en möjlighet att under en period med hög kontrollnivå förbättra situationen 
ytterligare. I tabell 7 redovisas den sociala situationen vid frigivning för oli-
ka klientgrupper i BRÅ:s material.  
 
Tabell 7. Tillgång till bostad, sysselsätning och försörjning vid frigivningen för olika klientgrupper. 
Procent.  

 
 
 

Frigång
 

N= 79*

Ingen utslussning
Icke- missbrukare 

N=225*

Ingen utslussning
Missbrukare 

N=309*

34 §
39

 

N=33* 

IÖV
40

  

N=135* 

Bostadssituation      

Egen bostad 47 49 28 27 53 
Föräldrar, inneboende 21 22 30 15 20 
Andra hand 6 3 2 9 5 
Försöksboende, 
institution 3 1 10

 
24 

 
1 

Bostadslös 4 9 14 9 0 
Sysselsättning**   
Arb/studier/ 
arb.marknadsåtgärd 80 51 29

 
39 

 
82 

Arbetslös 6 26 36 24 0 
Försörjning**   
Arb/studielån/ 
arb.marknadsbidrag 74 40 17

 
31 

 
69 

Pension inkl 
sjukpenning 6 16 18

 
19 

 
8 

A-kassa, socialbidrag 12 31 48 34 0 

Tabellen bygger på uppgifter om samtliga mätningar i BRÅ:s undersökning, i annat fall anges 
detta i not. 
*  Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall.  
**Skillnaderna är statistiskt signifikanta.  
 
Tabellen visar att IÖV-gruppen har den bästa situationen vid frigivningen. 
Det torde delvis vara ett uttryck för att det ställs höga krav för att få IÖV-

                                                      
39

 Uppgifterna är hämtade från en uppföljning av intagna som fick 34 §-placering hösten 2002. 
Uppföljningen gjordes ett år senare. Uppgifterna avser bostads-, sysselsättnings- och 
försörjningssituation vid 34 §-placeringens upphörande eller vid frigivningen.   
40

 Uppgifterna avser intagna som beviljats IÖV-utsluss från den 1 oktober 2001 till och med maj 
2002 och är hämtade från BRÅ- rapporten ”Fängelse i frihet. En utvärdering av 
intensivövervakning med elektronisk kontroll”. Rapport 2003:4. 
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utsluss. BRÅ:s utvärdering av reformen visar dock att förbättringar av den 
sociala situationen också sker under själva utslussningstiden (BRÅ, 2004). 
 En nästan lika bra social situtaion har de klienter som har haft frigång. 
Det saknas tyvärr data som skulle kunna belysa i vad mån detta beror på 
urvalet av klienter som får frigång och i vad mån frigångsperioden bidragit 
till att förbättra klientens sociala situation. 
 Den grupp som har sämst situation när det gäller bostad, sysselsättning 
och försörjning vid frigivningen är narkotikamissbrukarna. Det gäller både 
dem som skulle få utslussning enligt 34 § och dem som inte fått någon ut-
slussning. Intressant är att de som skulle få en 34 §-placering går ut till en 
något bättre situation än narkotikamissbrukarna som inte fick någon ut-
slussning. Om det rör sig om reella eller slumpmässiga skillnader går dock 
inte att säga, eftersom BRÅ:s uppföljning av dem som skulle få 34 § rör så 
pass få personer. Om skillnaden skulle vara reell återstår sedan att bedöma 
i vad mån den är en effekt av placeringen eller ett uttryck för att de som 
kvalificerar sig för placering har en bättre situation från början. 
 

Kan andelen som får utslussning ökas? 
Som framgått tidigare är det fortfarande bara en fjärdedel av samtliga 
klienter i BRÅ:s material, som får någon form av utslussning utanför anstalt 
inför frigivningen. Här bör dock tas i beaktande att hälften av klienterna i 
materialet hade högst ett års strafftid. Den korta strafftiden begränsar 
kriminalvårdens möjligheter att hinna med utslussning, vilket bara femton 
procent av denna grupp hade fått. Av dem med längre strafftider, det vill 
säga minst två år, var andelen med utslussning högre, drygt 40 procent. 
Detta får ändå betraktas som en låg siffra mot bakgrund av vad som anges i 
propositionen ”Från anstalt till frihet”, som ligger till grund för försöks-
verksamheten. Här anges att det normala bör vara att intagna med längre 
strafftider får ”någon form av placering eller aktivitet åtminstone delvis 
utanför anstalten” i samband med frigivningen (prop 2000/01:76 sid 17). 
Det regeringen främst lyfter fram är att utslussningen kan bidra till att 
stärka klientens sociala situation och därmed minska risken för återfall. 
Men även andra skäl kan lyftas fram. Utslussningsalternativet uppfattas av 
många intagna som mer humant än att tillbringa hela verkställigheten i 
anstalt. Det är även billigare än att avtjäna hela straffet i anstalt. Dessutom 
minskar behovet av fängelseplatser om fler klienter skulle få IÖV-utsluss 
och 34 §-placeringar .  
 Med vilka medel kan man då öka andelen som får utslussning? Nedan 
följer ett antal förslag, på grundval av vad som framkommit under arbetet 
med undersökningen. Förslagen riktas i första hand till kriminalvården, 
som ”äger” de flesta av de frågor som tas upp. I vissa fall riktar sig förslag-
en till regering och riksdag – till exempel när det handlar om ändring i 
lagregler – och i vissa fall till övervaknings- och kriminalvårdsnämnder.  
 
1. Se över både lagregler och föreskrifter och allmänna råd för utslussning, 

så att de inte fungerar hindrande på ett inte avsett vis. De regler som 
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tillämpas bör vara enkla och ändamålsenliga, och gemensamma för alla 
anstalter. 

 
Som exempel på en regel, som kan vara eller kan tolkas alltför restriktivt är 
formuleringen i 34 § KvaL, som anger att det krävs ”särskilda skäl” för en 
placering enligt den paragrafen. Kanske behöver innebörden av vad som är 
”särskilt skäl” ses över och vidgas. Ett annat exempel är kravet på en 
ansvarsförbindelse från socialtjänsten för att en 34 §-placering ska komma 
till stånd. BRÅ:s studie tyder på att detta krav skulle kunna mjukas upp. 
Ytterligare ett exempel är utformningen av kraven som hittills ställts upp 
för beviljande av IÖV-utsluss. Enligt BRÅ:s bedömning finns det skäl att se 
över om de inte är alltför restiktiva. 
 
2. Förmedla tydligare till all personal att intentionen är att någon form av 

utslussning bör vara det normala alternativet för alla med längre straff-
tid. Det kan i det sammanhanget också vara skäl att tydligare ange vad 
”längre strafftid” är.  

 
3. Överväg om en något högre andel misskötta utslussningar kan accepter-

as och se över praxis för beviljande med den utgångspunkten. 
 
Om ambitionen är att öka andelen intagna som får utslussning så torde det 
vara ofrånkomligt att föra en realistisk diskussion kring misskötsamhet. I 
en viss begränsad utsträckning är det säkert möjligt att genom bättre, mer 
aktiva förberedelser få fler i utslussning utan att andelen som missköter sig 
ökar. Men det torde ändå vara svårt att helt undvika en ökning av andelen 
som kan komma att missköta sig. Det är då viktigt att ha snabba och enkla 
rutiner för att avbryta utslussningsinsatsen och skicka tillbaka klienten till 
anstalt. Det är också viktigt att öka kunskapen om hur olika utslussnings-
former kan öka möjligheten till återanpassning för olika grupper av klienter 
med olika risk att missköta sig. Det är ju fullt möjligt att en ökning av 
andelen som får utslussning och en ökning av andelen som missköter sin 
utslussning ändå innebär en samhällelig vinst.  
 Som exempel kan tas ett scenario där ytterligare tio personer får en 34 
§-placering. De är missbrukare sedan många år och kan alla förväntas åter-
falla om de släpps ut ”som vanligt”. När de nu får vård på behandlingshem 
kanske hälften av dem missköter sig och skickas tillbaka till anstalt. Men 
två personer kanske drar nytta av vården och klarar sig utan återfall. I en 
bemärkelse kan man då säga att det var värt att ta risken att något fler 
misslyckas. När det gäller frågan om hur allvarligt man ska se på missköt-
samhet i form av återfall i missbruk eller brott eller avvikelse under utsluss-
ningen bör man ju också beakta att det här rör sig om personer som är i 
slutet av en bestämd strafftid, och som under alla omständigheter kommer 
att släppas ut om inte alltför lång tid. I många andra länder hade de varit 
villkorligt frigivna i detta skede av straffet.  
 
4. Sätt upp konkreta mål för hur många som ska få olika former av 

utslussning och följ noga upp om målen nåtts. Sätt även upp mål för hur 
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stor andel av dem som friges efter olika strafftider som ska få olika 
former av utslussning. Följ årligen upp i vad mån målet uppnåtts och 
analysera eventuell målavvikelse. 

 
5. Ta upp frågan om utslussning så fort som möjligt under verkställigheten 

i anstalt och snabba upp utredningstiderna. Utarbeta blanketter som för-
enklar utredning och ansökningsförfarande.  

 
6. Öka de intagnas intresse för utslussning bland annat genom mer infor-

mation. 
 
7. Utse en person på varje anstalt som är ansvarig för samtliga utsluss-

ningsformer. Den personen skulle till exempel kunna ha följande upp-
gifter: 

• känna till reglerna för alla utslussningsformer 
• se till att samtliga intagna blir informerade om vilka regler som 

gäller 
• tillhandahålla blanketter 
• se till att de intagna ansöker om utslussning i tid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 44

Referenser 
Brottsförebyggande rådet (2004) BRÅ-rapport. Arbetstitel: Utvärdering av 

intensivövervakning med elektronisk kontroll. Under publicering. 
Brottsförebyggande rådet (2003) Fängelse i frihet. En utvärdering av 

intensivövervakning med elektronisk kontroll. BRÅ-rapport 
2003:4.Stockholm: BRÅ. Fritzes.  

Brottsföreabyggande rådet (2003). Från anstalt till frihet. Förstärkta 
frigivningsföreberedelser. Webbrapport april 2003. 

Brottsförebyggande rådet (2003). Från anstalt till livet i frihet – inför muck. 
BRÅ-rapport 2000:20. Stockholm: BRÅ. Fritzes. 

Proposition 2000/01:76. Från anstalt till frihet. 
Proposition 1997/98:95. Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen m. m. 
Proposition 1984/85:19 i KVVFS 2000:1 Kriminalvårdsstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om frigång. 
KVVFS 2001:4 Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

verkställighet utanför anstalt genom intensivövervakning med 
elektronisk kontroll (IÖVutsluss).  

KVVFS 2001:3 Kriminalvårdstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
planering av kriminalvårdspåföljd m.m.  

KVVFS 2000:5 Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
placering enligt 34 § lagen om kriminalvård i anstalt.  

Kriminalvårdsstyrelsen, KVS (2003a). Kriminalvårdens officiella statistik, 
KOS 2002. Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen. 

Kriminalvårdsstyrelsen, KVS (2003b) Vistelse utom anstalt enligt 34 § lagen 
om kriminalvård i anstalt. Jan Gustavsson. Norrköping: 
Kriminalvårdsstyrelsen.  

Kriminalvårdsstyrelsen, KVS (1991) Kriminalvård och behandling – 
vistelser enligt 34 §. Lag om kriminalvård i anstalt. Rapport 1991:3. Jan 
Gustavsson. Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen.  

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) 
Slutrapport Projekt P 34. Stockholm 2003-03-21. 

Statskontoret (2003) Effektivitetsgranskning av kriminalvården. Rapport 
2003:20. Stockholm: Justitiedepartementet.  

 



 

 45

Bilagor 
Bilaga 1. Metod 
Frigivningsförberedelserna på anstalterna har kartlagts med hjälp av totalt 
tre enkätundersökningar. De två första enkätundersökningarna genomför-
des sommaren och hösten 2002 (10 juni–9 juli och 16 oktober–15 novem-
ber) och den tredje genomfördes ett år senare under hösten 2003 (26 augus-
ti–7 oktober). Syftet med att göra två mätningar med kort mellanrum år 
2002 var att minimera risken för säsongsmässiga variationer.  
 Analysen av de två första mätningarna visade dock att de inte väsentligt 
skilde sig från varandra. Mätningarna slogs därför ihop till en ”ingångsmät-
ning” som sedan har jämförts med resultaten från hösten 2003.  
 
POPULATION, URVAL OCH BORTFALL 

Enligt propositionen omfattar försöksverksamheten alla intagna med längre 
fängelsestraff. Populationen har, efter samtal med företrädare för kriminal-
vården, definierats som intagna som dömts till fängelse i sex månader eller 
längre. Intagna som har mindre än sex månaders strafftid har därmed 
exkluderats, eftersom tiden i anstalt i dessa fall bedömdes vara för kort för 
att man skulle hinna planera någon utslussning. 
 
Urvalet omfattade samtliga intagna: 

• som hade minst sex månaders strafftid 

• som under de tre ovan nämnda tidsperioderna skulle lämna anstalt-
en genom 

 –  villkorlig frigivning  
 –  placering enligt 34 § KvaL 
 –  IÖV-utsluss 
 
Personer som hade en utvisning i domen ingick inte i urvalet.  
 Enkäterna skickades till anstalterna där de fylldes i av klienternas kon-
taktmän en till tre veckor innan den intagne lämnade anstalten. 
 Som urvalsperiod har tidpunkten valts då de intagna skulle lämna an-
stalten och inte tidpunkten när de skulle friges villkorligt. Nackdelen med 
detta är att de hade olika lång tid kvar till sin villkorliga frigivning. För-
delen är att det var avsevärt enklare att få in uppgifter om dem när de alla 
fortfarande befann sig i anstalt. Om urvalsperioden i stället hade varit tid-
punkten för villkorlig frigivning hade insamlandet blivit mycket mer resurs-
krävande, eftersom en del av klienterna då hade varit placerade på olika 
behandlingshem alternativt familjehem enligt 34 § KvaL eller haft IÖV-ut-
sluss under frivårdens ansvar.  
 



 

 46

BORTFALL 

I urvalet för mätningarna år 2002 ingick 789 klienter41. Efter två påminnel-
ser via e-post samt telefonsamtal till utvalda anstalter hade svar inkommit 
om 410 klienter, det vill säga en svarsfrekvens på 52 procent42. 
 I urvalet för mätningen år 2003 ingick totalt 561 klienter. Svar inkom 
om 303 personer, en svarsfrekvens på 54 procent. Bortfallet var således 
ganska stort både år 2002 och år 2003. Detta skulle kunna bero på att det 
var svårt att få kontaktmännen att fylla i enkäten på grund av tidsbrist. 
Enkäten var relativt omfattande och därför tidskrävande att fylla i.  
 Svarsfrevensen i den senaste mätningen var ungefär femtio procent både 
när det gäller klienter som lämnade anstalten för frigivning och för dem 
som skulle få en 34 §- placering43. Ett problem när det gäller IÖV-utsluss är 
att antalet klienter som skulle lämna anstalten av detta skäl under den sen-
aste urvalsperioden endast utgjordes av sju klienter och svar inkom endast 
om en av dem. Med anledning av att antalet enkäter om denna grupp var så 
litet i materialet, hämtades i stället uppgifter om denna typ av klienter från 
ett annat material som redovisas i BRÅ rapporten: Fängelse i frihet44.  
 När enkäterna inkom till BRÅ kontrollerades de. Enkäter om klienter 
som inte ingick i urvalet exkluderades45. Om det fanns oklarheter i enkäter-
na eller om vissa frågor inte var besvarade, kontaktades den intagnes kon-
taktman för att i efterhand besvara frågan. På så sätt reducerades intern-
bortfallet till en låg andel.  
 
KLIENTERNA I BRÅ:S MATERIAL 

Antalet inkomna enkäter från samtliga tre mätningar var 713. Hur dessa 
fördelar sig när det gäller dels antal klienter i mätningen år 2002 respektive 
år 2003 dels på de olika utslussningsalternativen visas i tabell 1.  
 

                                                      
41

 Siffrorna är hämtade från KVS. 
42

 Detta är en lägre svarsfrekvens än vad som angavs i den förra rapporten. Orsaken till detta är 
att den förra uppgiften var en skattning eftersom BRÅ ännu inte fått tillgång till de faktiska talen.  
43

 Bortfallsanalys av 34 §-placeringar och IÖV-utsluss har endast gjorts på 2003 års mätning. 
Detta på grund av att KVS’ siffror om klienter som skulle få 34 §-placering och IÖV-utsluss under 
mätperioden sommaren och hösten 2002 är osäkra på grund av avbrutna eller icke påbörjade 
placeringar. 
44

 BRÅ rapport 2003:4. 
45

 Totalt 70 enkäter exkluderades i den sista mätningen. Hälften på grund av att klienterna hade 
ett utvisningsbeslut i domen och de övriga på grund av för kort strafftid eller på grund av att de 
inte lämnade anstalten eller fick 34 § eller IÖV-utsluss under mätperioden.      



 

 47

Tabell 1. Antal klienter fördelade på mättillfälle och utslussningsform. Antal. 

 
Mättillfälle Frigång 34 § IÖV

Ingen 
utslussning

 
Totalt 

 
Sommaren och hösten 
2002 45 63 6 296

 
 

410 
 
Hösten 2003 34 30 1 238

 
303 

 
Totalt 79 93 7 534

 
713 

 
I den analys som görs av klienter med och utan utslussning har resultaten 
från åren 2002 och 2003 slagits samman. I vissa analyser delas klienterna i 
stället upp i två grupper beroende på om de är narkotikamissbrukare eller 
inte46. Totalt är 404 personer i materialet narkotikamissbrukare, se tabell 2.  
 
Tabell 2. Antal klienter fördelade på missbruk, utslussningsform och mättillfälle. Antal. 

Utslussningsform Totalt  
 
Missbruk 

 
 
Mättillfälle Frigång 34 § IÖV

Ingen 
utslussning 

 
 

Narkotika- 
missbrukare 

   

 2002 15 46 2 168  
 2003 7 25 0 141  
Totalt  22 71 2 309 404 
Icke narkotika- 
missbrukare 

   

 2002 30 17 4 128  
 2003 27 5 1 97  
Totalt  57 22 5 225 309 
 
Summa 

 
79 93 7

 
534 

 
713 

 
För att kontrollera om skillnaderna i jämförelserna som har gjorts av 
materialet är reella har Chi-2 tester gjorts. I de fall där det anges att skill-
naderna är statistiskt signifikanta har vi utgått från ett mått med 95 pro-
cents säkerhet.  
 
ENKÄTENS UTFORMNING 

Frågorna i enkäten utgick från regeringens riktlinjer för försöksverksamhet-
en (Proposition 2000/01:76 sidan 16 ff) och BRÅ:s riktlinjer för utvärder-
ingen. De enkätfrågor som redovisas i denna rapport är:  
 
1. Frågor om de intagnas personliga karakteristika, som kön och ålder, och 

brottsbakgrund.  
2. I vilken utsträckning frigivningsförberedelserna utreds och planeras en-

hetligt och strukturerat.  
                                                      
46

 I enkäten ombeds kontaktmännen uppge om klienten har narkotikamissbruk, blandmissbruk 
eller alkoholmissbruk. 
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 Här ingår frågor om 
 - användning av det nya blankett- och dokumentationsstödet 
 - användning av ASI och MAPS. 
3. I vilken utsträckning kriminalvården förmedlar kontakter mellan de 

intagna och olika samhällsorgan och hjälper den intagne att bygga upp 
nätverk. Här ingår frågor om 

 - behov av kontakt med olika myndigheter, vem som tog kontakten och 
samarbete mellan olika myndigheter. 

4. I vilken utsträckning det förekommer samverkan mellan anstalt och 
frivård inför den villkorliga frigivningen. Här ingår frågor om 

 - avstånd mellan klientens anstalt och frivårdsenhet 
 - det tagits någon kontakt mellan anstalten och frivården. 
5. I vilken utsträckning det förekommer olika utslussningsalternativ inför 

den villkorliga frigivningen. Här ingår frågor om 
 - placering på öppen anstalt 
 - placering enligt 34 § KvaL 
 - frigång 
 - IÖV-utsluss. 
6. Den intagnas sociala situation inför den villkorliga frigivningen 
 - bostad 
 - sysselsättning 
 - försörjning. 
7. I vilken utsträckning frigivningsförberedelserna dokumenteras i det en-

skilda fallet.  
 
Frågorna i enkäten är främst så kallade faktafrågor, men några frågor inne-
håller även bedömningar, till exempel om klienternas behov av hjälp eller 
behov av kontakt med andra samhällsorgan.  
 Frigivningsförberedelserna för intagna som får 34 §-placering eller IÖV-
utsluss skiljer sig från dem för övriga intagna. De som slussas ut via IÖV-
utsluss eller 34 §-placering lämnar anstalten redan under verkställighets-
tiden, ofta flera månader före den villkorliga frigivningen. I dessa fall är fri-
givningsförberedelserna på anstalten framför allt inriktade på att ordna 
förutsättningarna för själva utslussningen, inte på de sociala förhållandena 
vid den villkorliga frigivningen. De sociala förhållandena inför den villkor-
liga frigivningen för denna grupp redovisas därför inte tillsammans med de 
klienter som frigavs från anstalt. Däremot har det gjorts en uppföljning av 
klienter som fick en 34 §-placering under hösten 2002. Syftet med denna 
uppföljning var att belysa vad som händer efter frigivningen och hur länge 
placeringarna pågår, se nedan.  
 För dem som beviljats placering enligt 34 § KvaL består frigivningsför-
beredelserna på anstalten bland annat i ansökan om placering i familjehem 
eller behandlingshem. För att ansökan ska godkännas av Kriminalvårds-
nämnden, krävs i regel en ansvarsförbindelse från socialtjänsten. Frågor om 
samarbetet med socialtjänsten ingår därför i enkäten för denna grupp.  
 När klienternas sociala situation beskrivs har även klienter som fick 
IÖV-utsluss exkluderats eftersom ett av kriterierna för att få IÖV-utsluss är 
just att klienterna har ordnat boende och sysselsättning.  
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UPPFÖLJNING AV 33 KLIENTER SOM PLACERATS ENLIGT 34 § KVAL UNDER HÖSTEN 2002 

För att få svar på frågor om vilken typ av placering klienterna får, hur länge 
vistelsen är planerad och i vilken utsträckning placeringen fullföljs gjordes 
en uppföljning av klienter med 34 § KvaL. 33 intagna som fick en 34 §-
placering under perioden 16 oktober till 15 november 2002 följdes upp. 
Uppföljningen gjordes i oktober 2003 genom kontakter med klienternas fri-
vårdshandläggare.  
 
MÄTNINGEN BYGGER PÅ KONTAKTMÄNNENS UPPGIFTER 

I BRÅ:s tidigare studie om frigivningsförberedelser ”Från anstalt till livet i 
frihet – inför muck47” fick både kontaktmän och intagna samma frågor om 
behov och insatser för att förbereda frigivningen. Uppgifterna från kontakt-
männen samlades in genom en enkät medan de intagna intervjuades, efter-
som de sällan besvarar enkäter. Det framgick då att kontaktmannen och 
den intagne inte alltid hade samma bild av behoven och insatserna. På 
grund av detta övervägdes om även denna studie skulle inrymma frågor till 
de intagna. BRÅ valde dock att denna gång fokusera på uppgifter från kon-
taktmännen av resursmässiga skäl.  
 
SYNPUNKTER FRÅN REGIONCHEFERNA HAR INHÄMTATS 

Huvudresultaten från analyser av utvecklingen av frigivningsarbete under 
försöksperioden från BRÅ:s mätningar skickades till regioncheferna i 
Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Härnösand. Chefernas syn 
på resultaten sammanfattas i rapporten.  

                                                      
47

 Brottsförebyggande rådet (2000) Från anstalt till livet i frihet – inför muck. BRÅ-rapport 
2000:20. Stockholm: BRÅ. Fritzes. 
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Bilaga 2. Tabeller 
Tabell 1. Tillgång till bostad, sysselsättning och försörjning vid frigivningen. Tabellen innehåller 
uppgifter från samtliga mätningar. Klienter med IÖV-utsluss och 34 § är exkluderade. Procent. 

 
 
 

Gtb

N=159* 

Härnösand

N=54* 

Malmö

N=140* 

Norrköping

N=105* 

Sthlm 
 

N=155*  

Hela landet 
 

N=613* 
Bostadssituation   
 
Egen bostad 44 37 39 37

 
31 

 
38 

 
Bostadslös 10 10 12 9

 
14 

 
11 

Sysselsättning   
Arbete/studier/ 
arb.marknadsåtgärd** 42 23 36 46

 
56 

 
43 

 
Arbetslös** 29 35 36 28

 
21 

 
29 

 
Försörjning 

  

Arbete/studielån/ 
arb.marknadsbidrag** 32 19 26 33

 
42 

 
32 

 
A-kassa, socialbidrag** 39 37 47 44

 
23 

 
38 

* Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall. 
** Skillnaderna är statistiskt signifikanta.  
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Tabell 2. Intagnas kön, ålder och brottsbakgrund, fördelat på utslussningsform. Procent. 

 
 
 

Frigång

N=79* 

34 §

N=93* 

Ingen 
utslussning

N=534* 

Samtliga

N= 706*

IÖV
48

 
 

N=135*  
Ålder 35 år 35 år 34 år 35 år 40 år 
Andel män 94 94 94 94 96 
Narkotikamissbrukare** 28 65 58 57 13 
 
Enbart alkoholmissbruk 8 14 9 10

 
3 

Missbruk i anstalt**
49

 9 15 20 18 1 
Förstagångsdömd** 40 9 21 21 74 
Minst fem tidigare 
domar** 20 52 44 42

 
6 

Mer än 1 år strafftid** 66 67 37 44 100 
Minst 2 år** 27 22 14 17 100 
Långtidsdömda (minst 
fyra år)**  10 18 5 7

 
18

50
 

Andel narkotika och 
våldsbrott inkl rån 61 79 63 65

 
52

51
 

Frigiven från sluten 
anstalt** 17 78 64 61

 
15 

Klientbehov av kontakt 
med socialtjänsten** 33 92 70 70

 
-- 

Kontakt med soc det 
senaste halvåret** 32 92 56 58

 
-- 

Tabellen innehåller uppgifter om klienter från samtliga mätningar.  
*   Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall.  
** Skillnaderna är statistiskt signifikanta.  
--  Uppgift saknas.  
 

 

                                                      
48

 Uppgifterna om IÖV-gruppen är hämtade från BRÅ-rapporten ”Fängelse i frihet. En utvärdering 
av intensivövervakning med elektronisk kontroll”. Rapport 2003:4. Undersökningen bygger på 
uppgifter som samlades in oktober 2001 till och med maj 2002.   
49

 Avser missbruk i anstalt av alkohol eller andra droger under de sex närmast föregående 
månaderna.  
50

 Motsvarande siffra i KOS 2002 är 21 procent.  
51

 Motsvarar uppgifter i KOS 2002.  
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Tabell 3. Narkotikamissbrukare som inte har fått någon utslussning och de narkotikamissbrukare 
som fick 34 §. Procent.  

 
 
 

Narkotikamissbrukare

N= 309*

De som har fått 34 § 
 

N= 71* 
 
 Alkoholmissbruk 26

 
28 

 
Alkohol- eller drogmissbruk 
i anstalt

52
** 29

 
 

18 
 
Förstagångsdömd 9

 
9 

 
Minst fem tidigare domar 54

 
62 

 
Mer än 1 år** 32

 
63 

 
Långtidsdömda (> fyra år)** 4

 
17 

 
Andel narkotika- och 
våldsbrott inkl rån 67

 
 

79 
 
Frigiven från sluten anstalt 

 
84

 
82 

 
ASI använd 15

 
24 

 
MAPS använd 12

 
13 

Tabellen innehåller uppgifter om klienter från samtliga mätningar. 
* Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall.  
** Skillnaderna är statistiskt signifikanta.  

 

Tabell 4. Kontaktmännens bedömning av varför intagna inte fick någon § 34-placering. Procent. 

 N=238 

Klienten har inte behov av placering 30 

Frågan har inte prövats 24 

Klienten saknar motivation 18 

Säkerhetsskäl talar emot 10 

Frågan aktualiserades för sent /för kort 
verkställighet 8 

Annan utslussning 8 

Avslag från socialtjänsten 2 

Total 100 

Tabellen avser mätningen hösten 2003.  

 

                                                      
52

 Avser missbruk i anstalt av alkohol eller andra droger under de sex närmast föregående 
månaderna. 
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Tabell 5. Kontaktmännens bedömnning om varför icke-narkotikamissbrukare inte fick någon 
utslussning. Procent.  

 Andel N= 128 

Klienten har inte behov av utslussning 41 

Frågan har inte prövats 23,5 

Klienten saknar motivation 
/säkerhetsskäl talar emot 23,5 

Frågan aktualiserades för sent /för kort 
verkställighet 10 

Annat 2 

Avslag från socialtjänsten 0 

Total 100 

Tabellen avser mätningarna sommaren och hösten 2002.  
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Tabell 6. Jämförelse mellan mätningarna år 2002 och år 2003. Procent.  

 2002
N=410*

2003
N=303*

Samtliga 
N=713* 

VSP-blankettt använd** 44 75 57 
 
ASI använd** 7 21

 
13 

 
MAPS använd** 4 16

 
9 

 
Sluss till öppen anstalt

53
 

 

Ja, har slussats till öppen  
anstalt 23 23

 
23 

Nej, på grund av 
säkerhetsskäl                                28 36

 
31 

Nej, frågan har inte prövats 19 16 18 
Nej, på grund av platsbrist < 1 < 1 < 1 
 
Frigiven från sluten anstalt 56 54

 
55 

 
Behov av hjälp från  
socialtjänsten 71 68

 
 

70 
Kontakt med socialtjänsten det 
senaste halvåret

54
** 84 70

 
78 

Andel narkotikamissbrukare som 
fått hjälp från socialtjänsten

55
 ** 87 80

 
84 

Klientbehov av kontakt med 
arbetsförmedlingen 44 46

 
45 

Kontakt med 
arbetsförmedlingens 
kontaktperson på anstalten 32 27

 
 

30 
Personlig kontakt mellan anstalt 
och frivård det senaste 
halvåret** 77 67

 
 

71 
Mer än 300 km mellan anstalt 
och frivård 16 21

 
19 

* Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall. 
** Skillnaderna är statistiskt signifikanta. 
 

                                                      
53

 Anger andel av de klienter som initialt var placerade på sluten anstalt. N= 547 för båda 
mätningarna (318 + 229). 
54

Anger andelen som hade behov av kontakt med socialtjänsten N= 483 (375+108). 
55

 Anger andelen narkotikamissbrukare som hade behov av kontakt med socialtjänsten N=331 
(186+145).  
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Tabell 7. Klienternas sociala sitution. Jämförelse mellan mätningarna år 2002 och år 2003. 
Klienter med IÖV-utsluss och 34 §-placering är exkluderade. Procent. 

 
 

2002
N=341*

2003
N=272*

Totalt 
N=613* 

Bostadssituation  
Behov av hjälp med bostad 31 30 31 
 
Egen bostad 37 39 38 
 
Bostadslös 12 10 11 
 
Försörjning  
Behov av hjälp med försörjning 46 40 43 

Arbete/studier/arb.marknads-åtgärd** 36 27 32 
 
Akassa, socialbidrag 38 38 37 
 
Sjukpenning, pension 15 17

 
16 

 
Annat/ försörjd av make/a/sparade 
medel/brottslighet** 1 6 3 
  
Sysselsättning  
Behov av hjälp med sysselsättning 42 37 40 

Arbete/studier/arb.marknadsåtgärd 45 39
 

42 
 
Arbetslös  28 30 29 
Tabellen avser samtliga mätningar.                                                                                                     
* Antalet kan variera något från fråga till fråga på grund av internt bortfall.                                    
** Skillnaderna är statistiskt signifikanta. 

 
Tabell 8. Dokumentation av klienternas sociala sitution. Jämförelse mellan mätningarna år 2002 
och år 2003.   

Dokumentation av … 2002 2003 
… klientbehov av kontakt med 
socialtjänsten 76

 
70 

… kontakt mellan anstalten och 
frivården 63

 
72 

 
… kontakt med frivården 75

 
73 

… klientbehov av kontakt med 
arbetsförmedlingen 53

 
56 

 
… kontakt med arebtsförmedlingen 86

 
81 

 
… bostadssituation 84

 
86 

 
… sysselsättning 83

 
83 

 
… försörjning 76

 
69 

Tabellen bygger på uppgifter om klienter som har haft ett behov eller en kontakt med 
socialtjänsten och arbetsförmedlingen.  
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English summary 
Prepared for release? 
FINAL REPORT FROM THE EVALUATION OF THE GOVERNMENTAL 
PROJECT TO IMPROVE PRISON RELEASE PREPARATIONS 2001–2003 

On October 1st 2001, a trial period was initiated within the prison and pro-
bation service. The objective was to intensify and improve the structure of 
the work conducted with the preparation of prison inmates for their release 
into the community. The intention was to improve this work in two ways. 
Firstly, those serving long prison sentences were to be given the opportunity 
to serve the final part of their prison term at home under electronic super-
vision, so-called IÖV releases56. Secondly, the prison and probation service 
was to make a more general effort to work with inmates to prepare them 
for release.  
 The Government has given the National Council for Crime Prevention 
(BRÅ) the task of evaluating the project. This report relates to the more 
general aspects of the project and is the second such report. The first was 
presented in April of 2003 under the title Från anstalt till frihet. Förstärkta 
frigivningsförberedelser (From prison to life at liberty. Improved release 
preparations), internet report April 2003. A separate evaluation is being 
conducted of the IÖV release programme. Here too, a first report was pub-
lished in April of 2003 (BRÅ-report 2003:4) and a further report will be 
presented on 1st April 2004. 
 The National Council’s evaluation of the trial project is based on three 
questionnaire surveys. The first two were conducted during the summer and 
autumn of 2002 respectively, and the third during the autumn of 2003. In 
the context of the Council’s analysis, the data collected in the first two 
waves were combined to form an initial measure, which has then been com-
pared with the data collected in 2003. A follow-up focusing on a group of 
clients placed in accordance with Paragraph 34 of the Act on Correctional 
Treatment in Institutions (KvaL) has also been conducted. Placement in 
accordance with Paragraph 34 of this Act, referred to as a Paragraph 34 
placement, means that the inmate may be permitted to spend time outside 
of the prison in order to receive treatment or for the purposes of education 
that may facilitate his or her adjustment in the community. Such a place-
ment may be implemented at a treatment institution, for example, a foster 
home or a folk high school. 
 

Few positive changes  
It should firstly be made clear that the length of the follow-up period avail-
able to the Council is to be regarded as very short, at only a year. A longer 

                                                      
56 The IÖV release programme involves intensive supervision by means of electronic control, 
whereby the inmate spends the final part of his or her prison sentence at home under electronic 
supervision.  
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measurement period would have given the prison service more time to 
implement changes.  
 The most notable change in the work conducted by the prison service 
during the study period involved an increase in the use of a standardised 
form for the planning of how an inmate’s sentence would be executed. In 
connection with the initiation of the trial in October 2001, new directives 
were introduced, together with a new form, for the planning of the inmates’ 
time in prison. This form now accompanies the inmate whenever he or she 
is transferred during the course of the sentence, unlike the old forms which 
varied from one prison to another. The increased use of the standardised 
forms has not however led to an increase in the level of documentation con-
ducted by the prisons in general, which was one of the objectives of the new 
directives.  
 The use of ASI and MAPS, two instruments employed within the prison 
service as a means of charting clients’ treatment needs, has also increased. 
Drug abusers account for the majority of prison service clients whose needs 
are investigated by means of these instruments.  
 Besides these factors, no positive changes could be identified as having 
taken place between the data collections in 2002 and 2003 respectively.  
 
FEWER INMATES HAD BEEN IN CONTACT 
WITH THE PROBATION SERVICE PRIOR TO RELEASE 

The proportion of inmates who had received assistance from the social 
services had fallen somewhat between the measurements taken in 2002 and 
2003 respectively. The proportion of clients assessed to be in need of assist-
ance from job centres and the social services was approximately as large at 
both measurement points, however. The reduction is probably related to 
the finding that the proportion of clients who did not want to be given 
assistance was larger in the autumn of 2003 by comparison with the 
situation one year earlier.  
 It was also less common in the autumn of 2003 for release preparations 
to include the establishment of personal contacts between the inmate and 
the probation service. Here the reduction was greatest among drug users. In 
the autumn of 2003, only 65 per cent of such inmates had been in personal 
contact with the probation service during the six months immediately prior 
to their release, by comparison with 84 per cent one year earlier.  
 The clients’ situation in relation to work and housing at the time of 
release was somewhat worse at the time of the 2003 data collection than it 
had been in 2002. A smaller proportion than previously were going to be 
earning a wage, or receiving a study grant or some form of benefit related 
to a labour market programme.  
 
THE PROPORTION OF CLIENTS PLACED IN RELEASE PROGRAMMES WAS UNCHANGED 

The total proportion of the inmates in the material collected by the Natio-
nal Council that were released via Paragraph 34 releases, work release syst-
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em or the IÖV release programme57 had not increased between the two data 
collections. During both measurement periods, two-thirds of the clients 
serving a prison term of at least six months were released directly from 
prisons into the community without passing through either of these release 
programmes.  
 

THE MAJORITY OF PARAGRAPH 34 PLACEMENTS 
COME TO AN END AT THE TIME OF CONDITIONAL RELEASE 

The proportion of clients included in the National Council’s study that 
were given a Paragraph 34 placement had not increased either. On average, 
twelve per cent of the clients were given a Paragraph 34 placement in both 
2002 and 2003. This group of inmates had a long history of criminal in-
volvement. Two thirds of them were drug abusers and half had at least five 
previous convictions.  
 The Government has also assigned the Swedish National Prison and 
Probation Administration (KVS) the task of studying a group of clients 
given Paragraph 34 placements in 2003. This study’s objective was to chart 
any obstacles that might prevent additional placements of this kind (KVS 
2003b). The study shows that a relatively large proportion of such place-
ments (28 per cent) were interrupted prior to the inmates’ conditional relea-
se. 
 The National Council’s own follow-up of 33 placements shows that of 
the inmates who followed a treatment programme at a given treatment 
institution or foster home until the time they were released conditionally, 
very few remained in treatment subsequent to this. This is the case irrespec-
tive of the nature of the original treatment plan.  
 According to the directions of the National Prison and Probation 
Administration, when a decision is taken on a Paragraph 34 placement, a 
contract of liability signed by the social services should be in place. The 
requirement of a contract of liability is emphasised as an obstacle to the use 
of such placements. The study conducted by the National Council does not 
indicate, however, that this requirement need constitute a stumbling block. 
In the majority of cases, although not in all of the 33 placements studied, a 
contract of liability was found to be in place. According to the contact per-
sons involved, it is seldom the case that an inmate is not given a Paragraph 
34 placement as a result of the fact that a contract of this kind cannot be 
arranged. Instead it is due to a lack of motivation on the part of the inmate.  

                                                      
57 The placement of clients in accordance with Paragraph 34 of the Act on Correctional Treat-
ment in Institutions involves them being given the opportunity to stay outside prison in order to 
receive treatment or education that may facilitate their adjustment in the community. Such place-
ments may take place at treatment institutions, for example, foster homes or folk high schools. 
The IÖV release programme involves the client spending the final part of his sentence at home 
under intensive electronic supervision. Work release system means that the inmate is allowed to 
stay outside the prison during working hours in order to do a job of work, to participate in educa-
tional activities, to be given non-institutional treatment or to participate in some other forms of 
organised activity.  
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 A number of factors were noted in the National Prison and Probation 
Administration study as explaining the fact that more inmates are not assig-
ned Paragraph 34 placements. Amongst other things, the study mentions a 
lack of motivation on the part of inmates, a lack of time and competence to 
investigate possible placements on the part of staff, and the fact that it is 
sometimes difficult to arrange a contract of liability with the social services.  
 The RFHL (the National Association for Aid to Drug Abusers) has also 
conducted a study analysing the most important obstacles to Paragraph 34 
placements in the Stockholm Region. They conclude that both inmates and 
prison staff are in need of improved information on Paragraph 34. Amongst 
other things, they propose that the prison service simplify the routines 
employed in Paragraph 34 investigations and that it should conduct follow-
ups, in collaboration with the social services, examining the extent to which 
these placements have been successful. 
 
DOWNWARD TREND IN NUMBERS ON WORK RELEASE SYSTEM 

The statistics kept by the National Prison and Probation Administration 
show that the numbers released on work release system fell during the study 
period between 2001 and 2003, from 506 to 453 individuals. This occurred 
at the same time as the number of individuals released from prison increas-
ed somewhat (KVS 2003a). In the data collected by the National Council, 
of the clients who had been released on work release system, a group com-
prising slightly over one in ten of the sample, the proportion of drug abus-
ers was low, and many had been placed in prison for a first conviction. 
According to information from the National Prison and Probation Admini-
stration, the proportion who breach the work release system regulations is 
also low, at approximately two per cent. 
 The restrictions placed on the target group for inclusion in the IÖV 
release programme, as regards length of sentence in combination with the 
other strict requirements for approval, means that to date, the number rele-
ased from prison in this way remains rather low. In 2002, 151 clients were 
released via the IÖV release programme, as compared with 145 clients in 
2003. Interest in IÖV releases appears also to have waned somewhat 
among prison inmates, with the number applying for such a release having 
fallen by seventeen per cent between 2002 and 2003.  
 Those clients whose applications for an IÖV release are approved have 
below average levels of prior involvement in crime. The number of clients 
whose IÖV releases are interrupted as a result of breaches of the pro-
gramme regulations is also low at only six per cent.  
 
THE PROPORTION INCLUDED IN A RELEASE PROGRAMME 
INCREASES IN LINE WITH THE LENGTH OF SENTENCE  

In the material collected by the National Council, the most obvious diffe-
rence between those released via some form of release programme and 
those not included in such programmes related to the length of sentence 
being served. The majority of clients not included in such programmes were 
serving sentences of between six months and one year in length, whereas 
those included in the programmes were most often serving sentences of over 
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one year. Within the group of clients serving sentences that were no longer 
than a year, fifteen per cent were to be placed in one of the release 
programmes, which may be seen against the background of the fact that 
both the need to be included in such a programme, and the time available 
to organise a release via inclusion in a release programme, are limited in the 
context of such a short term in prison. Of those serving sentences of at least 
two years in length, a larger proportion, 41 per cent, were released into the 
community via a release programme. The proportion of each group include-
ed in release programmes did not differ between 2002 and 2003.  
 According to the clients’ contact persons, the most common reason that 
clients were not placed in a release programme was that they lacked moti-
vation. This was viewed as the most important reason in almost one third 
of cases. The next most common reason was that no application had been 
made and assessed. In many cases, this had to do with the fact that a large 
proportion of the clients not included in release programmes were serving 
relatively short prison terms, as was mentioned above.  
 

The National Council’s assessment 
A NUMBER OF POSSIBLE EXPLANATIONS FOR THE SMALL NUMBER OF CHANGES  

The National Council can see a number of possible explanations for the 
fact that few positive changes have occurred during the period of the trial. 
As was mentioned above, the length of the follow-up period made available 
to the Council is short at only a year. A longer measurement period would 
have given the prison service more time to introduce changes.  
 Within the prison service, the period covered by the study has witnessed 
a substantial increase in prison numbers, which has in itself involved an 
increased workload for prison service staff. The Government’s goal for the 
trial, of “intensifying and structuring the work conducted preparing inmat-
es for release” is also formulated in rather vague terms. No additional fund-
ing has been made available to realise these improvements. In addition, eff-
orts to deal with drug problems within the prison population, which made 
major demands on the time and energy available at the participating pris-
ons, were also initiated by the Government during this same period.  
 In the longer term, it is reasonable to expect that the efforts made to 
address the drugs issue will also have positive effects on the pre-release situ-
ation of inmates with drug abuse problems.  
 With the benefit of hindsight, one might ask whether the central work-
ing group that was appointed within the prison service to promote the deve-
lopment of work with release preparations might have produced somewhat 
better results if it had been even more clearly focused on following-up, ana-
lysing and removing internal obstacles to improved work with release 
preparations.  
 Finally, it is clear that the prison service has only limited opportunities 
to affect the inmates’ situation in the areas of housing, occupation and 
income. The prison service has to try to involve the social services and other 
agencies in the work of preparing inmates for release to as great an extent 
as is possible. In the final analysis, however, it is not the prison service, but 
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others, that have access to the necessary resources and that make the 
important decisions in relation to these issues. 
 The National Council nonetheless views as positive the fact that regional 
directors within the prison service have responded to the findings of the 
Council’s evaluation by proposing a large number of improvements. These 
proposals are both creative and constructive. The National Prison and Pro-
bation Administration and RFHL studies of obstacles to Paragraph 34 
placements also contain valuable analyses and a number of sound propos-
als.  
 
HOW CAN THE PROPORTION BEING PLACED ON RELEASE PROGRAMMES BE INCREASED? 

There are many benefits to be gained from increasing the number of inmat-
es placed on some form of release programme. Besides the fact that the 
transition from prison to life in the community ought to be made easier by 
means of such a gradual progression from the one to the other58, such place-
ments may also serve to free up prison places. On the basis of the experi-
ences gained in the process of this evaluation, the National Council for 
Crime Prevention has compiled a list of measures that might contribute to 
increasing the numbers being included in these programmes. These include 
amongst other things a review of legal regulations and prescriptions concer-
ning the application of such programmes, the provision of better informa-
tion to inmates and staff, simplifying administrative routines and bringing 
about a shift in the view of which inmates might be included in the pro-
grammes. 
 

 

                                                      
58 See Government Bill: prop. 2000/01:76 


