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Förord
Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas 
möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. 
Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna 
för livet efter frigivningen. En viktig del i arbetet är möjligheten till 
utslussning. Som ett led i strävan att utvidga möjligheterna till ut-
slussning infördes den 1 januari 2007 en rad ändringar i kriminal-
vårdslagen (1974:203). Bland annat utvidgades målgruppen för IÖV-
utsluss, numera kallat utökad frigång, där klienten får vistas hemma 
med elektronisk fotboja. Ändringarna i lagen syftade också till att ge 
fler intagna missbrukare vård på behandlingshem före den villkorliga 
frigivningen. Slutligen inrättades också så kallade halvväghus för de 
personer som inte motsvarar urvalskriterierna för de andra utsluss-
ningsåtgärderna.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag av regeringen 
att utvärdera reformen i den del som gäller utslussning. Uppdraget 
har delats i tre delar. I föreliggande, inledande del utvärderas imple-
menteringen av de tre nya utslussningsformerna, vårdvistelse, utökad 
frigång och vistelse i halvvägshus. I den andra delen, som kommer i 
september 2009,  utvärderas hur den sociala situationen påverkas för 
personer som slussas ut genom utökad frigång och vistelse i halvvägs-
hus. Den ska också innehålla en redovisning av i vilken mån utsluss-
ningsåtgärderna avbryts i förtid. I den avslutande tredje rapporten 
kommer en återfallsanalys att göras.

Rapporten vänder sig främst till riksdag och regering, Kriminalvår-
den samt andra aktörer inom rättsväsendet.

Utvärderingen och rapporten har gjorts av Marcus Lundgren och 
Erik Sundström, utredare vid Brå. Professor Hanns von Hofer har 
vetenskapligt granskat rapporten och lämnat värdefulla synpunkter. 
Tillförordnad överdirektör för Kriminalvården Ulf Jonson har gran-
skat rapporten och lämnat värdefulla synpunkter. Karin Lindsten och 
Emma Ekstrand vid Kriminalvårdens huvudkontor har tålmodigt va-
rit behjälpliga i tillhandahållande av statistik.

Stockholm i augusti 2008

Jan Andersson 
Generaldirektör   Stina Holmberg
    Enhetschef 
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Sammanfattning
Den 1 januari 2007 genomfördes en rad förändringar i lagstiftning-
en som reglerar förhållanden för personer intagna i kriminalvårdsan-
stalt, lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt (KvaL). Förändring-
arna, som behandlas i föreliggande rapport, gäller intagnas möjlighet 
till en strukturerad övergång från vistelse i anstalt till ett liv i fri-
het genom olika utslussningsåtgärder. Förändringarna syftade till att 
Kriminalvården skulle kunna erbjuda fler personer en strukturerad 
övergång från anstaltsvistelse till ett liv i frihet. De utslussningsformer 
som redan fanns, vistelse på familje- eller behandlingshem (så kallad 
§ 34-placering) och elektronisk övervakning (IÖV-utsluss), skulle ge-
nom lagändringen bli tillgängliga för fler personer och under längre 
tid. Dessutom infördes utslussning via halvvägshus1 som ett komple-
ment till de redan befintliga alternativen. Reglerna för vanlig frigång 
förändrades inte utan är desamma som tidigare. Tanken med att ha 
många olika utslussningsalternativ är att det ska bli möjligt att anpas-
sa utslussningen så att den bättre passar den enskildes behov. Föränd-
ringarna i lagen är i korthet följande:

IÖV-utsluss ersätts av utökad frigång. Målgruppen utvidgas vad •	
gäller strafftid så att även personer med 6 upp till 18 månaders 
straff kan komma i fråga. Utökad frigång kan påbörjas efter att 
halva straffet, dock minst tre månader, avtjänats. Långtidsdömda 
får möjlighet att ha utslussning med boja i upp till ett års tid. Sam-
tidigt införs ökad flexibilitet, bland annat möjligheten att avlägsna 
bojan efter en del av tiden. 

Möjligheten att slussas ut via så kallade halvvägshus införs. Mål-•	
gruppen är personer som avtjänar långa straff och står inför vill-
korlig frigivning men inte har de förutsättningar som krävs för att 
bli beviljade utökad frigång och inte heller har behov av vårdvis-
telse.

Vårdvistelse ersätter § 34-placeringar. De formella kraven för att •	
beviljas vårdvistelse är lägre än § 34. Formuleringen ”särskilda 
skäl” för att bevilja vårdvistelse tas bort och vid riskbedömningen 
accepteras en viss risk för återfall i brott och missbruk. Beslutsord-
ningen ändras också genom att besluten flyttas från övervaknings-
nämnden till Kriminalvården.

Brå har av regeringen fått i uppdrag att utvärdera ändringarna i lag-
stiftningen fortlöpande fram till år 2010 (se bilaga 1). Denna rapport 
är den första i en serie om tre. Syftet med rapporten är att redogöra 
för vilka konsekvenser lagändringarna har fått för de olika utsluss-

1 För en förklaring, se avsnittet ”Halvvägshus” i inledningen på s. 19.
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ningsåtgärderna och deras klienter, bland annat i fråga om antal, var-
aktighet och utformning. Utvärderingen grundar sig till största del på 
statistik från Kriminalvårdens olika register, men även på intervjuer 
med kriminalvårdspersonal och andra personer som på olika sätt be-
rörts av lagändringarna.

Utökad frigång – både ökning och minskning
Under år 2007 fick 580 personer utslussning med utökad frigång2. 
Det är en ökning med 214 personer jämfört med år 2006. Om man 
däremot beaktar att målgruppen blivit större och tittar på hur stor 
andel av målgruppen som får utökad frigång, är det i stället färre som 
får utökad frigång än tidigare. År 2005/2006 beviljades 19 procent 
av målgruppen, medan det år 2007 var 13 procent. Bara delvis beror 
detta på att intagna med mycket korta straff (6 till 7 månader) inte 
prövades.

Den genomsnittliga tiden med utökad frigång var år 2007 knappt 
tre månader (87 dagar). Trots att dömda i dag kan beviljas en längre 
period med utökad frigång, upp till ett år, och trots att en av am-
bitionerna med lagändringen var längre utslussningstider, har de ge-
nomsnittliga utslussningstiderna inte ökat. År 2005/2006 var genom-
snittstiden för utökad frigång 124 dagar. Om man jämför personer 
med samma strafftid år 2007 framgår att genomsnittstiderna för dem 
blivit något kortare – 119 dagar. Att tiderna blivit kortare beror i hu-
vudsak på att den möjliga tiden med utökad frigång för dem som har 
straff på mellan 18 och 36 månader blivit kortare än tidigare. Utsluss-
ningstiderna förkortas för personer med 18 månaders påföljd från 4 
till 3 månaders utslussning, för personer med 24 månaders strafftid 
från 6 till 4 månaders utslussning och för personer med 30 månaders 
strafftid från 6 till 5 månaders utslussning.

Brå har tidigare konstaterat att de som beviljats IÖV-utsluss främst 
är personer vilkas risk att återfalla i brott och missbruk bedöms vara 
låg. Så var också fallet år 2007. Den typiska intagna som beviljas utö-
kad frigång har högst en tidigare dom och har inga missbruksprob-
lem. Missbruksproblem är den vanligaste orsaken till avslag. Möj-
ligen har riskbedömningen blivit ännu hårdare sedan ändringarna i 
KvaL trätt i kraft. Andelen avslag var nämligen något högre år 2007 
än år 2005/2006 (24 respektive 20 procent) och andelen som missköt-
te utslussningen minskade till en så låg andel som två procent.

Trög start för halvvägshus
Tre halvvägshus öppnades under år 2007 i Göteborg, Malmö och 
Stockholm med en sammanlagd kapacitet att ta emot 34 personer. 
Under inledningsåret beviljades 24 personer sådan placering. I ge-

2 För en förklaring, se inledningen till avsnittet ”Utökad frigång”, s. 18.
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nomsnitt stannade de i fem månader. Överlag har det varit svårt att 
fylla platserna på halvvägshusen. Skyddsvärnet i Göteborg har lyck-
ats bäst med att utnyttja hela sin kapacitet. Där har det under perio-
der varit fullt, vilket resulterat i att en utvidgning nu diskuteras. 

Brå har identifierat tre orsaker till den tröga uppstarten av halv-
vägshusen: informationssvårigheter, begränsad och oklar målgrupp 
samt att skillnaden gentemot en öppen anstalt är för liten. 

Informationssvårigheterna har bestått i att nå ut med information 
om halvvägshusen, dels till personalen inom kriminalvården, dels till 
dem som står inför utslussning. Klienter vid halvvägshusen uppger att 
de fått mer information från andra intagna än från kontaktpersoner 
och frivårdspersonal.

Målgruppen har visat sig svårare att identifiera och rekrytera än 
väntat. Halvvägshusen ska passa personer som av olika anledningar 
inte kan få utökad frigång men som inte har behov av vårdvistelse. I 
praktiken har det varit problematiskt för såväl intagna som kriminal-
vårdstjänstemän att avgöra vilka som passar in på denna beskrivning. 
De som beviljades utslussning på halvvägshus karaktäriseras bland 
annat av att de hade få tidigare domar, men långa straff – i genom-
snitt fyra år. Alla beviljade var män. En tredjedel hade haft problem 
med alkohol eller narkotikamissbruk när de skrevs in på anstalten vid 
strafftidens början.

Slutligen har en förklaring varit att skillnaden gentemot de öppna 
anstalterna är för liten. Enligt denna förklaring är antingen skillnaden 
verkligen för liten eller så uppfattas den som för liten av intagna som 
står i begrepp att söka sig till ett halvvägshus. Under 2007 diskutera-
des ändringar av Kriminalvårdens föreskrifter som skulle göra halv-
vägshusen mer attraktiva jämfört med de öppna anstalterna. Inga så-
dana förändringar har dock gjorts i Kriminalvårdens regelverk.

Färre och mindre belastade fick vårdvistelse 
Ett av syftena med ändringarna i lagen var att fler skulle få avsluta 
sin verkställighet med en vårdvistelse. Antalet som påbörjat en vis-
telse på behandlings- och familjehem har i stället minskat, från 709 
personer år 2006 till 638 år 2007. Minskningen torde hänga samman 
med att kriminalvårdens regionkontor tillämpar en striktare praxis än 
vad övervakningsnämnden gjorde vid bedömningen och prioritering-
en mellan vårdbehov och risk för misskötsamhet. Kriminalvården har 
satt egna mål om att minska andelen avvikelser under vårdvistelser, 
vilket förefaller ha bidragit till den striktare riskbedömningen. Detta 
trots att regering och riksdag tydligt har uttryckt att utslussning ska 
kunna bli aktuell även om en viss risk för återfall i missbruk och kri-
minalitet finns. 

Ett positivt resultat är att både det totala antalet vårddygn och den 
genomsnittliga behandlingstiden blivit längre under år 2007, i enlig-
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het med ambitionen från lagstiftaren. År 2006 var den genomsnittliga 
planerade längden 104 dagar. År 2007 hade den ökat till 124 dagar.

Gruppen som beviljades vårdvistelse förändrades något från år 
2006 till år 2007. Den övergripande tendensen var av att de beviljade 
i genomsnitt hade en något lägre risk för misskötsamhet och återfall. 
De beviljade år 2007 var i jämförelse med år 2006 något äldre, hade 
färre tidigare domar och var mindre ofta dömda för tillgreppsbrott. 
Bland de beviljade år 2007 var det också färre med korta strafftider 
och färre som lämnat positiva urinprov under anstaltstiden.

Allt färre missköter sig under utslussningstiden
Tidigare utvärderingar har visat att misskötsamheten3 vid utslussning 
redan tidigare var låg (Brå, 2003). Detta är fortfarande fallet och ten-
densen är att misskötsamheten minskat. När det gäller utökad frigång 
avbröts år 2006 fem procent av de påbörjade utslussningarna till följd 
av misskötsamhet. År 2007 avbröts ännu färre – knappt två procent.

När det gäller vårdvistelse är misskötsamheten traditionellt högre. 
Under år 2006 avbröts 25 procent av vistelserna på grund av missköt-
samhet. År 2007 minskade det till 22 procent.

Den nya utslussningsformen halvvägshus har också låg grad av 
misskötsamhet. Av 24 placeringar var det bara en person som fick av-
bryta sin vistelse på grund av misskötsamhet.

De flesta får ingen utslussning alls
Trots det ambitiösa syftet med lagändringen får en majoritet av de 
intagna ingen utslussning alls. År 2002/2003 frigavs två tredjedelar 
utan utslussning (Brå, 2004b). Under år 2007 frigavs drygt 4 600 per-
soner efter fängelsestraff på sex månader eller längre. Av dem fick 
drygt 1 500 personer utslussning genom någon av de fyra åtgärderna. 
Det är således samma andel som för fem år sedan. Ingen nämnvärd 
ökning kan heller ses i de första sju månaderna år 2008. 

Tre fjärdedelar av dem som inte får någon utslussning är missbru-
kare. I övrigt skiljer de sig från dem som får utslussning genom att de 
oftare är dömda till påföljder kortare än ett år, de är något yngre och 
de är oftare dömda flera gånger tidigare (gäller halvvägshus och utö-
kad frigång, men inte vårdvistelse).

Brå:s bedömning
Tiden kort efter frigivningen från fängelse är ett kritiskt skede när det 
gäller risken för återfall i brottslighet och missbruk. För personer som 
avtjänat långa straff är dessa svårigheter extra stora. Detta syns också 
i återfallsstatistiken. Nästan varannan av alla som friges från fängelse 

3 Till exempel ”befattning med berusningsmedel”, ”avviken” eller ”vägrat delta i syssel-
sättning”.
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återfaller i brottslighet redan inom ett år.4 För narkotikamissbrukare, 
som utgör en majoritet av alla intagna, är siffran ännu högre, närmare 
60 procent (Brå, 2008b).

Syftet med utslussningsåtgärder är att ge de dömda en bättre över-
gång från anstalt till frihet. Den centrala målsättningen med ändring-
arna i KvaL var att fler intagna skulle kunna få utslussning. Regering-
ens uppdrag till Brå har varit att studera vilket genomslag reformen 
fått under det första året efter dess införande. Det kan diskuteras om 
det är för tidigt att utvärdera genomslaget redan efter ett år, eftersom 
det alltid tar en del tid att realisera förändringar. Mot detta kan dock 
ställas att det är värdefullt att snabbt få indikationer på om det finns 
problem i implementeringen av reformen som kan erfordra åtgärder 
från regeringens sida. Detta är heller inte den enda uppföljningen som 
Brå gör av reformen, utan den första delrapporten av tre.  

Med detta sagt visar utvärderingen av det första året att reformen 
hittills inte lett till någon ökning av andelen intagna som får utsluss-
ning. De är fortfarande i minoritet. I en tidigare rapport från Brå 
framgick att två tredjedelar av alla med minst sex månaders strafftid 
som frigavs år 2002/2003 inte fick någon utsluss (Brå, 2004b). Ande-
len är densamma år 2007. Den mest påtagliga förändring som skett 
är främst att utökad frigång (och tidigare IÖV-utsluss) i stor utsträck-
ning tycks ha ersatt frigång som utslussning.

Kriminalvårdens preliminära månadsstatistik för år 2008 visar att 
under de första sju månaderna i år (1 januari–31 juli) är det 959 per-
soner som påbörjat antingen utökad frigång, vårdvistelse eller frigång. 
Detta kan jämföras med 937 personer under samma period år 2007. 
Även om siffrorna inte är helt jämförbara är det tydligt att någon be-
aktansvärd ökning inte heller skett hittills under 2008. Utvecklingen 
vad gäller respektive utslussningsåtgärd är densamma år 2008 som 
år 2007. Utökad frigång ökar (från 329 till 427), medan vårdvistelse 
och frigång minskar (429 till 404, respektive 179 till 148). Halvvägs-
hus tas inte med i jämförelsen eftersom detta inte fanns under första 
hälften av år 2007. Det ser dock hittills i år inte ut som att det skett 
någon markant ökning av antalet placerade, jämfört med förra årets 
andra hälft.

Kriminalvården har på olika sätt arbetat för att implementera änd-
ringarna i lagen5, men enligt Brå:s bedömning krävs det ytterligare an-
strängningar för att realisera regeringens och riksdagens intentioner 
om att fler intagna ska få någon form av utslussning innan de friges.

Kriminalvårdens huvudsakliga uppdrag och mål är att verkställa 
utdömda påföljder, både på ett säkert, humant och effektivt sätt och 
att arbeta för att återfall i brott ska förebyggas och minska. Att fin-

4 Mätt i registrerad ny lagföring.
5 Det har enligt uppgift från Kriminalvården inrymt bland annat fördjupad information, 
utbildning och ändringar i föreskrifter.
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na de rätta formerna för att rehabilitera de dömda, med bibehållen 
trovärdighet i verkställigheten och utan att kraven på samhällsskydd 
och rättssäkerhet eftersätts, är den kanske allra största utmaningen 
för dagens kriminalvård. Mycket av kriminalvårdens arbete med de 
enskilda intagna präglas av denna målkonflikt och avvägning mellan 
risk och behov. Det är alltså ingen helt enkel uppgift att realisera in-
tentionerna om att fler ska få utslussning, men den är central om man 
ska förebygga återfall efter frigivning.

Restriktiv tillämpning av utökad frigång
Det är naturligtvis viktigt för påföljdernas legitimitet att de som får 
lämna fängelset med utökad frigång före den villkorliga frigivningen 
inte missbrukar denna förmån. Men om kraven på skötsamhet ställs 
alltför högt minskar å andra sidan utslussningens återfallsförebyggan-
de potential. Om den beviljade gruppens risk för återfall är mycket 
låg är inte utrymmet för att minska risken ytterligare särskilt stort i 
jämförelse med om utökad frigång beviljas en grupp med något högre 
risk.6 I linje med detta visade Brå:s effektutvärdering att IÖV-utsluss 
hade större effekter på återfall bland dem som hade en eller två tidi-
gare domar än bland dem som inte tidigare var dömda (Brå, 2005). 
Att andelen som missköter sig nu (år 2007) blivit så låg som två pro-
cent talar för att ribban för vem som kan få utökad frigång satts för 
lågt. Enligt Brå:s mening bör fler med en något högre risk för missköt-
samhet kunna få chansen till utökad frigång som ett sätt att förbereda 
dem för ett liv i frihet, även om en sådan mer generös praxis kanske 
leder till att andelen som missköter sig ökar något. 

Utslussningstiden för den gamla målgruppen bör vara 
densamma som före lagändringen 
En av ambitionerna med ändringarna i KvaL var att utslussningen 
skulle kunna pågå under en längre tid än tidigare. Utvärderingen visar 
emellertid att den genomsnittliga tid som beviljats för utökad frigång 
i stället har blivit kortare. Det beror sannolikt på det nya sättet att 
fastställa den möjliga tiden för utökad frigång som fastslagits i lagen. 
I praktiken möjliggör varje sex månaders straff en månads utslussning 
med utökad frigång. Det innebär att personer med strafftider på mel-
lan 18 och 36 månader inte kan få lika lång utslussningstid som tidi-
gare. Enligt Brå:s mening finns det inget i de tidigare utvärderingarna 
av IÖV-utsluss som skulle motivera att utslussningstiderna för denna 
grupp förkortas. Brå föreslår därför att det blir möjligt för Kriminal-
vården att bevilja samma tider som tidigare i de fall där det nya beräk-
ningssättet leder till kortare tider. Det skulle då se ut enligt följande:

6 Synpunkter av detta slag har Brå också tagit upp i tidigare utvärderingar av IÖV-
utsluss (Brå, 2003).
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Brå:s förslag till beräkningssätt av längsta möjliga tid för utökad frigång. 

Strafftid Nuvarande regler Brå:s förslag

  6 månader 1 månad 1 månad
12 månader 2 månader 2 månader
18 månader 3 månader 4 månader
24 månader 4 månader 6 månader
30 månader 5 månader 6 månader
36 månader 6 månader 6 månader
42 månader 7 månader 7 månader
72 månader eller längre 12 månader 12 månader

Om regeringens ambition är att utslussningstiderna ska kunna bli nå-
got längre är ett alternativ också att öka den möjliga utslussningstiden 
för dem med minst 30 månaders strafftid med en månad per halvårs 
strafftid upp till den maximala utslussningstiden ett år.

Halvvägshusens målgrupp måste bli tydligare 
Brå konstaterar i utvärderingen att det varit svårt att fylla de 24 nya 
platserna på halvvägshus. Den bild som framkommer är att det finns 
skäl för Kriminalvården att närmare analysera vilken som är den opti-
mala målgruppen för halvvägshusen och sedan tydligt förmedla detta 
till både personal och intagna. I det sammanhanget kan det finnas skäl 
att överväga om det inte också på sikt bör finnas platser i halvvägs-
hus för kvinnor. Kvinnor har i dag ingen praktisk möjlighet att slus-
sas ut på halvvägshus. Vissa menar dock att kvinnor generellt kanske 
har större behov och intresse av en sådan utslussning än män. Enligt 
uppgift har Kriminalvården sådana planer men vill först se hur efter-
frågan och behov utvecklas när det gäller befintliga platser. Det kan 
också finnas skäl för Kriminalvården att undersöka om incitamenten 
för en intagen att söka sig till halvvägshus från en öppen anstalt är 
tillräckligt starka. Den bild Brå fått är att en del intagna hittills upp-
fattat att det inte är särskilt stor skillnad mellan att vara på en öppen 
anstalt med frigång och att vara på ett halvvägshus.

Olyckligt att antalet vårdvistelser minskat 
Tre fjärdedelar av dem med minst sex månaders strafftid som år 2007 
inte fick någon utslussning var narkotikamissbrukare. Den form av 
utslussning som främst är avsedd för dem är vårdvistelse (tidigare § 
34-placering), det vill säga att de avslutar verkställigheten på ett be-
handlingshem.7 Av propositionen 2005/06:30 framgår att regeringens 
och riksdagens ambition var att fler intagna missbrukare skulle kunna 
få vårdvistelse. I Kriminalvårdens verksamhetsplan för 2007 framgår 

7 Vårdvistelsen kan alternativt i vissa fall verkställas i ett familjehem.
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också att vårdvistelse ska utvecklas och utökas i enlighet med den nya 
lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2007. Men den effekten 
har inte uppnåtts. År 2007 minskade i stället antalet som fick vårdvis-
telse jämfört med året innan. 

Ökat fokus på säkerhet förklaringen till färre vårdvistelser
Brå bedömer liksom Kriminalvården att minskningen främst beror på 
att regionkontoren är försiktigare i sina riskbedömningar än de tidi-
gare övervakningsnämnderna. Att riskbedömningarna skärpts tycks 
delvis vara ett resultat av den ökade betoningen från Kriminalvårdens 
ledning på att vårdvistelserna ska fullföljas. I verksamhetsplanen för 
år 2007 anges att antalet misskötta vårdvistelser genom avvikelser 
(rymningar) ska minska med fem procentenheter. I verksamhetspla-
nen för år 2008 har kravet på minskning av antalet avvikelser skärpts 
ytterligare.8 I den preliminära verksamhetsplanen för 2009, har dock 
detta mål tagits bort i texten.

Om Kriminalvården vill realisera intentionen att fler missbrukare 
ska få möjlighet att avsluta verkställigheten med vårdvistelse är det 
troligen nödvändigt att bättre sprida synsättet i organisationen att 
risken så långt möjligt ska hanteras och inte leda till att personen be-
döms som olämplig för en vårdvistelse.9 Av föreskrifterna framgår 
att risk för misskötsamhet inte ska utesluta utslussning utan hanteras 
genom olika kontrollåtgärder, men i praktiken behöver detta förhåll-
ningssätt utvecklas. Det kan också diskuteras om det finns skäl för 
Kriminalvården att uppgradera det långsiktiga målet att förebygga 
återfall i brott i relation till det kortsiktiga att minska avvikelserna. 
Detta särskilt om man vill att vårdvistelserna ska kunna utnyttjas 
även för de missbrukare som är lite ambivalenta i sin motivation. För 
en del av dem kan vårdvistelsen visa sig bli en vändpunkt, medan en 
del kommer att avbryta vistelsen och rymma. Som någon intervjuad i 
Brå:s studie framhåller är detta något som är typiskt för vård av miss-
brukare.

Motivationsarbete avgörande
Minst lika viktigt för att kunna slussa ut fler missbrukare genom en 
vårdvistelse är motivationsarbetet. En stor del av missbrukarna är inte 
intresserade av någon vårdvistelse. De är inte tillräckligt motiverade 
att lämna sitt missbruk för att vilja vara på ett behandlingshem i stäl-
let för att stanna kvar tiden ut i den välkända fängelsemiljön. Anstal-

8 Följande anges i verksamhetsplanen för år 2008: ”Andelen misskötta vårdvistelser 
ska minimeras. Målet är att andelen misskötta vårdvistelser genom rymning ska uppgå 
till högst tio procent.”
9 Exempel på riskminimerande åtgärder är att utegångsförbud upprättas, att antabus-
behandling föreskrivs eller att kriminalvården beslutar om urinprovstagning enligt ett 
bestämt schema.



13

terna skulle troligen kunna öka antalet prövningar genom att arbeta 
ännu mer intensivt än i dag med motiverande samtal och program för 
att försöka motivera intagna med missbruk att vilja ta itu med sitt 
missbruk och slussas ut genom en vårdvistelse.

Vårdvistelser har positiva effekter
En viktig faktor är också hur effektiva vårdvistelserna är när det gäl-
ler att bidra till att minska återfallen i brott och missbruk. Brå:s nya 
utvärdering av narkotikasatsningen (Brå, 2008b), som kommer ut 
samtidigt som denna rapport, tyder på att vårdvistelser har positiva 
effekter på återfall i brott.10 De intagna narkotikamissbrukare som 
fått en vårdvistelse efter att de varit på en behandlingsavdelning, åter-
faller i brott i mindre utsträckning än intagna som ”bara” suttit på 
behandlingsavdelning. Återfallen bland dem som först varit på en be-
handlingsavdelning och sedan fått vårdvistelse var 12 procentenheter 
lägre än i en historisk, matchad kontrollgrupp, medan skillnaden mel-
lan dem som endast varit på en behandlingsavdelning och deras kon-
trollgrupp begränsade sig till 5 procent. 

Från behandlingssynpunkt är det också glädjande att den genom-
snittliga längden på vårdvistelserna har ökat sedan lagen ändrades, 
i linje med lagstiftarens intention. Forskning visar nämligen att kor-
tare vårdperioder än tre månader har dålig effekt (Kriminalvården, 
2008b). Nu är den genomsnittliga beviljade vårdvistelsen drygt fyra 
månader. 

Fler missbrukare måste få utslussning
Kriminalvårdens största utmaning när det gäller utslussning är att hit-
ta vägar att låta fler missbrukare få tillgång till detta. Samtidigt som 
missbrukarna utgör en riskgrupp för att missköta sig under utsluss-
ningen är de en grupp som har ett odiskutabelt behov av extra stöd 
och kontroll under den första tiden efter att de lämnar anstalten. Utan 
ett sådant stöd kommer de allra flesta att återfalla. En uppföljning av 
återfallen av de drygt 5 000 narkotikamissbrukare som frigavs från 
anstalt under perioden 1 januari 2001 till 31 augusti 2003 visar att ef-
ter tre år hade hela 87 procent återfallit i ny lagföring (Brå, 2008b). 

Det går inte att uttala sig om hur stor del av missbrukarna i anstalt 
som skulle missköta sig eller rymma om de fick chansen till en vård-
vistelse. Det vi med säkerhet vet är dock att utan utslussning kommer 
de allra flesta av dem att återfalla i brott och missbruk efter frigiv-
ningen.

Riskbedömningarna på regionkontoren är ledande för hur klient-
handläggare och kontaktpersoner bedömer intagnas möjligheter att 
bli beviljade utslussning. En absolut majoritet av alla som prövas för 

10 Studien studerar endast vårdvistelser som inletts efter att den intagne först varit på 
en behandlingsavdelning på anstalt.
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vårdvistelse blir också beviljade (95 procent). Det talar för att de som 
prövas för vårdvistelse är ”solklara fall”, vilket betyder att prövning-
en egentligen inte görs av kriminalvårdscheferna eller av Kriminalvår-
dens regionjurister. Det är i stället i praktiken kontaktpersoner och 
klienthandläggare ute på anstalterna som väljer vilka som ska prövas. 
Mindre restriktiv praxis medför därför inte bara att fler av dem som 
prövas beviljas, utan också sannolikt att fler personer blir föremål för 
prövning.

Skynda på och förenkla rutinerna för ansökan
Möjligheten till utslussning hindras för många intagna av att utsluss-
ningen inte hinns med före villkorlig frigivning. Uppgifter från an-
ställda inom Kriminalvården tyder dock på att det finns potential att 
hinna ordna utslussning för något fler intagna än i dag, om persona-
len på anstalterna lyckas komma igång snabbare med ansöknings-
processen och om rutinerna för planering, utredning och prövning 
förbättras. 

Positivt med en enhetlig praxis
Ett skäl till att beslutsordningen för utslussning samlades hos Krimi-
nalvården var för att uppnå en enhetlig praxis. Brå konstaterar att en 
relativt enhetlig praxis uppnåtts. Det är bara en region av sex som 
i någon mån utmärker sig med en lägre andel beviljade. På huvud-
kontoret har man uppmärksammat detta och omprövat vissa beslut. 
Skillnaderna mellan regionerna uppges efter detta vara ännu mindre 
än tidigare.

Också när det gäller kön och medborgarskap har Brå funnit att 
inga orimliga skillnader i beviljandegrad föreligger.
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Inledning
Den 1 januari 2007 gjordes en rad förändringar i lagen (1974:203) 
om kriminalvård i anstalt (KvaL),11 i syfte att förbättra förutsättning-
arna för personer som friges från fängelse. Avsikten var att fler intag-
na skulle kunna få en strukturerad övergång från anstalt till frihet ge-
nom utökade möjligheter till utslussning (prop. 2005/06:123, s. 24).12 
Tanken var också att utslussningsperioden utanför anstalten skulle 
kunna vara längre än tidigare (ibid., s. 26). Tre delvis nya utsluss-
ningsformer infördes: utökad frigång, vårdvistelse och halvvägshus. 
Utökad frigång och vårdvistelse är omarbetningar av de sedan tidi-
gare befintliga utslussningsformerna § 34-placering och IÖV-utsluss, 
medan halvvägshus är en helt ny utslussningsform, även om idén om 
halvvägshus funnits under en längre tid. Därutöver finns alternativet 
frigång kvar i oförändrad form. Vid frigång tillåts den intagne lämna 
anstaltsområdet för att arbeta eller studera, för att efter den dagliga 
sysselsättningen återvända till anstalten. De fyra utslussningsformer-
na är avsedda att komplettera varandra, så att intagna med olika pro-
blem och behov kan få en utslussning som passar just honom eller 
henne.13

Kriminalvårdens dubbla mål 
Kriminalvårdens huvudsakliga uppdrag och mål är att verkställa ut-
dömda påföljder på ett säkert, humant och effektivt sätt och att ar-
beta för att återfall i brott ska förebyggas och minska. Under den indi-
viduellt behovsanpassade verkställigheten ska brottslighet förhindras 
och frigivningen förberedas. Det som krävs för att förebygga återfall 
efter frigivning kan i vissa avseende vara svårt att förena med kravet 
på säkerhet under verkställigheten. Mycket av Kriminalvårdens ar-
bete präglas av denna avvägning mellan risk och behov, vilket tydligt 
manifesteras i rapportens resultat.

I rapporten framstår riskbedömning och riskhantering för enskilda 
personer som särskilt centrala och avgörande frågor för vilka som 
kan bli aktuella för de olika utslussningsalternativen. När risken för 
återfall eller allvarlig misskötsamhet har bedömts ska det avgöras om 
en utslussningsåtgärd kan beviljas och vilka åtgärder som eventuellt 
måste vidtas för att Kriminalvården ska kunna hantera risken. Var ni-
vån läggs i de enskilda bedömningarna är avgörande för hur många 
personer som beviljas utslussning.

11 Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt kommer fortsättningsvis i rapporten att 
benämnas KvaL.
12 Propositionen behandlar även frågan om villkorlig frigivning, men detta berörs inte i 
föreliggande rapport.
13 Ändringarna i lagen innebär också att reglerna för utslussning samlas under samma 
avsnitt i KvaL.
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Kriminalvårdskommittén föreslog i sitt betänkande till ny krimi-
nalvårdslag att en förutsättning för att beviljas utslussning är att det 
”inte ska få finnas risk för att den intagne begår brott, undandrar sig 
straffets fullgörande eller på annat sätt missköter sig” (SOU 2005:54, 
s. 90). I den fortsatta beredningen av utredningen gjordes dock be-
dömningen att kommitténs förslag var för strängt formulerat. I stället 
anges i propositionen att ”man måste ha en realistisk syn på risken för 
misskötsamhet” (prop. 2005/06:123, s. 43). Regeringen anser att det 
”bör finnas en viss tolerans mot misskötsamhet av mindre allvarligt 
slag” och landar i formuleringen att det inte får finnas en beaktans-
värd risk (ibid., s. 43–44). Annars är risken överhängande att utsluss-
ning alltför ofta omöjliggörs:

Riskbedömningen är alltså en viktig del i prövningen, men sam-
tidigt är det viktigt att prövningen inte görs så restriktiv att möj-
ligheten till utslussning i praktiken utesluts (ibid., s. 43).

I den nya lagstiftningen uppmanas Kriminalvården också att i större 
utsträckning hantera risker i stället för att använda riskbedömningar-
na som skäl för avslag. Hantering av risker kan till exempel innebära 
att villkor om utegångsförbud upprättas, att antabusbehandling fö-
reskrivs eller att Kriminalvården beslutar om urinprovstagning enligt 
ett bestämt schema.

Utslussning – tre nya åtgärder
En viktig del av Kriminalvårdens brottsförebyggande arbete är att 
förhindra återfall i brott. Det har visat sig att tiden närmast efter fri-
givningen är ett kritiskt skede när det gäller att skapa förutsättningar 
för ett liv utan kriminalitet. Särskilt viktigt är det att de dömda har 
bostad, sysselsättning och inte missbrukar. För personer som avtjänat 
långa straff är svårigheterna att återvända till livet i frihet extra stora. 
Ett långt fängelsestraff innebär ofta att den dömde förlorar både jobb 
och bostad.

Dessutom har ungefär två tredjedelar av dem som tas in på fäng-
elser missbruksproblem (Kriminalvården, 2007b).14 Kriminalvården 
försöker söka upp och motivera dessa personer att genomgå miss-
bruksbehandling under verkställigheten.

Utslussning från fängelser är Kriminalvårdens försök att minska 
svårigheterna som uppstår vid frigivning. Främst inriktas arbetet mot 
behandling för missbrukare och hjälp med bostads- och yrkesanpass-

14  Detta avser både personer med alkohol- och narkotikamissbruk. Kriminalvårdens de-
finition på alkoholmissbruk är om personen använder alkohol i sådan omfattning att det 
medför fysiska, psykiska eller sociala skadeverkningar för honom/henne eller dennes 
omgivning. Definitionen på narkotikamissbruk är om personen använt narkotika under de 
senaste tolv månaderna i frihet.
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ning. Kriminalvården bedriver allmänt frigivningsförberedande arbete 
genom att placera personer på anstalter med lämplig säkerhetsklass, 
som ligger nära frigivningsorten, särskilt i slutet av verkställigheten. 
Permissioner ska beviljas för att underlätta återanpassningen i sam-
hället (32 § KvaL). När frigivningsdatumet närmar sig ska arbetet in-
riktas på mer konkreta åtgärder som att ordna en ekonomisk försörj-
ning och en bostad (33 § KvaL). 

Utöver det allmänna frigivningsförberedande arbetet finns fyra sär-
skilda utslussningsåtgärder. Frigång behandlas inte i denna rapport 
eftersom det inte ingår i regeringens uppdrag till Brå samt bara indi-
rekt påverkas av lagändringen. Här följer en beskrivning av de tre nya 
utslussningsåtgärderna utökad frigång, halvvägshus och vårdvistelse. 

Utökad frigång
Utökad frigång påminner om den utslussning genom intensivövervak-
ning i hemmet med fotboja (IÖV-utsluss), som funnits sedan hösten 
2001. Mot bakgrund av de positiva resultat som redovisats i Brå:s 
utvärderingar av IÖV-utsluss (Brå, 2003; 2005; 2007a) har regering 
och riksdag nu ytterligare utvidgat förutsättningarna för denna form 
av utslussning. Dels har målgruppen utvidgats så att även de med 
kortare strafftider än tidigare kan komma i fråga (mellan 6 och 18 
månader), dels har den möjliga utslussningstiden utvidgats. I princip 
kan en intagen få utökad frigång efter halva strafftiden, dock efter att 
minst tre månader avtjänats. Kriminalvården har i sina föreskrifter 
preciserat den längsta möjliga tiden för utökad frigång till ett år, om 
inte särskilda skäl föreligger (KVFS 2006:27).

Under utökad frigång avtjänas fängelsestraffet i hemmet. Grund-
principen är att klienterna övervakas med hjälp av elektronisk fotboja 
som larmar kriminalvården om den dömde inte befinner sig i sin bo-
stad under de i förhand uppgjorda tiderna. Kontroller görs också ge-
nom hembesök med nykterhetskontroller samt arbetsplatsbesök. Tan-
ken är att om klienten visar god skötsamhet, ska han eller hon kunna 
få en gradvis ökad frihet. Utökad frigång är mer flexibel i detta avse-
ende än det tidigare IÖV-utsluss. För utökad frigång har lagstiftaren 
öppnat för att villkoren om utegångsförbud och elektronisk kontroll 
efter en tid helt kan upphöra. Frihetsgraden ska på så sätt bättre an-
passas till behov och risk för var och en.

Vårdvistelse
Redan före lagändringen fanns möjlighet för intagna, primärt de med 
missbruksproblem, att tillbringa den sista tiden av verkställigheten 
på behandlingshem eller familjehem, genom så kallad § 34-placering. 
Möjligheten finns kvar och har utökats i den nya lagstiftningen under 
beteckningen vårdvistelse. Den förändring som skett är att lagstifta-
ren dels öppnat för att fler än tidigare kan få en vistelse beviljad, dels 
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att behandlingen kan pågå under längre tid än förut. Det krav på 
”särskilda skäl” för att bevilja en placering som fanns i 34 § KvaL 
har tagits bort. I propositionen betonas också att det inte finns någon 
generell kvalifikationstid för att få vårdvistelse utan att vårdvistelse 
ska kunna komma i fråga redan i ett relativt tidigt skede av verkstäl-
ligheten (prop. 2005/06:123, s. 42).

Halvvägshus
Under Kriminalvårdskommitténs utarbetande av de nya utslussnings-
åtgärderna blev det tydligt att en ytterligare utslussningsåtgärd behöv-
des för den kategori som riskerade att falla mellan stolarna i det gam-
la systemet. Personer som uppfyllde kriterierna för utökad frigång, 
tidigare IÖV-utsluss, men saknade bostad, kunde av den anledningen 
inte beviljas sådan utslussning. Om deras behov inte heller var miss-
bruksvård, fanns ingen lämplig utslussning. I ljuset av detta arbetades 
utslussningsåtgärden halvvägshus fram. I halvvägshus erbjuds boende 
i kombination med deltagande i någon form av sysselsättning. Även 
personer som inte kan hantera eget boende ska kunna beviljas vistelse 
på halvvägshus. Miljön ska vara öppnare än på en öppen anstalt sam-
tidigt som de intagna ska få den hjälp och det stöd de behöver för att 
hantera övergången mellan anstaltsvistelse och frihet. 

Vistelse i halvvägshus är tänkt för personer som har daglig aktivitet 
men inget eget boende. De ska heller inte vara i behov av extra stöd. 
Avsikten är att de som beviljas vistelse på halvvägshus ska ha ett arbe-
te eller motsvarande sysselsättning på dagarna och tillbringa ledighet 
på halvvägshuset. Ledigheter för fritidsaktiviteter och för att besöka 
anhöriga medges. Även i dessa fall kan det förekomma övervakning 
med elektronisk fotboja.

I likhet med utökad frigång kan vistelse i halvvägshus endast be-
viljas personer som verkställt minst halva fängelsestraffet, dock minst 
tre månader, i anstalt.

Ambition om fler i utsluss 
Syftet med lagändringen var att kriminalvården på ett bättre sätt ska 
individanpassa utslussningen från anstalterna. Därför har man kon-
struerat flera olika utslussningsformer. Man har också, särskilt när 
det gäller utslussning med fotboja, velat nå fler personer. Urvalet av 
personer som ska medges utslussningsåtgärder görs efter en risk- och 
behovsbedömning. Under försöken med utslussning med elektronisk 
fotboja har Brottsförebyggande rådet genomfört löpande utvärde-
ringar av verksamheten. En återkommande reflektion har varit att det 
finns utrymme att öka antalet personer som beviljas utslussning med 
fotboja.
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Kriminalvården som initiativtagare i utslussningsärenden
I samband med lagändringarna ändrades också Kriminalvårdens före-
skrifter så att initiativet till utslussning nu mer tydligt ligger hos Kri-
minalvården. I de tidigare anstaltsföreskrifterna beskrevs det som ett 
ansökningsförfarande:

Ansökan om IÖV-utsluss skall ske skriftligt och ges in till anstal-
ten där den dömde är intagen. […] Anstalten skall översända an-
sökan till frivården på hemorten (KVFS 2006:20 s. 55).

I de nya kriminalvårdsföreskrifterna som reglerar alla utslussningsåt-
gärder beskrivs det i stället som ett prövningsförfarande:

Innan beslut om utslussningsåtgärd meddelas ska ansvarigt verk-
samhetsställe utreda den dömdes behov av samt motivation och 
förutsättningar för utslussningsåtgärderna. Utredningen ska do-
kumenteras.[…] Om den dömde begär det ska utredningen läm-
nas för prövning även i de fall verksamhetsstället inte tillstyr-
ker (avstyrker) att utslussningsåtgärden beviljas (KVFS 2008:5 
s. 3).

Personal inom frivården beskriver också att initiativet förändrats från 
att den dömde själv skulle initiera åtgärden, till ett mer gemensamt 
ansvar. En frivårdsinspektör beskrev förfarandet på följande vis:

Alla klienter ska informeras om utslussningsalternativen i ett 
tidigt skede. När VSP [verkställighetsplanen] upprättas ska ut-
slussningen vara en integrerad del av denna. Kriminalvården 
trycker på om att det är bra om det är klientens eget initiativ. 
Mer aktivitet hos klienten är bra för ”prognosen”.

Brå uppfattar det som en förskjutning av initiativet i utslussnings-
ärenden från den dömde till Kriminalvården, så att ansvaret nu är mer 
uttalat gemensamt. Grundprincipen i den nya ordningen är att alla 
dömda ska prövas för utslussningsåtgärder. Kriminalvården ska mer 
aktivt verka för att de intagna hamnar i rätt utslussningsåtgärd.

Brå:s uppdrag
Regeringen har givit Brottsförebyggande rådet (Brå) uppdraget att ut-
värdera de förändringar avseende utslussning i kriminalvårdslagstift-
ningen som trädde i kraft 1 januari 2007. Uppdraget innebär i stora 
drag att Brå ska utvärdera dels hur de nya reglerna tillämpats och om 
denna tillämpning ligger i linje med lagstiftarens intentioner, dels vil-
ka effekter de nya utslussningsalternativen haft på de intagnas sociala 
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situation och återfall efter verkställigheten. Hur uppdraget i sin helhet 
är formulerat framgår av bilaga 1.

Utvärderingen ska redovisas till regeringen i två delrapporter och 
en slutrapport. Datumen för avrapporteringen är följande:

Delrapport 1 ska överlämnas 1 september 2008.•	

Delrapport 2 ska överlämnas 1 september 2009.•	

Slutrapporten ska överlämnas 1 april 2010.•	

I denna första delredovisning beskrivs hur de tre utslussningsalterna-
tiven utökad frigång, halvvägshus och vårdvistelse tillämpats under 
år 2007 och vilka konsekvenser de nya reglerna fått. I redovisningen 
presenteras hur många som beviljats de olika utslussningsformerna 
samt hur länge de olika typerna av utslussning pågått. Vilka grupper 
av intagna som beviljats respektive inte beviljats de olika typerna av 
utslussning redovisas också. Eftersom uppdraget från regeringen är 
fokuserat på förändringar i lagen när det gäller möjligheten till ut-
slussning, ingår inte frigång i Brå:s utvärdering, även om det också 
är en form av utslussning. Uppgifter om frigång redovisas endast när 
en helhetsbild ska ges av andelen intagna som fått någon form av ut-
slussning 

I den andra delredovisningen ska Brå bland annat redogöra för i 
vilken utsträckning utökad frigång och vistelse i halvvägshus avbryts i 
förtid samt åtgärdernas effekter på de dömdas sociala situation. 

I slutredovisningen ska Brå göra en analys av hur utökad frigång 
och vistelse i halvvägshus påverkat återfall i brott. 

Metod
De statistiska analyserna i rapporten är gjorda med material hämtat 
från Kriminalvårdens olika klientregister KLAS (klientadministrativt 
system), KVR (Kriminalvårdsregistret) och det datoriserade program-
met för planering av kriminalvårdsverkställigheter (VSP-Verkställig-
hetsplanering). Samtliga är datasystem som används av Kriminalvår-
den för diarieföring och ärendehantering samt har funktioner som 
gör det möjligt att plocka ut statistiska data på individnivå om klien-
terna i kriminalvården. Materialet presenteras dock på ett sådant sätt 
att personerna som ingår i datamaterialet inte går att identifiera. De 
kvalitativa analyserna baseras på intervjuer med personer i Kriminal-
vårdens organisation: totalt 25 kriminalvårdsinspektörer på anstal-
ter och inom frivård, personer i Kriminalvårdens ledning, chefer för 
anstalter, anstaltsvårdare med uppgifter att arbeta som kontaktmän 
och klienthandläggare, frivårdsinpektörer och personal vid samtliga 
halvvägshus. Brå har också intervjuat fem intagna: två personer bo-
satta vid halvvägshuset Cornelielund i Malmö och tre intagna som 
frigivits utan utsluss. Brå deltog även vid ett regionjuristmöte där fler-
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talet av de regionjurister som arbetar med ärenden om utslussning var 
närvarande. 

Disposition
Rapporten innehåller inledningsvis tre delar i vilka var och en av de 
särskilda utslussningsåtgärderna beskrivs huvudsakligen utifrån hur 
lagändringarna har tillämpats. Genomgående har Brå försökt att ge 
en bild av hur många och vilka som beviljats utslussning genom de 
olika alternativen. Därefter följer ett kapitel om kombinationer av ut-
slussning och ett kapitel om skillnader i fråga om beslutspraxis med 
avseende på region, kön och medborgarskap. Slutligen ägnas ett kapi-
tel åt en analys av varför många intagna friges utan att genomgå nå-
gon särskild utslussningsåtgärd alls. 
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Utökad frigång – allt fler 
slussas ut med fotboja
År 2007 infördes utökad frigång samtidigt som den tidigare utsluss-
ningsformen IÖV-utsluss upphörde. Utslussningsformerna har många 
gemensamma drag, särskilt med avseende på den praktiska tillämp-
ningen. I denna rapport görs jämförelser bakåt i tiden mellan IÖV-
utsluss och utökad frigång för att klargöra vilka praktiska föränd-
ringar som finns och vilka konsekvenser förändringarna i vissa fall 
inneburit. 

Ambitionen med de nya bestämmelserna var att IÖV-utsluss skulle 
vidareutvecklas och få ett utökat användningsområde. Utvecklingen 
bestod bland annat i att insatserna under utslussningen skulle individ-
anpassas bättre i överensstämmelse med vars och ens behov (prop. 
2005/06:123 s. 37).15 En viktig skillnad mellan IÖV-utsluss och utö-
kad frigång är att det i de nya bestämmelserna lämnas större möjlig-
heter att utforma villkoren för kontroll av den dömde på ett sätt som 
är anpassat efter den bedömda risken för återfall eller misskötsamhet. 
Till exempel är det möjligt att ta bort fotbojan efter två tredjedelar av 
utslussningen. Elektronisk övervakning beskrivs i den nya lagen som 
ett av flera instrument för hantering av risk för återfall, misskötsam-
het eller att den dömde undandrar sig verkställigheten.16 Utslussning-
en kan medges under villkor att särskilda kontrollåtgärder tillämpas. 
Bestämmelserna om villkor gäller samtliga utslussningsalternativ.

I detta kapitel redovisas främst vad förändringarna av kriterierna 
för utslussning med fotboja medfört med avseende på antalet pröv-
ningar, vilka som beviljas och inte beviljas, samt vilka kontrollåtgär-
der som vidtagits och hur de intagna har skött sig under utslussningen. 
Jämförelser görs mellan den grupp beviljade vars strafftider motsva-
rar de gamla kraven för IÖV-utsluss, det vill säga klienter i utslussning 
med fängelsestraff om 18 månader eller längre, och den nya gruppen 
med straff på från 6 upp till 18 månader. Den grupp som beviljades 
utökad frigång jämförs också med målgruppen i stort.17 I några sam-
manhang görs jämförelser med personer som frigavs efter minst 6 må-

15 Benämningen utökad frigång kommer från Kriminalvårdskommitténs förslag om en 
tvådelad frigång där den intagne i första hand skulle bo på anstalten de tider han eller 
hon inte befann sig på sin arbetsplats eller motsvarande sysselsättning (SOU 2005:54 
s. 775 f). I andra hand skulle denna frigång stegvis kunna övergå i utökad frigång, under 
vilken den intagne i stället skulle bo i den egna bostaden. I propositionen fick utökad 
frigång i stället status som en egen utslussningsåtgärd.
16 Villkor om kontrollåtgärder som kriminalvården kan använda under utslussning regle-
ras i § 60 KvaL.
17 Med målgruppen i stort avses samtliga frigivna under 2007 som motsvarar de tids-
mässiga kriterierna för att beviljas utökad frigång, det vill säga samtliga frigivna med 
strafftid om 6 månader eller mer.
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naders fängelse och inte fått utslussning.18 Uppgifterna från år 2007 
är främst hämtade från Kriminalvårdens register, medan uppgifterna 
från tidigare år främst hämtats från Brå:s tidigare rapporter om IÖV-
utsluss (Brå-rapporter 2003:4, 2005:6, 2007:1, 2007:19). Eftersom 
Brå:s utvärdering av utvidgningen år 2005 avsåg tillämpningen under 
det första året, är det senaste jämförelseåret före år 2007 brutet. Det 
avser alltså perioden 1 april 2005 till 31 mars 2006. I texten nedan 
benämns detta som ”år 2005/2006”.

Nya kriterier för utslussning med fotboja
Användandet av intensivövervakning som utslussningsform har se-
dan införandet 2001 efterhand utvidgats för att riktas mot en större 
målgrupp. Från att inledningsvis endast ha avsett intagna med minst 
två års strafftid utökades målgruppen år 2005 till att även inrymma 
intagna med ett och ett halvt till två års strafftid. I och med den se-
naste förändringen, införandet av utökad frigång, har målgruppen ut-
vidgats ytterligare. Den nya nedre gränsen för att kunna beviljas utö-
kad frigång är sex månaders strafftid. Utslussningen kan enligt lagen 
inledas efter halva verkställighetstiden, dock måste minst tre månader 
verkställas i anstalt (inklusive tid i häkte) innan det kan bli aktuellt. 
Kriminalvården anger i sina föreskrifter att den utökade frigången 
kan pågå i högst ett år. I kombination med andra utslussningsåtgärder 
kan dock upp till 18 månader medges och i speciella fall får två år be-
viljas. Utökad frigång bör inte heller medges i kortare perioder än en 
månad. (KVFS 2006:27) I figur 1 sammanfattas 2007 års förändring 
av målgruppen och utslussningstidens längd.

18 Denna grupp består av personer med strafftider på minst 6 månader som frigivits 
mellan 1 augusti och 31 december 2007. Det finns ingen anledning att tro gruppen 
skiljer sig från gruppen frigivna under hela 2007. 
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IÖV-utsluss, år 2006 Utökad frigång

Strafftid Minst 18 månader Minst 6 månader

När utslussningen tidi-
gast kan börja 

6 eller 4 månader före villkor-
lig frigivning.

Efter halva verkställighe-
ten, dock minst 3 månader 
avtjänade i anstalt (inklu-
sive häktningstid).

Utslussningens längd 2 år eller mer      6 månaders 
utslussning
Mer än 18 månader och 
mindre än 2 år     4 månaders 
utslussning.

Max 12 månader, ej kor-
tare än 1 månad. I fall 
med kombination av olika 
utslussningsåtgärder upp 
till 18 månader. I specialfall 
24 månader.

Källa: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om särskilda utslussningsåtgärder (KVFS 2006:27).

Figur 1. Kriterier och bestämmelser för IÖV-utsluss och utökad frigång.

Reglerna för vid vilken tidpunkt under verkställigheten utökad fri-
gång kan medges innebär att den möjliga utslussningen beräknas som 
skillnaden mellan halva strafftiden och två tredjedelar av straffet. Vi-
dare innebär det i praktiken att varje sexmånaders ökning av straff-
tiden renderar en månads möjlig utslussning. Det faktum att den ut-
ökade frigången bör pågå i minst en månad innebär att den intagne 
måste vara dömd till minst sex månaders fängelse för att kunna få 
utökad frigång.

Exempel på uträkning av maximal tid i utökad frigång: En person 
med tolv månaders straff i domen blir i normalfallet villkorligt frigi-
ven efter två tredjedelar, det vill säga åtta månader. Utökad frigång 
kan tidigast beviljas efter att halva strafftiden, det vill säga efter sex 
månader. Det är då två månader kvar till villkorlig frigivning. Dessa 
två resterande månader är den maximala tiden i utökad frigång. 

Tabell 1. Möjlig utslussningstid med IÖV-utsluss och utökad frigång.

Strafftid IÖV-Utsluss år 2006 Utökad frigång år 2007

  6 månader —   1 månad

12 månader —   2 månader

18 månader 4 månader   3 månader

24 månader 6 månader   4 månader

30 månader 6 månader   5 månader

36 månader 6 månader   6 månader

42 månader 6 månader   7 månader

72 månader och längre 6 månader 12 månader
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Antalet prövade har ökat – men inte så mycket 
som väntat
Under inledningsåret 2007 prövades19 797 personer för utökad fri-
gång.20 Det innebär en ökning med 295 personer jämfört med året 
2005/2006. Ökningen av antalet prövade stod dock inte i proportion 
till hur mycket målgruppen ökade i storlek. Andelen av samtliga i 
målgruppen som prövades minskade från 24 till 17 procent. Mycket 
få med kortare påföljd än åtta månader fanns bland de prövade, och 
intagna med sex till sju månaders strafftid prövades knappast alls. 

Tre fjärdedelar av de prövade beviljas
Antalet personer som beviljades utökad frigång var 603, vilket inne-
bär att nästan en fjärdedel av de prövade fick avslag. Andelen av de 
prövade som fått avslag har över åren varierat mellan 36 och 20 pro-
cent. Det går inte att se något tydligt mönster, men andelen beviljade 
har varit högst de två senaste åren. I absoluta tal har de beviljade 
ökat, och de som påbörjat utslussning med fotboja har blivit fler för 
varje år sedan starten år 2001.21

Tabell 2. IÖV-utsluss och utökad frigång 2002–2007.

2002 2003 2004 2005/06* 2007

Målgruppens storlek 1 169 1 232 1 286 2 099 4 603

Antal prövade 236 197 238 502 797

Andel prövade (%) 20 16 19 24 17

Antal beviljade 152 144 198 402 603

Andel beviljade pröv-
ningar (%)

64 73 65 80 76

Andel beviljade av 
målgrupp (%)

13 12 15 19 13

Antal påbörjade 134 127 162 322 580

* Brutet år 1 april 2005 till 31 mars 2006. Målgruppens storlek och antal påbörjade har beräknats som med-
elvärdet av antalen under de två åren.

Källor: Kriminalvården (2007b) och registerdata från Kriminalvården.

19 I tidigare rapporter har det benämnts ansökningar eftersom det tidigare byggde mer 
på den intagnes aktiva ansökan. I den nya ordningen ska det ske utifrån principen att 
det görs en prövning på alla som av kriminalvården anses lämpliga.
20 Med prövningar avses i rapporten nettoprövningar, det vill säga samtliga prövningar 
minus de som skrivits av. En vanlig orsak till avskrivning är att klienten återtar sin ansö-
kan. År 2007 hanterades 928 prövningar av kriminalvården. 131 av dessa avskrevs. 
21 Att antalet beslutade och påbörjade ärenden skiljer sig åt beror på att beslutet kan 
bokföras under ett kalenderår medan själva åtgärden påbörjas på andra sidan årsskiftet. 
Det beror också på att en del av de beslut som fattas av olika omständigheter aldrig ge-
nomförs i praktiken, till exempel på grund av misskötsamhet eller att den intagne ångrar 
sig.
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Att så få intagna i målgruppen prövades av regionkontoren och att 
majoriteten av dessa beviljades, tyder på att den viktigaste selektio-
nen av vem som får utökad frigång inte sker vid detta beslutstillfälle 
utan före. Det är ute på anstalterna i arbetet med att förbereda de 
intagna för frigivningen som det till stor del avgörs vem som ska få 
utslussning. 

Vilka beviljades utökad frigång?
En övergripande bild från Brå:s tidigare utvärderingar av IÖV-utsluss 
är att de som beviljas denna form av utslussning tillhör en lågrisk-
grupp i avseende på återfall, jämfört med intagna överlag. Detta är 
fortsatt påtagligt under år 2007. Sammanfattat skiljer de sig från den 
genomsnittlige intagne i målgruppen genom att

de är något äldre•	 22

de är oftare förstagångsdömda•	

de är oftare dömda för skattebrott•	

de är mer sällan dömda för tillgreppsbrott•	

de är mer sällan missbrukare.•	

Könsfördelningen bland dem som beviljades utökad frigång skiljde sig 
inte nämnvärt från intagna med motsvarande strafftider i sin helhet. 

Fortfarande försiktig riskbedömning
Samtidigt som det i propositionen uttrycks att fler personer ska bevil-
jas utökad frigång, tycks regionkontoren ha varit påtagligt försiktiga 
i sina riskbedömningar. Andelen avslag var till och med något hö-
gre år 2007 än år 2005/2006 (24 respektive 20 procent). I ett längre 
perspektiv är det dock en större andel av de prövade som beviljas år 
2007 än under åren 2002 till 2004 (se tabell 2). Andelen av de bevil-
jade som bara hade en eller ingen tidigare dom var något högre år 
2007, 93 procent respektive ca 90 procent år 2003 (Brå 2003:4). Det 
finns ingenting angivet i Kriminalvårdens föreskrifter för år 2007 el-
ler i verksamhetsplanen som pekar mot en striktare riskbedömning 
för utökad frigång.

De flesta hade strafftider på mellan 8 och 24 månader
Den vanligaste strafftiden bland dem som beviljades utökad frigång 
var ett år. Strafftiderna varierade mellan 6 månader och 21 år. Per-
soner med fängelsestraff på sex och sju månader var dock sällsynta, 
både bland prövade och beviljade. 

22 Bland dem som fick utökad frigång var 44 procent fyrtio år eller äldre, jämfört med 
36 procent bland intagna med samma strafftider. Detta har också observerats i Brå:s 
tidigare utvärderingar (Brå, 2004b, s. 35).
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Av samtliga 594 intagna, där Brå har uppgifter om strafftid, som 
beviljades utökad frigång år 2007, tillhörde 276 den nya målgrup-
pen, med strafftider mellan 6 och 18 månader. Antalet beviljade som 
tillhörde den gamla målgruppen med strafftider på minst 18 månader 
var dock större – 318 personer. Detta trots att den nya målgruppen är 
nästan dubbelt så stor som den gamla bland samtliga frigivna det året. 
Det var bara 9 procent av de intagna i den nya målgruppen som fick 
utökad frigång jämfört med 18 procent i den gamla målgruppen. För 
den gamla målgruppen är detta i stort sett samma andel jämfört med 
år 2005/06, då 20 procent av målgruppen fick IÖV-utsluss.

Tabell 3. Antalet frigivna, beviljade och avslag i prövning om utökad frigång. 

Gamla målgruppen Nya målgruppen

Antal frigivna* (n=4 796) 1807 2989

Andel prövade av målgruppen  
(n=4 796)

26 14

Antal beviljade (n=594)** 318 276

Andel beviljade av prövade (%) 77 73

Andel beviljade av frigivna (%) 18 9

* Antal frigivna under 2007 med strafftider på 6 månader eller mer.
** Internt bortfall på 9 personer där uppgift om strafftid saknas.

Källa: Registerdata från Kriminalvården.

Antalet intagna med strafftider på sex och sju månader är markant 
lägre än intagna med åtta månader, trots att sex månaders fängelse-
straff är en mycket vanlig påföljd. Att så få bland dem med sex måna-
ders strafftid prövats för utökad frigång torde främst bero på att de 
som är så skötsamma och har en sådan social situation att de skulle 
kvalificera sig för utökad frigång, i stället verkställer hela fängelse-
straffet med intensivövervakning (IÖV). Personer utan kriminell be-
lastning, med en socialt ordnad situation, som inte har suttit häktade 
inför anstaltsplaceringen, och ska avtjäna högst sex månaders fängel-
sestraff, erbjuds att avtjäna hela straffet med fotboja (IÖV).23

Men även bland dem med sju månaders strafftid är andelen som 
prövats för utökad frigång mycket låg. När det gäller den gruppen är 
Kriminalvårdens egen huvudförklaring att personalen i frivård och 
anstalt inte hinner genomföra alla åtgärder som krävs inför utsluss-
ning när påföljden är så kort som sju månader. För dem med sex till 
sju månaders strafftid är tiden i anstalt fram till villkorlig frigivning  
4–4,5 månader. Om den intagne först varit häktad blir tiden som verk-

23 Detta förklarar alltså ”sexmånadersgruppen”. I sjumånadersgruppen medges inte 
omvandling av hela straffet till IÖV.
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ställs på anstalten ännu kortare. De åtgärder det handlar om är både 
att göra en utredning med en riskbedömning och att ordna de prak-
tiska arrangemangen. Om den intagne redan har en lämplig bostad 
och ett arbete behöver detta inte ta så lång tid, men om han eller hon 
behöver hjälp att ordna en sysselsättning är det i praktiken omöjligt 
att hinna. Därtill kommer att det sedan i praktiken blir fråga om en 
mycket kort period med utökad frigång. För dem med sex månaders 
straff rör det sig om högst en månad och för dem med sju månader 
högst 35 dagars utslussning. 

Kriminalvården har således svårigheter att hinna med att ordna 
utökad frigång för dem med sex till sju månaders strafftid.  Det bör 
dock framhållas att det tydligt slås fast i propositionen att de med 
sex till sju månaders strafftid inte ska exkluderas från möjligheten att 
få utökad frigång: ”Även om utslussningsbehovet är mindre för per-
soner som avtjänar kortare straff, finns det enligt propositionen inte 
skäl att undanta dem helt från möjligheten till utsluss”(2005/06:123, 
s. 41). Enligt lagstiftaren är sex månaders strafftid ett lämpligt mini-
mum för att kunna bli aktuell för utökad frigång. 

Dömda för skattebrott överrepresenterade bland beviljade
De vanligaste brotten bland de beviljade med minst 18 månaders 
strafftid var liksom tidigare år våldsbrott, narkotikabrott, sexualbrott 
och skattebrott. Bland de beviljade med 6 till 18 månaders strafftid 
(nya målgruppen) dominerade våldsbrott mer markant, en tredjedel 
av de beviljade var dömda för det. I viss utsträckning speglar detta 
vilka som är de vanligaste brotten bland dem som döms med dessa 
strafflängder. Men i vissa avseenden skiljde sig de beviljades brott från 
de brott som målgruppen i sin helhet oftast är dömda för. Detta tor-
de hänga samman med att vissa brott är förknippade med en högre 
risk för återfall än andra. Således var andelen dömda för skattebrott, 
sexualbrott och trolöshetsbrott24 högre i den beviljade gruppen. Skat-
tebrott var det näst vanligaste brottet i den nya målgruppen. Däremot 
var andelen dömda för tillgreppsbrott lägre bland de beviljade. Döm-
da för narkotikabrott var underrepresenterade bland dem med straff-
tider under 18 månader, men inte bland dem med längre strafftider. 
Det torde hänga samman med att narkotikabrott oftare är förknippat 
med eget missbruk bland dem med korta strafftider än i gruppen med 
längre strafftider.

24 Bedrägeri, förskingring och borgenärsbrott.
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Tabell 4. Andelar dömda för olika brott bland dem som fått utökad frigång i den nya och 
gamla målgruppen samt totalt i gruppen utökad frigång och i målgruppen bland frigivna 
som inte fick någon utslussning (procent).

Brottskategori
(Huvudbrott)*

>18 månader, 
gamla målgrup-
pen
(n=318)

6 till 17 må-
nader, nya 
målgruppen
(n=276)

Samtliga 
Utökad 
frigång
(n=603)

Ingen utsluss-
ning 2007
(n=1 219)

Våldsbrott   21   34   27   23

Sexualbrott   17     5   11     6

Tillgreppsbrott     3     6     5   14

Rån, även grovt     4     3     4     9

Bedrägeri, försking-
ring, borgenärsbrott   12   13   12     7

Brott mot allmänhet 
och stat

    3     7     5     9

Skattebrott   14   15   14     1

Narkotikabrott   23   12   18   25

Övrigt     3     4     3     4

Total 100 100 100 100

* Om en person vid samma tillfälle dömts för flera brott av varierande svårighetsgrad, redovisas som hu-
vudbrott det brott som har det strängaste straffet i straffskalan. Om flera av brotten har samma straffvärde 
anges ett av dessa som huvudbrott.

Källa: Registerdata från Kriminalvården.

De beviljade var sällan tidigare dömda
De allra flesta av dem som beviljades utökad frigång (82 %) hade inte 
dömts till vare sig fängelse eller skyddstillsyn (så kallad kriminalvård-
spåföljd) under den femårsperiod som föregick den aktuella verkstäl-
ligheten. Ytterligare elva procent hade endast en tidigare sådan på-
följd under samma period. Drygt fyra av fem var alltså inte tidigare 
dömda till en kriminalvårdspåföljd. I detta avseende skiljer sig den 
beviljade gruppen markant från målgruppen som helhet. De beviljade 
utgör med andra ord en lågriskgrupp. Detta kan jämföras med alla 
som frigavs under 2007 med minst sex månaders strafftid. Bland dem 
var det mer än hälften som hade minst en tidigare kriminalvårdspå-
följd. Bilden är densamma i Brå:s tidigare utvärdering av utsluss (Brå, 
2006). Då var fyra femtedelar (79%) av de som fick IÖV-utsluss inte 
tidigare dömda. Det innebär att kraven skärpts en aning.
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Tabell 5. Andel av de beviljade med tidigare kriminalvårdspåföljder under fem år före 
verkställighet samt andelar i målgruppen bland frigivna år 2007.

Tidigare kriminal-
vårdspåföljder

Beviljade 
(n=603)

Jämförelsegruppen ingen utslussning  
Aug–okt 2007 
(1 219)

0 82 34

1 11 23

2 4 15

3 2 11

Minst 4 1 17

Total 100 100

Källa: Registerdata från Kriminalvården.

Bara en knapp tredjedel var missbrukare
En stor del av de intagna i landets anstalter betecknas som missbru-
kare. Enligt Kriminalvårdens egna beräkningar hade år 2006 drygt 60 
procent av de nyintagna någon form av narkotikamissbruk (Krimi-
nalvården, 2007a). Närmare 70 procent hade någon typ av substans-
missbruk, det vill säga antingen narkotika-, alkohol- eller blandmiss-
bruk (Kriminalvården, 2007b). Av samtliga på landets anstalter har 
alltså en stor majoritet problem med missbruk.

Av tabell 6 framgår att andelen missbrukare bland de personer 
som beviljades utökad frigång bara var knappt hälften så stor (30%) 
som genomsnittet på anstalt.25 Den huvudsakliga anledningen till det 
är att Kriminalvården i sin risk- och behovsbedömning bedömer miss-
bruk som en riskfaktor för misskötsamhet samt återfall i kriminalitet 
och missbruk  under verkställigheten.

Även i Brå:s tidigare rapporter om IÖV-utsluss har det framkommit 
att andelen personer med missbruksproblem är mindre bland de per-
soner som beviljas utslussning med fotboja än bland resten av fängel-
sepopulationen. Uppgifterna från tidigare år är inte jämförbara, men 
inget tyder på att Kriminalvården blivit striktare i att bevilja intagna 
med missbruk utökad frigång.

25 Siffrorna är dock inte helt jämförbara. Se nästa not.
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Tabell 6. Andel med missbruksproblem bland beviljade för utökad frigång år 2007 
(procent).26

6 till 17 månader, 
nya gruppen
(n=276)

>18 månader, 
gamla gruppen
(n=318)

Utökad 
frigång
(n=603)

Ingen utsluss-
ning 2007*

Inget miss-
bruk

   73    68    70    28

Missbruk    27    32    30    72

Total  100  100  100  100

*Frigivna mellan 1 augusti och 31 december 2007.

Källa: Registerdata från Kriminalvården

Mycket få hade påträffats påverkade under vistelsen i anstalt
Även om närmare en tredjedel av dem som beviljats utökad frigång 
klassats som missbrukare när de togs in i anstalt, hade de flesta av 
dem inte påträffats narkotikapåverkade någon gång under tiden i 
anstalt. Av dem som beviljades utökad frigång var det endast fyra 
procent som hade lämnat positivt urinprov avseende narkotika under 
verkställigheten.27

Utslusstiden för den gamla målgruppen har inte blivit längre 
Enligt huvudregeln är den maximala längden för utökad frigång ett 
år. I de fall utökad frigång kombineras med andra utslussningsformer 
bör utslussning inte beviljas i mer än 18 månader. Endast i speciella 
fall bör utslussningen pågå i mer än två år (KVFS 2006:27). 

Resultatet från föreliggande utvärdering visar att den genomsnitt-
liga längden för utökad frigång år 2007 var knappt tre månader.28 I 
den nya målgruppen var den genomsnittliga längden på utslussningen 
sju veckor. För den gamla gruppen, med strafftider på minst ett och 
ett halvt år, var den genomsnittliga utslussningstiden fyra månader. 
Vid en jämförelse av utslussningstiderna mellan dem som fick IÖV ut-
sluss i Brå:s utvärdering från 2007 och de genomsnittliga tiderna för 
personer med samma strafftid i den föreliggande utvärderingen, fram-

26 Brås klassificering av missbrukare bygger i detta sammanhang på en kombination av 
ASI – Addiction Severity Index och uppgifter i VSP – verkställighetsplanen. ASI bygger 
endast på självrapportering och VSP är kriminalvårdspersonalens bedömning. Urvalet 
av dem som genomgår ASI görs utifrån vilka som kan ha behov av insatser främst inom 
missbruksvården. Därför är uppgifterna inte användbara för jämförelser med annat ma-
terial. Siffrorna är till exempel högre än om man bara jämför med uppgifter hämtade från 
VSP. Missbruk omfattar alkohol, narkotika och blandmissbruk. 
27 Totalt sett var det 13 procent som lämnat positiva urinprov avseende narkotika under 
verkställigheten. Av dessa var emellertid 9 procent ankomstprover vilket indikerar att de 
inte missbrukat under anstaltsvistelsen utan antingen i häktet eller mer troligt i frihet före 
verkställighetens början.
28 Genomsnittet var 87 dagar. Den kortaste tiden som medgavs var två veckor och den 
längsta var ett år och tio dagar.
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går att genomsnittstiderna blivit något kortare (124 jämfört med 119 
dagar). Det är ett oväntat resultat eftersom syftet med lagändringarna 
inte bara var att ge fler intagna möjlighet att slussas ut med intensiv- 
övervakning, utan även att en större del av straffet för dem med läng-
re strafftider ska kunna verkställas utanför anstalten. 

Den huvudsakliga förklaringen till att de genomsnittliga utsluss-
ningstiderna inte blivit längre, torde vara det nya sättet att beräkna 
möjlig utslussningstid som anges i lagen, det vill säga att den möjliga 
utslussningstiden utgörs av tiden mellan halv verkställighet till två 
tredjedelars verkställighet. Dessa nya regler innebär att den möjliga 
utslussningstiden för personer med strafftider mellan 18 och 36 må-
nader blivit kortare. Utslussningstiderna förkortas för personer med 
18 månaders påföljd från 4 till 3 månaders utslussning, för personer 
med 24 månaders strafftid från 6 till 4 månaders utslussning och för 
personer med 30 månaders strafftid från 6 till 5 månaders utslussning 
(se tabell 1, s. 12). Detta får tämligen stora konsekvenser eftersom 
gruppen som har strafftider mellan 18 och 36 månader utgör 35 pro-
cent av samtliga som får utökad frigång.

Det är först vid 3 års strafftid, det vill säga personer som ska vill-
korligt friges efter 2 år, som den möjliga utslussningstiden är lika lång 
som tidigare, det vill säga 6 månader. För att kunna få maximal ut-
slussningstid, 1 år, krävs att den intagne har en dom på 6 år eller mer 
(se tabell 1).

Det kan dock inte uteslutas att den uteblivna ökningen av utsluss-
ningstid för dem med längre strafftider också kan bero på en försiktig 
praxis under år 2007. En jämförelse mellan den maximala möjliga 
utslussningstiden och den verkliga utslussningstiden för klienter med 
olika strafftid, ger vid handen att dömda med strafftider under fyra år 
i genomsnitt beviljats 80–90 procent av den möjliga utslussningstiden 
och att de med minst fyra års strafftid i genomsnitt endast beviljats 60 
procent av den möjliga tiden.

De flesta beviljade satt på öppen anstalt
Kriminalvårdens ambition är att i första hand slussa ut intagna via 
öppna anstalter och i andra hand från slutna anstalter med lägre sä-
kerhetsklass. Placering i öppen anstalt utgör enligt Kriminalvården i 
sig självt en utslussningsåtgärd. Så ser det också ut i praktiken när det 
gäller utökad frigång. Drygt 70 procent kom från någon av landets 
16 öppna anstalter. Ytterligare 24 procent kom från slutna anstalter 
med lägsta säkerhetsklass. Endast 5 procent av besluten att bevilja 
utökad frigång gällde intagna på fängelser med högre säkerhet. Inga 
prövningar gjordes från anstalterna med högst säkerhet.
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En fjärdedel fick avslag
I 194 ärenden har prövningen avslagits av regionkontoren vilket ut-
gör 24 procent. I jämförelse med år 2005/2006 var andelen avslag 
något högre år 2007. Vid tidigare mätningar har andelen avslag legat 
mellan 20 och 35 procent (Brå 2004a, 2005).

Andelen avslag bland dem som prövades för utökad frigång år 
2007 var betydligt högre än bland dem som prövades för de andra ut-
slussningsformerna – vistelse i halvvägshus eller vårdvistelse. Där låg 
andelen avslag på 14 respektive 6 procent. 

    Skillnaderna mellan dem som fick avslag och dem som bevilja-
des utökad frigång var påtagliga. Jämfört med gruppen som beviljas 
utgörs gruppen som får avslag av 

fler som är dömda tidigare•	

fler som dömts till korta strafftider för tillgreppsbrott och narko-•	
tikabrott

fler som fått en varning under anstaltsvistelsen•	

fler som bedömts ha missbruksproblem.•	

Av dem som fick avslag var nästan hälften klassificerade som missbru-
kare av Kriminalvården jämfört med en tredjedel av dem som bevilja-
des. 22 procent av dem som fick avslag på prövningen hade tilldelats 
varning för misskötsamhet under verkställigheten, jämfört med 13 
procent av dem som beviljades. Andelen som hade varnats vid upp-
repade tillfällen var också betydligt högre bland de personer som fick 
avslag.

Missbruksproblem vanligaste orsaken till avslag
För att få en närmare bild av motiven till avslagen har Brå gått ige-
nom samtliga avslagsbeslut under år 2007. Av genomgången framgår 
att det vanligaste argumentet för avslag var att den intagne hade miss-
bruksproblem. I missbruksärendena motiverades avslaget med den 
intagne hade vårdbehov som inte skulle bli tillgodosedda i utökad 
frigång. I något enstaka ärende gavs den intagne rådet att i stället an-
söka om vårdvistelse. 

Ett annat vanligt avslagsargument var att den intagne misskött sig 
på anstalten. Misskötsamheten kunde bestå i hot och våld mot intag-
na och personal, eller upprepad arbetsvägran. I ytterligare några fall 
blev det avslag med motiveringen att den intagne inte medverkat i pla-
neringen av verkställigheten. Det förekom också att personer inte del-
tagit i den behandling som erbjöds vid anstalten. I flera fall handlade 
det om personer dömda för sexualbrott som inte velat genomgå pro-
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grammet ROS.29 Motiveringarna i avslagsbesluten tyder på att sexu-
albrottslingar som inte varit beredda att underkasta sig behandling i 
form av ROS, bedömdes löpa för stor risk att återfalla under verkstäl-
ligheten för att kunna beviljas utökad frigång. I de fall där målsägaren 
och den dömde delade bostad avslogs prövningen av hänsyn till den 
anhörige. I elva fall gjorde regionkontoren bedömningen att den in-
tagne var eller hade varit involverad i organiserad brottslighet, vilket 
diskvalificerade dem från utökad frigång. 

I flera fall motiverades avslaget med att den intagne återfallit flera 
gånger tidigare. I ytterligare fall hade den intagne tidigare återfallit 
redan under den villkorliga frigivningen. Det var ovanligt att prövade 
fick avslag med motiveringen att de saknade en lämplig bostad. Ett 
rimligt antagande är att det i sådana fall finns en tidigare selektion där 
intagna utan ordnad bostad inte prövas.

I 30 fall (15 %) angavs motiv för avslag som inte hade att göra 
med de intagnas lämplighet. Motiveringen var då att det var för dålig 
kvalitet på utredningen för att regionkontoret skulle kunna fatta ett 
beslut i ärendet och att den intagnes återstående verkställighetstid var 
för kort för att hinna med en godtagbar utredning. Ett regionkontor 
formulerade sig på följande sätt i avslagsbeslutet:

Före en ansökan om utökad frigång översänds till regionen för 
beslut ska frivården utföra en omfattande utredning. För att ut-
redningen ska få en godtagbar kvalité behöver frivården viss 
handläggningstid. Utan denna handläggningstid blir utredning-
en bristfällig och regionens beslutsunderlag otillräckligt. Efter-
som handläggningstiden i det aktuella ärendet inte är tillräcklig 
för att möjliggöra en godtagbar utredning är det inte heller möj-
ligt att bevilja Anders Andersson sin ansökan. Kriminalvården, 
region Stockholm, avslår därmed Anders Anderssons ansökan 
om utökad frigång. 

Utökad frigång i praktiken
Enligt propositionen får inte utökad frigång leda till att fängelsestraf-
fet urholkas och trovärdigheten för påföljden äventyras. Därför måste 
en viss kontrollnivå upprätthållas (prop. 2005/06:123 s. 27). När det 
gäller den konkreta kontrollen framgår av Kriminalvårdens föreskrif-
ter att kontroller ska göras på den dömdes arbetsplats och i hemmet 
(KVFS 2006:27). På arbetsplatsen ska kontroll i normalfall göras nå-
gon gång per vecka. Oanmälda hembesök ska kunna göras när som 
helst under dygnet och rekommendationen är att de genomförs två 

29 ROS, Relation och samlevnad – Kriminalvårdens ackrediterade behandlingsprogram 
för sexualbrottsdömda män. Programmet används i kriminalvården sedan 2002 och 
kommer ursprungligen från Kanada.
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gånger i veckan. Vid kontroller har frivården möjlighet att ta prover 
för att utreda ifall den dömde är påverkad av alkohol eller narkotika. 
Sådana kontroller ska göras så ofta att eventuell användning av för-
bjudna preparat kan upptäckas. Av Brå:s tidigare utvärderingar av 
IÖV-utsluss framgår att den faktiska kontrollen har legat i linje med 
föreskrifterna, även om det funnits ganska stora individuella varia-
tioner. Kontrollnivån i de enskilda fallen har varit ganska konstant 
under hela utslussningstiden. Kontrollnivån för personer i utökad 
frigång har enligt personalen som utför kontrollerna inte genomgått 
några direkta förändringar i och med lagändringen.

Fotbojan kan tas bort efter två tredjedelar  
av utslussningstiden
Kriminalvårdskommittén föreslog i sitt betänkande till ny kriminal-
vårdslag, att det skulle finnas större möjligheter att individanpassa 
kontrollnivån vid utslussningen efter vars och ens behov. I linje med 
tankarna om ett förmånssystem som genomsyrar hela betänkandet 
ska även utslussningen erbjuda incitament för god skötsamhet, till ex-
empel genom möjligheten att få fotbojan borttagen efter en tid. Kom-
mittén föreslog:

Dock bör den som visat sig sköta vistelsen utanför anstalt och 
visat förändringsvilja kunna komma i åtnjutelse av förmånen 
av mindre intensiv kontroll ju längre tiden går (SOU 2005:54, 
s. 795).

Även i propositionen betonas att kontrollnivån vid alla utslussnings-
former ska kunna individanpassas utifrån den riskbedömning som 
görs för var och en:

Det bör finnas en vidsträckt möjlighet för Kriminalvården att 
anpassa utslussningsåtgärden efter de särskilda förutsättningar 
och behov som finns i varje enskilt fall. Kriminalvården skall 
därför kunna meddela de villkor som behövs för att syftet med 
utslussningsåtgärden skall uppnås eller för att kontrollen skall 
underlättas.30 […] Om det på grund av nya omständigheter finns 

30 De villkor som Kriminalvården kan meddela vid beviljandet av utslussning avser
1. förbud mot att lämna sin bostad annat än på bestämda tider
2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt område
3. förbud mot att vistas inom ett visst geografiskt område eller att ta kontakt med en viss 
person
4. att elektroniska hjälpmedel skall användas vid kontroll av villkor enligt 1–3
5. annan liknande åtgärd som är nödvändig.
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skäl för det så får villkoren upphävas eller förändras eller så får 
nya villkor meddelas. (prop. 2005/06:123, s. 45–46).

Den ökade flexibilitet som främst är aktuell när det gäller utökad fri-
gång består i den nya möjligheten att upphöra med elektronisk över-
vakning efter att en del av den utökade frigången avtjänats. Fotbo-
jan kan avlägsnas när två tredjedelar av den utökade frigången, dock 
minst två månader, har verkställts (KVFS 2006:27 s. 33). Under år 
2007 var det 98 personer som blev av med fotbojan under slutet av 
tiden med utökad frigång. Den potentiella möjliga gruppen, det vill 
säga personer med minst 1,5 års strafftid som haft utökad frigång, var 
318 personer. Det innebär att knappt en tredjedel blev av med fotbo-
jan under en del av utslussningen. I nästa delrapport kommer Brå att 
närmare belysa vad som styr vilka som fått denna möjlighet och hur 
det har fungerat. Redan här kan dock nämnas att andelen som ertap-
pats med att missköta sin utslussning inte har ökat till följd av att en 
del klienter avbojats redan under utslussningstiden; andelen som mis-
skött sig har totalt sett minskat (se nedan under rubriken Andelen av-
brott har minskat till två procent). Det är svårt att säga om det beror 
på minskad extern kontroll, som leder till att misskötsamhet inte upp-
täcks, eller en ökad internaliserad kontroll hos de intagna som gör att 
de ändå håller sig till de regler som satts upp.

Sysselsättning
För att kunna få utökad frigång måste den dömde ha en sysselsättning 
som är kontrollerbar och som bedrivs på minst halvtid. Den ska bidra 
till att förbättra förutsättningarna för den dömde att återanpassas i 
samhället. Sysselsättningen kan bestå i arbete på den öppna markna-
den, utbildning, behandling eller särskilt anordnad verksamhet. Den 
inblandade anstalten och frivårdskontoret har en viss skyldighet att 
hjälpa intagna som inte har någon sysselsättning att söka jobb. 

Brå har inte kunnat få fram statistik över vilken sysselsättning som 
är vanligast. Vid intervjuer med frivårdshandläggare uppges dock att 
praktik och utbildning är vanligare än arbete på den öppna markna-
den. De som hade arbete innan de började verkställa fängelsestraffet 
har i vissa fall kunnat återgå till sitt tidigare arbete. Frivårdspersona-
len uppger också att det är svårare för personer med långa straff som 
varit borta från arbetsmarknaden under längre tid att få reguljära ar-
beten under utökad frigång. Handläggarna har inte kunnat se någon 
skillnad ifråga om sysselsättning vid utökad frigång jämfört med vid 
IÖV-utsluss.

En del av dem som har utökad frigång deltar också i behandlings-
program i frivårdens regi. Det rör sig då främst om personer som 
under fängelsevistelsen inte hunnit genomgå program som bedömts 
lämpliga för dem. Det förekommer också att regionen ställer som vill-
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kor att den dömde måste genomgå program för att utslussningsåtgär-
den ska beviljas. En djupare analys av innehållet i utökad frigång och 
halvvägshus kommer i delrapport 2, som ska redovisas i september 
2009. 

Andelen avbrott har minskat till två procent
Enligt lagen ska utslussningsåtgärden avbrytas i de fall förutsättning-
ar för utslussning inte längre finns, eller om den intagne inte rättar sig 
efter de villkor som meddelats eller fullgör de skyldigheter som gäller 
för utslussningen (63 § KvaL).

Enligt Kriminalvårdens föreskrifter bör utökad frigång avbrytas 
om den dömde gjort sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. Exem-
pel på sådan är avvikelse, återfall i brottslighet, att vara berusad eller 
påverkad av narkotiska preparat och att göra åverkan på den elek-
troniska utrustningen. Upprepade eller särskilt långa förseningar som 
den intagne inte kan förklara på ett godtagbart sätt kan också vara 
skäl för att avbryta utslussningsåtgärden.31 

Frivårdens bild är att klienter med utökad frigång håller sig till de 
uppsatta reglerna. Det är också en ovanlig åtgärd att besluta om av-
brott för dömda som befinner sig i utökad frigång. År 2006 registre-
rades 16 fall av avbrott till följd av misskötsamhet, vilket är knappt 
5 procent av de påbörjade utslussningarna.32 Under år 2007 fick elva 
klienter avbryta på grund av misskötsamhet. Det är ännu färre än ti-
digare – knappt två procent av de påbörjade. Avbrotten är lika många 
i den nya målgruppen som i den gamla. I fem av fallen är det tydligt 
att det handlar om återfall i missbruk. I övrigt har avbrotten olika 
förklaringar, som återfall i brott eller misskötsel av kontaktföreskrift 
med frivården eller öppenvårdsbehandlingen. 

Andelen avbrott är högre bland dem som avtjänar hela straffet med 
intensivövervakning (IÖV). Bland dessa avbröts nio procent under år 
2007.

31 Upphävandebeslut fattas interimistiskt av Kriminalvården som snarast anmäler upphä-
vandet till övervakningsnämnden för ett formellt varaktigt beslutet om upphävande. Det 
interimistiska beslutet innebär att den dömde förs tillbaka till den anstalt han eller hon är 
inskriven vid och fortsätter att avtjäna sin verkställighet som innan utslussningsåtgärden 
inleddes.
32 Uppgifterna gäller IÖV-utsluss, föregångaren till utökad frigång.
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Trög start för halvvägshus
Under det andra halvåret av 2007 inleddes verksamheten med den 
helt nya utslussningsåtgärden halvvägshus. År 2005 föreslog Krimi-
nalvårdskommittén i sitt betänkande att halvvägshus skulle inrättas 
för personer som varken kunde bli aktuella för utslussning med fot-
boja eller på behandlingshem. För att dessa personer skulle ges inci-
tament att ta ansvar för sin återanpassning till samhället efter längre 
fängelsestraff skulle platser inrättas på boenden som Kriminalvården 
kontrollerade men som var mer förmånliga än vanliga fängelser (SOU 
2005:54 s. 788). I propositionen förklarades behovet av den nya ut-
slussningsåtgärden med följande motivering:

För närvarande finns det inte något lämpligt utslussningsalter-
nativ för en intagen som inte har en tillräckligt ordnad situation 
med sysselsättning och bostad som krävs för att få IÖV-utsluss 
och som inte har det vårdbehov som krävs för att en § 34-place-
ring skall vara aktuell (prop 2005/06:123 s. 33).

Denna beskrivning av målgruppen tydliggör att införandet av halv-
vägshusen var en ambition att förhindra att personer hamnade mellan 
stolarna i systemet. 

I detta kapitel följer en redogörelse för vilka som prövats för och 
beviljats placering i halvvägshus under den första tid som denna ut-
slussningsform varit i bruk. Därefter följer en diskussion om varför så 
få påbörjat vistelse på halvvägshus. På det följer en kort genomgång 
av de första intrycken av verksamheten i uppstartningsskedet. I sam-
ma avsnitt beskrivs verksamheten vid halvvägshusen. Avsnittet bygger 
främst på intervjuer med såväl företrädare för som boende på halv-
vägshusen och försöker genom detta ge en initial bild av den nya verk-
samheten. En del statistiska mått kommer också att användas och i de 
fallen bör läsaren ha i åtanke att urvalet är mycket litet.

Få sökande till halvvägshus
Enligt Kriminalvårdens föreskrifter är målgruppen för vistelse i halv-
vägshus begränsad till personer som har behov av särskilt stöd el-
ler kontroll och som har avtjänat minst minst halva strafftiden, dock 
minst tre månader. Det får inte finnas någon beaktansvärd risk för att 
han eller hon skall begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller 
missköta sig allvarligt på något annat sätt (57 § KvaL).33

Den första anläggningen öppnade i juni 2007 då Cornelielunds 
halvvägshus med tio platser slog upp portarna i den gamla direk-

33 Begreppet beaktansvärd risk behandlas mer ingående i avsnittet om vårdvistelse.
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törsvillan i anslutning till Kirsebergsanstalten i Malmö. I augusti in-
vigdes Björka halvvägshus34 i Bromma utanför Stockholm med 16 
platser och i början av oktober startade även verksamheten i  Göte-
borgs halvvägshus med åtta platser på Haga kyrkogata i stadsdelen 
Haga. Totalt finns det alltså i dag 34 platser i de tre halvvägshusen. 
Halvvägshuset Cornelielund drivs i Kriminalvårdens regi. De två öv-
riga drivs av privata aktörer: Skyddsvärnet i Stockholm respektive 
Skyddsvärnet i Göteborg.

24 personer beviljades placering
Under det inledande året beviljades 24 personer placering i halvvägs-
hus. Ytterligare fyra personer fick avslag på sin prövning.35 Av avslags-
besluten framgår att två personer var belagda med särskilda villkor 
enligt 7 § KvaL som inte medgav vistelse i halvvägshus. En person be-
dömdes ha annat vårdbehov (missbruksvård) och för den sista perso-
nen fanns ingen godtagbar sysselsättning under utslussningen.

De beviljade är tidigare ostraffade män  
med långa strafftider
Alla som beviljades var män och deras medelålder var 38 år. Majorite-
ten av de dömda kom från storstadsregionerna Stockholm Göteborg 
och Malmö, vilket är naturligt eftersom halvvägshusen ligger där. 

Deras genomsnittliga strafftid var drygt 4 år, med en spridning från 
10 månader till 10 år. Att de hade längre strafftider ligger i linje med 
Kriminalvårdens intentioner. Personer med längre straff bör enligt 
föreskrifterna prioriteras vid urval till vistelse i halvvägshus (KVFS 
2006:27 s. 22)

Nästan hälften av de prövade var i första hand dömda för grova 
narkotikabrott och narkotikasmuggling. Ett par personer var dömda 
för sexualbrott och övriga för olika vålds- och tillgreppsbrott. 

Närapå 80 procent var inte tidigare dömda (under de senaste fem 
åren).36 Det är rimligt att anta att åtminstone en stor del således var 
förstagångsdömda. Endast en tiondel hade fler än en dom under sam-
ma period. Det tyder på att Kriminalvårdens riskbedömning när det 
gäller tidigare belastning är ungefär densamma som vid utökad fri-
gång, det vill säga att den intagne helst inte bör vara straffad tidi-
gare. 

34 Björka har under många år bedrivit verksamhet för missbrukare i formen av behand-
lingshem.
35 Ytterligare två personer tog tillbaka sin ansökan och en person fick sitt beslut ändrat. 
36 Med dömd avses frihetsberövande kriminalvårdspåföljd eller skyddstillsyn under den 
femårsperiod som föregick den aktuella verkställigheten.
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Majoriteten av de beviljade hade inte bedömts ha missbruksprob-
lem (15 av 24). På ett av halvvägshusen genomgick en person öppen-
vårdsbehandling med ersättningsmedicinering mot opiatberoende.  

De placerade kom både från öppna och slutna anstalter. När pla-
ceringar gjordes från slutna anstalter var det oftast fråga om anstal-
ter med lägre säkerhetsklass. Det är också tanken att främst personer 
som kvalificerat sig för placering i öppen anstalt eller sluten anstalt 
med lägsta säkerhetsklassen ska kunna bli aktuella för halvvägshus.

Den genomsnittliga utslussningstiden var cirka 5 månader. Sprid-
ningen var dock stor. En del beviljades vistelse i halvvägshus i en må-
nads tid. Den som fick den längsta beviljade vistelsen skulle enligt 
verkställighetsplanen bo i halvvägshuset mer än ett år. Enligt Kri-
minalvårdens föreskrifter bör utslussningen för långtidsdömda inte 
överstiga ett år om inte fler än en utslussningsåtgärd kombineras. I 
de fallen kan ett och ett halvt och undantagsvis två år, medges (KVFS 
2006:27). Det är samma begränsningar som gäller för utökad fr-
gång. 

Motiven till att söka varierade 
I intervjuer med boende och personal på halvvägshus framkommer 
att motiven till att söka sig till halvvägshus varierade. Några uppfyll-
de kraven för utökad frigång men hade ingen lämplig bostad och var 
hänvisade till halvvägshus när de ville ha någon form av utslussning.37 
För andra var det upplevelsen av ökad frihet och nyfikenhet som varit 
drivkraften för att söka sig till halvvägshuset. 

Varför har så få prövats?
Man kan konstatera att antalet intagna som år 2007 sökte  och fick 
utslussning genom vistelse på halvvägshus var litet. Det beror natur-
ligtvis delvis på att antalet platser på halvvägshus inte är så många, 
men alla tre halvvägsshusen har haft kapacitet att ta emot fler boende 
än antalet som sökt en plats. Särskilt på Björka har man haft många 
outnyttjade platser och man har inte kunnat se någon uppåtgående 
utveckling hittills (juni 2008). En naturlig förklaring är också att det 
tar tid att etablera en ny verksamhet av detta slag och få genomslag 
för den. Personalen på halvvägshusen hoppades på att ryktet snabbt 
skulle sprida sig på anstalterna i takt med att fler personer skrevs in 
på halvvägshusen och fick positiva erfarenheter därifrån. Så har dock 
ännu inte blivit fallet.

Om man ändå vill försöka analysera problemen under det inledan-
de året lite närmare, finns det fyra tänkbara huvudförklaringar till att 
många platser på halvvägshusen hittills stått tomma: informations-
svårigheter, oklarheter när det gäller målgruppen, bristande attrakti-

37  Några av dessa delade boende med målsägaren i det aktuella målet. En del hade 
begått brott i hemmet. En tredje grupp saknade helt enkelt bostad.
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vitet samt att upphandlingen av vårdplatser dröjde. Nedan diskuteras 
var och en av dessa faktorer.

Informationssvårigheter 
Det tycks ha varit svårt att få ut och nå fram med information om 
halvvägshusen till dem som står inför utslussning. Klienter vid halv-
vägshusen uppger att de fått mer information från andra intagna än 
från kontaktpersoner och frivårdspersonal. Det har också hävdats att 
halvvägshusen inte varit tillräckligt framgångsrika när det gäller att 
marknadsföra sig själva. 

Begränsad och något oklar målgrupp
Redan innan lagen trädde i kraft fanns en del frågetecken angående 
vilka intagna som skulle kunna bli aktuella för halvvägshus. Å ena si-
dan ska klienterna sakna (godkänd) bostad och vara i behov av stöd 
och kontroll i sin boendemiljö, men å andra sidan får de inte ha ett så-
dant omvårdnadsbehov att de i stället borde bli aktuella för vårdvis-
telse. Under utarbetandet av formerna för halvvägshusen identifierade 
Kriminalvårdens representanter tre tänkbara kategorier av sökande 
till denna utslussningsform: 1) personer som var aktuella för utökad 
frigång men som av olika anledningar saknade bostad att verkställa 
denna i, 2) personer som behövde mer stöd och kontroll under ut-
slussningsperioden och 3) personer som vistades i halvvägshus som en 
del i en längre utslussningskedja kombinerat med andra utslussnings-
åtgärder. Det är tänkbart att antalet intagna i dessa kategorier inte är 
så stort och att det i så fall är en bidragande orsak till problemen med 
att fylla platserna.

Ett annat alternativ är att personalen på anstalterna inte är till-
räckligt duktiga på att identifiera dessa grupper och motivera dem för 
halvvägshus. Det kan vara svårt både för de intagna och personalen 
som ska vägleda klienterna genom utslussningen att riktigt veta vilka 
som tillhör de tänkta kategorierna. 

Skillnaden från öppen anstalt för liten
En sista möjlig orsak till det svala intresset för halvvägshusen är att 
klienterna inte uppfattar att skillnanden mellan den öppna anstalten 
och ett halvvägshus inte är tillräckligt stor. Skillnaderna i förmåner på 
halvvägshus jämfört med öppen anstalt kanske inte är tillräckliga för 
att motivera att man söker sig från den plats där man redan vistas och 
har vant sig vid. 

Enligt propositionen bör förhållandena vara förmånligare på halv-
vägshus än på öppen anstalt, bland annat avseende reglering av besök 
och telefonsamtal. Men både personal och boende uppfattar att det är 
liten skillnad mellan ledigheterna på halvvägshus och permissionerna 
på öppna anstalter. I halvvägshus kan man maximalt beviljas 72 tim-
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mars så kallad utökad fritid per månad, vilket inte skiljer sig från 
den maximala permissionstiden på öppen anstalt. Till detta kommer 
att man kan få vistas utanför halvvägshuset under maximalt 16 tim-
mar i veckan för att utföra sådant som ”särskilt syftar till att bygga 
upp, vidmakthålla eller förstärka ett positivt socialt nätverk för den 
dömde” (KVFS 2006:27 § 43). Det är också avgörande var i landet 
anstalten ligger. De öppna anstalterna har en större geografisk sprid-
ning än halvvägshusen. Om flytten till halvvägshusen innebär att man 
kommer längre ifrån dem som man vill få besök av eller besöka på 
sina permissioner eller den aktivitet man besöker under frigång, kan 
man förstå oviljan att flytta. 

Halvvägshusen har i vissa avseenden mer generösa regler än de 
öppna anstalterna, till exempel när det gäller möjlighet till externa fri-
tidsaktiviteter, telefoni och besök. Den fysiska miljön är också bättre. 
Men det är möjligt att dessa skillnader inte uppfattas som tillräckliga 
stora av de intagna för att de ska vilja söka till halvvägshusen.

Förseningar 
Ett problem i startskedet var att upphandlingen av platser och igång-
sättandet av verksamheten var mer tidskrävande än vad som förut-
sågs. Det innebar att halvvägshusen inte kunde öppna förrän en bit 
in på året.

Informations- och rekryteringsåtgärder
Halvvägshusen har på en rad olika sätt försökt informera och öka 
intresset för sin verksamhet. Personalen på Cornelielund har skri-
vit brev till de öppna anstalterna i regionen för att öka medvetandet 
hos personalen. De har också varit ute på anstalterna och presenterat 
halvvägshuset som utslussningsalternativ. Initialt utfördes här också 
merparten av frivårdens utredningsarbete i strävan att få fler klienter.

Skyddsvärnets personal vid Björka halvvägshus i Stockholm har 
skrivit brev till förtroenderåden på anstalterna. De har också ringt 
runt till personalen på anstalterna för att informera och uppmana 
dem att förmå de intagna att begära prövning. 

I Göteborg upplever man att man inte har någon direkt möjlighet 
att delta i rekryteringen av intagna utan är hänvisad till klienthand-
läggare vid anstalterna och personal på frivårdskontoret. De hade 
hellre medverkat från början i urvalet av intagna och hela vägen fram 
till villkorlig frigivning. På halvvägshuset i Göteborg har man inte 
upplevt samma svårigheter att rekrytera intagna som de andra två 
halvvägshusen. Under perioder har det varit fullbelagt. Under 2008 
har förhandlingar inletts om att utöka antalet platser.

Regionen i Stockholm har vid upprepade tillfällen informerat 
anstalts- och frivårdspersonal om de nya halvvägshusen. Man har 
också uppmanat personalen att göra studiebesök på halvvägshusen. 
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Anstalterna i Stockholmsregionen har också fått ett uppdrag att in-
tensifiera arbetet med att placera intagna på halvvägshus.

Halvvägshusen i praktiken
Inom Kriminalvården fanns varierande åsikter om hur verksamheten 
borde bedrivas inför inrättandet av halvvägshusen. En uppfattning 
var att halvvägshusen i stort sett bara skulle erbjuda sängplats och 
möjligheter att laga mat. Andra tyckte att det måste finnas insatser 
som mer påminner om verksamheten på traditionella behandlings-
hem. Resultatet blev ett mellanting. I de fall behov finns hos de en-
skilda får de hjälp av personalen, som dock är mån om att inte hjälpa 
och stötta för mycket. De som är bättre etablerade i samhället och 
klarar sig lite bättre lämnas lite mer i fred och får ta eget ansvar för 
sin utslussning. Normaliseringsprincipen är central i halvvägshusens 
verksamhet och fokus ligger på förberedelse för ett liv i frihet.38

 Anläggningarna har inte haft i uppgift att fungera som behand-
lingshem. Den verksamhet som bedrivits har varit inriktad på var-
dagsträning som matlagning, tvätt, hushållsbudget och annat som bli-
vit eftersatt under fängelsetiden och kanske också i det tidigare livet. 
Vardagsträningen har också varit frivillig eftersom personerna haft 
olika förutsättningar från början.

Långa perioder på halvvägshus fungerar bäst
Den genomsnittliga längden på utslussningstiden var fem månader. 
En erfarenhet personalen gjort är att verksamheten fungerar bäst om 
de boende stannar under längre perioder, det vill säga minst sex må-
nader. Personalen tycker att fördelarna med långa vistelser är att det 
blir lättare att etablera fungerande grupper. Det blir också bättre för-
utsättningar att arbeta med återanpassning till samhället om man har 
längre tid på sig. De boende föredrar också att vistas tillsammans 
med personer som ska avtjäna lite längre tid i halvvägshuset. ”Man 
bryr sig mer om sin omgivning ifall man ska umgås med dem under 
en längre tid”, resonerar en boende. Personalen lyfter också fram att 
man behöver lite längre tid på sig om man ska lyckas ordna bostads-
frågan före frigivningen. ”En av de viktigaste uppgifterna är att ordna 
någonstans att  bo inför den villkorliga frigivningen, och förutsätt-
ningar att lösa det prolemet är naturligtvis bättre ju mer tid man kan 
avsätta för detta”,  säger en av de anställda. 

38 I svensk kriminalvård gäller den så kallade normaliseringsprincipen. Den innebär att 
samma villkor som gäller för människor ute i samhället så långt som möjligt också ska 
gälla de intagna i fängelserna.
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Varierande sysselsättning
De boende hade varierande sysselsättning. På Cornelielund genom-
gick vid undersökningstillfället tre av de sex boende kvalificerad yr-
kesutbildning. Andra hade praktikplats och volontärarbete. Det har 
också funnits  boende på Cornelielund som deltagit i öppenvårdsbe-
handling för missbrukare. 

På Björka halvvägshus hade majoriteten sysselsättning på den öpp-
na arbetsmarknaden. De flesta av dem arbetade med mindre kvalifi-
cerat arbete inom byggsektorn. På halvvägshuset i Göteborg arbetade 
två av de boende på den öppna arbetsmarknaden med olika hantver-
karjobb. En person gick en utbildning och resterande två hade sam-
hällstjänstliknande sysselsättning som frivården hjälpt till att ordna. 
Det är ännu för tidigt att uttala sig om vilka typer av sysselsättningar 
som är vanligast.

Misskötsamhet ovanligt
På samtliga halvvägshus genomförs narkotika- och nykterhetstester 
stickprovsvis genom urinprov och utandningsmätningar. Vid misstan-
ke gör man ytterligare kontroller. Detta var ett krav vid specificering-
en och upphandlingen av halvvägshusplatserna. 

Det finns ännu ingen riktigt upparbetad praxis för vad som ska 
betraktas som misskötsamhet eller vilken typ av sanktioner som kan 
användas. På samtliga halvvägshus har regler och regeltillämpning 
diskuterats intensivt under den första tiden. Det har gällt allt från hur 
man bemöter personal och andra intagna till hur man ska förhålla sig 
till överenskomna tider och liknande.

I förarbetena till den nya lagen diskuteras möjligheterna att an-
vända elektronisk övervakning för personer som vistas vid halvvägs-
husen. Det finns teknik för att införa elektronisk övervakning på 
halvvägshusen, men det har hittills inte funnits något behov av det, 
eftersom personalen tjänstgör dygnet runt.

  Bara vid ett tillfälle har man varit tvungen att hantera grov mis-
skötsamhet. En intagen lämnade ett positivt urinprov och tappade 
som följd av detta sin plats på halvvägshuset och fick åka tillbaka till 
anstalten.
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Vårdvistelse – andra 
konsekvenser än avsett
Vårdvistelse innebär att en intagen, efter prövning, placeras i ett be-
handlingshem eller familjehem för vård. Vårdvistelse, tidigare vård 
enligt 34 § KvaL, får beviljas den som har behov av vård eller behand-
ling mot missbruk av beroendeframkallande medel eller mot något 
annat särskilt förhållande som kan antas ha samband med hans eller 
hennes brottslighet, om det inte finns någon beaktansvärd risk för att 
den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande 
eller på annat sätt allvarligt missköta sig.

Syftet med ändringarna i KvaL är, som framgått tidigare, att fler 
intagna ska få möjlighet till utslussning under slutet av sin verkstäl-
lighet. I propositionen uttrycks bland annat att ”Den möjlighet som 
för närvarande finns att vistas utanför anstalt för vård mot missbruk 
utökas och betecknas vårdvistelse.” (prop. 2005/06:123, s. 1). I lin-
je med dessa ambitioner39 har kriterierna för att beviljas vårdvistelse 
förändrats på två sätt: kravet på ”särskilda skäl” har tagits bort och 
utgångspunkten för riskbedömningen har förtydligats genom den nya 
formuleringen ”beaktansvärd risk”.

Utöver dessa förändringar har också ändringar gjorts när det gäller 
beslutsordningen för vårdvistelse. Beslutet fattas i dag av Kriminal-
vården och inte som tidigare av Övervakningsnämnden.

I detta avsnitt analyseras vilka konsekvenser dessa ändringar i kri-
minalvårdslagen fick under det första året efter att de trädde i kraft, 
det vill säga år 2007. 

Förändrad bedömning och beslutsordning
Från och med den 1 januari 2007 har således kriterierna för att be-
viljas vårdvistelse förändrats något. Enligt den tidigare lagen krävdes 
”särskilda skäl” för att en § 34-placering skulle komma i fråga. Brå 
föreslog i rapporten Förberedd för frihet? (2004b) att den formule-
ringen skulle tas bort. Brå uppfattade att bestämmelsen tolkades mer 
restriktivt än vad som var avsett och att bestämmelsen därför kunde 
utgöra ett hinder för att denna utslussningsform skulle beviljas i den 
utsträckning som det var tänkt. I förarbetena till lagändringen ifråga-
sätts också vad ”särskilda skäl” egentligen innebar. Det klargörs att 
själva behovet av vård för missbruk eller något annat särskilt förhål-
lande som kan antas ha samband med brottsligheten, bör vara till-

39 Regeringen har också tidigare uttryckt en tydlig ambition att öka antalet vårdvistelser. 
I handlingsplanen för narkotikasatsningen som började gälla 2006 framgår att ett av 
målen för Kriminalvården är att öka antalet placeringar enligt § 34 (prop. 2005/06:30, 
s. 115).
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räckligt för att vårdvistelse ska beviljas (prop. 2005/06:123, s. 31). 
Denna förändring bör enligt propositionstexten bidra till att fler be-
viljas vårdvistelse (ibid.).

Ändrad riskformulering
Även om en bedömning av risken för misskötsamhet får förutsättas 
alltid ha ingått i Övervakningsnämndens prövning av § 34-ärenden, 
så var det tidigare i lagtexten inte närmare specificerat hur denna ska 
göras. Däremot stadgades i Kriminalvårdens föreskrifter att utred-
ningen bör omfatta en riskbedömning (KVFS 2006:20, s. 77). Det 
framgick dock inte tydligt hur denna bedömning skulle göras.

Regeringen anser i propositionen att det ”bör finnas en viss tole-
rans mot misskötsamhet av mindre allvarligt slag” och landar i for-
muleringen att det inte får finnas en beaktansvärd risk för missköt-
samhet (prop. 2005/06:123, s. 43–44).

När det gäller risken för återfall i missbruk anges i propositionen 
att ”man måste ha en realistisk syn på risken för misskötsamhet” och 
att man kan hantera riskerna för återfall i missbruk genom till ex-
empel täta hembesök, drogkontroller och föreskrifter om antabusbe-
handling eller annan nykterhetsvård (ibid, s. 43).

I Kriminalvårdens föreskrifter för 2007 avspeglas propositionens 
formulering. Där stadgas för samtliga utslussningsåtgärder att: ”Be-
greppet beaktansvärd risk för misskötsamhet som stadgas i KvaL 
innebär att det finns viss tolerans för risk för misskötsamhet.” (KVFS 
2006:27, s. 3).40

Förändrad beslutsordning
Ytterligare en förändring är att beslutsordningen när det gäller vård-
vistelser har ändrats. Beslutet fattades tidigare av Övervakningsnämn-
den (ÖN),41 men nu är det i stället Kriminalvården som fattar beslu-
tet. 

Övervakningsnämnderna är lokala myndigheter inom rättsväsen-
det som finns på 30 platser i landet. En övervakningsnämnd påmin-
ner om en liten lokal domstol och har en hög grad av autonomi men 
också varierande praxis. Den består av en ordförande,42 som ska vara 
en lagfaren domare, och tre nämndemän vilka utses genom val i kom-
mun- eller landstingsfullmäktige, vilket liknar tillsättningsförfarandet 
med politiskt valda nämndemän som finns vid landets tingsrätter. 

40 Regeringen menar också att om man inte uppfyller kraven för en viss utslussningsåt-
gärd, till exempel utökad frigång, kan man mycket väl kvalificeras för en annan utsluss-
ningsåtgärd, exempelvis vårdvistelse.
41 Kriminalvårdsnämnden var delaktig i beslutet när sökanden hade ett straff med sär-
skilda villkor, i praktiken ett straff längre än fyra år.
42 I regel en rådman från tingsrätten. I ÖN ingår också en vice ordförande som vid be-
hov ersätter ordföranden.
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Bakgrunden till att Övervakningsnämnden tidigare fattade beslut 
i frågan torde vara en strävan efter insyn och inflytande från socialt 
intresserade lekmän och det lokala samhället. På så vis skulle samar-
betet mellan Kriminalvården och det övriga samhället främjas. I Kri-
minalvårdskommitténs betänkande framförs dock uppfattningen att 
nämnderna i dag inte har någon egentlig roll att spela i detta avseen-
de. För att få en mer konsekvent och enhetlig beslutsordning för samt-
liga utslussningsåtgärder föreslog därför kommittén att beslutet i stäl-
let skulle fattas inom Kriminalvården (SOU 2005:54, s. 758). I linje 
med kommitténs förslag ändrades beslutsordningen och det framhålls 
i propositionen att en mer enhetlig beslutsordning medger klara, enk-
la och förutsebara regler, vilket möjliggör högre rättssäkerhet (prop. 
2005/06:123, s. 50). 

Den nya ordningen innebär att Kriminalvårdens regionkontor fat-
tar beslut om vårdvistelser som är längre än fyra månader, medan 
anstalten, i praktiken kriminalvårdschefen, fattar beslut vid vistelser 
som är fyra månader eller kortare.43 Att besluten om kortare vårdvis-
telser delegerats till anstaltsnivå innebär att utrednings- och besluts-
processen tar något mindre tid att genomföra eftersom färre personer 
är inblandade och att ärendet inte behöver skickas iväg till regionen. I 
en intervjustudie44 som gjordes av RFHL (Riksförbundet för hjälp åt 
narkotika- och läkemedelsberoende) år 2003 framkom att utredning-
en av § 34-placeringar försvårades av att kontaktmännen inte sällan 
tyckte det var krångligt att göra utredningar till övervakningsnämn-
den, vilket kunde göra att utredningen tog längre tid än önskvärt. Det 
kunde i sin tur få till konsekvens att placeringen omintetgjordes eller 
blev kortare än vad som annars varit möjligt (RFHL, 2003).

Slutligen kan nämnas att de beslut som fattas av Kriminalvården 
om vårdvistelse kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (i för-
sta hand länsrätten). Tidigare kunde en intagen vid avslag från Över-
vakningsnämnden, få ärendet prövat hos Kriminalvårdsnämnden. 
Detta beslut kunde inte överklagas. 

Fler påbörjar inte vårdvistelse
År 2007 påbörjades 638 vårdvistelser.45 Som framgår av diagram 1 
innebär år 2007 en nedgång jämfört med tidigare år. Mellan åren 
2000 och 2006 ökade antalet personer som påbörjade vårdvistelse 
något varje år, medan antalet minskade från 709 stycken år 2006 till 

43 Utredningen av vårdvistelse görs liksom tidigare på anstalten.
44 Bland annat med kontaktmän och kriminalvårdsinspektörer.
45 Enligt Kriminalvårdens officiella uppgifter. I de statistiska beräkningarna över vilka 
som beviljas och vistelsernas längd, har Brå gjort beräkningar utifrån uppgifter om bevil-
jade vårdvistelser.
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638 år 2007.46 Trots målsättningen att öka antalet vistelser, som lag-
ändringen ger uttryck för, tycks utvecklingen blivit den motsatta.

Källor: Kriminalvården (2003, 2007b) och uppgift för år 2007 från Kriminalvårdens statistikansvariga. 

Diagram 1. Antal påbörjade § 34/vårdvistelser årsvis.

Vad kan då minskningen bero på? Man kan tänka sig flera orsaker till 
detta. Brå har tittat närmare på sex möjliga förklaringar.

Har behovet av vårdvistelse minskat?1. 
Fick fler missbrukare i stället en annan form av utslussning?2. 
Fick fler missbrukare i stället vård under anstaltsvistelsen eller 3. 
kontraktsvård? 
Är minskningen en konsekvens av att målgruppen har begrän-4. 
sats? 
Är det en konsekvens av att det inte längre är klienten som ansö-5. 
ker utan anstalten som utreder och tar ställning efter en samlad 
bedömning?
Har riskbedömningen blivit hårdare? 6. 

Analysen bygger på olika typer av uppgifter från kriminalvården: sta-
tistik, föreskrifter, slutredovisningen av kriminalvårdens narkotika-
satsning, årsredovisningen för år 2007 samt intervjuer med 15 krimi-
nalvårdsinspektörer på anstalt och 10 inom frivården.

46  År 1993 påbörjades närmare 900 § 34-placeringar. Därefter sjönk antalet succes-
sivt till drygt 400 år 2000 (KOS, 2002). 
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Behovet av vårdvistelse har inte minskat
En möjlig förklaring skulle kunna vara att underlaget för vårdvistelse 
minskat. Kriminalvårdens statistik över missbrukare i anstalt tyder 
dock inte på det. Den absoluta majoriteten av alla som får vårdvis-
telse är missbrukare, närmare 90 procent.47 Därför är uppgifter om 
antalet missbrukare i anstalt ett relativt bra mått på behovet av vård-
vistelse. 

Enligt Brå:s beräkningar48 fanns det i april 2006 ca 3 187 personer 
i anstalt som bedömts vara narkotika- och/eller alkoholmissbrukare 
under de tolv närmaste månaderna före frihetsberövandet. Siffran för 
år 2007 är i stort sett densamma, 3 180. 49

Andelen av dem som bedöms vara missbrukare som får en vårdvis-
telse ligger runt 20 procent. Andelen sjönk något från år 2006 till år 
2007: från 22 procent till 19 procent. Om man ser till utvecklingen 
av antalet missbrukare i anstalt finns det således inget som talar för 
att det senaste årets minskning av antalet vårdvistelser förklaras av ett 
minskat behov av missbruksvård. 

Ingen större överflyttning till annan utslussning
Kriminalvården (2008b) försöker själv i sin slutredovisning av narko-
tikasatsningen i början av år 2008 förklara varför antalet vårdvistel-
ser minskade under år 2007. En tolkning som förs fram är att intagna 
missbrukare under år 2007 skulle ha fått en annan utslussningsform 
än vårdvistelse i större utsträckning än tidigare. Brå:s analys ger inget 
stöd för denna förklaring.

Det finns tre olika särskilda utslussningsåtgärder utöver vårdvis-
telse: frigång, utökad frigång och halvvägshus. Är det någon utsluss-
ningsform som i större utsträckning än tidigare kan ha använts som 
alternativ till vårdvistelse?

Frigång i kombination med öppenvård är en utslussningsform som 
är ett tänkbart alternativ till vårdvistelse, vilket också nämns av Kri-
minalvården i slutredovisning av narkotikasatsningen (ibid.). I krimi-
nalvårdens årsredovisning för år 2007, framgår dock att antalet som 
påbörjat frigång minskat med 42 procent, från 451 stycken år 2006 
till 262 stycken år 2007 (Kriminalvården, 2008a, s. 15).50 

47 Kriminalvården och Vårdvistelserna, 2007.  De fördelar sig på följande sätt: Narkotika 
53 procent; alkohol 7 procent; blandmissbruk 30 procent.
48 Beräkningarna har gjorts utifrån uppgifter om a) andel intagna med missbruk i 
april varje år, enligt enkätdata från KOS 2006 samt för år 2007, statistikansvarig på 
Kriminalvården och b) medelbeläggning per år enligt Kriminalvårdens statistikportal, rap-
port ”Platser, beläggning och vårddygn anstalt”.
49 Andelen av de intagna som Kriminalvårdens personal bedömt vara missbrukare har 
heller inte minskat utan i stället ökat en aning, från 66 procent år 2006 till 68 procent år 
2007 (se tabell 11 i tabellbilagan). 
50 Siffrorna på Kriminalvårdens statistikportal för januari till juli 2008 visar också på en 
fortsatt neråtgående utveckling, från 179 år 2007 till 148 år 2008.
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Den nya utslussningsformen halvvägshus51 är inte avsedd för klien-
ter med behov av sluten missbruksvård. Dessutom var det endast 23 
personer som under år 2007 slussades ut i denna form.

Antalet personer som påbörjat utslussningsformen utökad frigång 
(tidigare IÖV-utsluss) har dock ökat med 66 procent, från 351 perso-
ner år 2006 till 580 år 2007. Enligt den statistik som Brå fått del av, 
hade ungefär en lika stor andel av dessa personer missbruksproblem 
år 2006 som år 2007, cirka 25 procent. Det kan alltså hypotetiskt 
handla om drygt 50 personer som skulle kunna ha behov av en vård-
vistelse, som under år 2007 i stället skulle ha slussats ut med utökad 
frigång. 

De chefer inom Kriminalvården som Brå intervjuat har dock inte 
bilden att utökad frigång skulle ha ersatt vårdvistelse. En kriminal-
vårdschef inom frivården säger:

Det låter inte rimligt att de skulle ha fått utökad frigång i stäl-
let, det är inte alls samma målgrupp, inte hos oss i alla fall. Än 
så länge är det folk med förskräckligt välordnade förhållanden 
som får utökad frigång. 

Något som också talar emot att missbrukare oftare skulle ha fått utö-
kad frigång år 2007 än år 2006 är att endast fyra procent av dem som 
beviljades utökad frigång under år 2007 hade lämnat positivt urin-
prov under tiden i anstalt.52

Däremot kan det enligt Kriminalvården finnas ett problem med 
att en del av de missbrukare som prövas för utökad frigång och får 
avslag, sedan inte hinner prövas för vårdvistelse.

Sammantaget förefaller det emellertid osannolikt att en överflytt-
ning till andra utslussningsformer skulle vara en betydande förklaring 
till det minskade antalet vårdvistelser.

Mer programverksamhet eller kontraktsvård  
ingen sannolik förklaring
En tredje möjlig förklaring är att fler kan ha deltagit i kriminalvår-
dens egen programverksamhet53 och därför inte skulle ha ett behov 
av en vårdvistelse. I slutredovisningen av kriminalvårdens narkotika-
satsning (2008b) redovisas också att antalet genomgångna program, 
inklusive program som inte primärt riktar sig till missbrukare, har 

51 Se tidigare avsnitt.
52 Ankomstprover exkluderade.
53 Programverksamheten består av utvärderade påverkansprogram som i internationell 
forskning visat sig ha effekt genom minskade återfall i missbruk och brott. På behand-
lingsavdelningar och behandlingsanstalter genomförs en rad olika kognitiva program 
som syftar till att vara motivationshöjande och riktade för att motverka klienternas im-
pulsstyrning, utagerande i våld, återfall i missbruk och brott.
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mer än fördubblats från år 2006 till år 2007, från ca 2 000 till drygt 4 
000. Den största ökningen utgörs emellertid av två program som inte 
är specifikt inriktade på narkotikamissbruk: BSF (Beteende-Samtal-
Förändring) och PFL (Prime For Life).54 

Även om programverksamheten som är direkt riktad till missbru-
kare också har ökat, är det dock varken lagstiftarens eller Kriminal-
vårdens intention att programmen i anstalt ska ersätta vårdvistelser. 
En vårdvistelse är tänkt att utgöra slutsteget i en vårdkedja som spän-
ner över hela verkställigheten, där programdeltagande på anstalten fö-
regår vårdvistelsen. I förarbetena till ändringarna i lagen anges också 
att anstaltsmiljön inte är den mest lämpliga miljön för att ett positivt 
behandlingsresultat ska komma till stånd. För att den missbrukande 
inte ska återfalla i brott och missbruk behövs också en planerad och 
strukturerad frigivning (prop. 2005/06:123, s. 29). Detta stöds också 
av resultaten i en rapport av Brå (2008:18).55

Antalet dömda till kontraktsvård har inte ökat
I samtal med Kriminalvårdens huvudkontor har också framförts att 
så kallad kontraktsvård kan ha ökat mellan åren 2006 och 2007 och 
därmed ersatt en del av vårdvistelserna.56 Så är emellertid inte fallet. 
Statistik över påbörjad skyddstillsyn med kontraktsvård uppvisar i 
stället en nedgång: År 2006 var det 1 238 personer som påbörjade 
kontraktsvård jämfört med 1 178 år 2007 (Kriminalvårdens statistik-
databas 080418).

Förändrad målgrupp kan inte förklara minskningen
En annan tänkbar förklaring till minskningen som framförts är att 
den nya lagtexten har en något snävare tolkning av målgruppen för 
en vårdvistelse än 34 § KvaL. Utöver personer som behöver behand-
ling för missbruk kan vårdvistelse beviljas för ”något annat särskilt 
förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brotts-
lighet”. I förarbetena anges som exempel våldsbenägenhet, spelbe-
roende och sexualbrottsrelaterat beteende. Däremot får vårdvistelse 
inte längre beviljas för vistelse vid folkhögskola (prop. 2005/06:123, 
s. 30).  

I Kriminalvårdens nya föreskrifter för år 2007 tolkades denna änd-
ring så att en placering i till exempel familjehem för andra ändamål 
än renodlad behandling inte längre var möjlig (KVFS 2006:27). En 

54 BSF är fem strukturerade samtal som syftar till att stärka klientens motivation och 
beredskap för att arbeta med ett problembeteende som till exempel drogmissbruk eller 
kriminalitet. PFL är ett missbruksprogram för högriskkonsumenter av alkohol i form av 
gruppmöten. Det innehåller också ett avsnitt om narkotika. Det används i synnerhet för 
personer som dömts för rattfylleri.
55 Se det tidigare avsnittet ”Vårdvistelser har positiva effekter” i Brå:s bedömning.
56 Kontraktsvård är skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, 28 kap 
Brottsbalken.
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annan aspekt som tagits bort i föreskrifterna för 2007 är den text 
som fanns i de tidigare föreskrifterna om att särskild uppmärksam-
het skulle ägnas åt långtidsdömda. En kriminalvårdsdirektör tolkade 
ändringen så här:

Den nya lagen har snävat in begreppet för vad som kan komma 
i fråga. Tidigare kunde man placeras på en § 34 till exempel för 
social träning på ett familjehem kombinerat med studier, nu har 
man avgränsat vårdvistelsen till enbart vårdbehov. 

Samma uppfattning har uttryckts av en kriminalvårdsinspektör vid 
en anstalt som Brå talat med. Det verkar alltså som att målgruppen 
ändrats en aning och att tydligare fokus nu ligger på substansmiss-
bruk.57 Däremot är det inte rimligt att denna ändring lett till att sär-
skilt många färre personer har beviljats vårdvistelse. Av samtalen med 
Kriminalvården framgår nämligen att det visserligen tidigare förekom 
att intagna fick en § 34-placering för social träning, men i väldigt li-
ten utsträckning.

Kriminalvården har dock under år 2008 uppmärksammat de nega-
tiva konsekvenser som en alltför snäv tolkning av målgruppen kan få, 
och ändrat formuleringen i sina nya föreskrifter från den 1 april 2008. 
Nu anges att en intagen också kan beviljas vårdvistelse för behandling 
av beteendestörningar, psykiska problem, sociala handikapp och in-
satser för att bearbeta kriminella beteenden (KVFS 2008:5). 

Att anstalten tar ställning till prövning i stället för att klienten 
ansöker är i praktiken ingen större förändring 
I Kriminalvårdens årsredovisning för år 2007 anförs som möjlig orsak 
till det minskade antalet vårdvistelser, att det inte längre är klienten 
som ansöker utan anstalten som tar ställning till om en prövning av 
en vårdvistelse ska göras. Denna ändring infördes i Kriminalvårdens 
föreskrifter för år 2007 (KVFS 2006:27). Kriminalvårdens rättsenhet 
menar dock att det snarare handlar om att föreskrifterna ändrats så 
att utslussningen inte ska vara beroende av klientens initiativ. Ingen 
av de övriga representanter för Kriminalvården som Brå talat med, 
kan heller se att detta inneburit någon direkt förändring i praktiken. 
En kriminalvårdschef inom frivården (med erfarenhet från anstalt) 
menar att: ”Praxis har inte varit att de intagna har sökt för vårdvis-
telse, de har snarare fått motiveras.”

57  När man undersöker fördelningen av beviljade vårdvistelser mellan vanliga anstalter 
och behandlingsanstalter framgår att behandlingsanstalterna under 2007 står för en 
något större andel av placeringarna än 2006. Det kan tolkas som en bekräftelse på att 
vårdvistelse i större utsträckning än tidigare beviljas för missbruksvård. Ökningen är 
dock inte särskilt stor, från 26 procent år 2006 till 33 procent 2007.
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Minskningen beror sannolikt främst på en hårdare 
riskbedömning
Den förklaring till att antalet vårdvistelser minskat som är vanligast 
bland de intervjuade och som också för Brå förefaller mest sannolik, 
är att riskbedömningen blivit strängare under år 2007. Som orsak till 
den strängare bedömningen hänvisas dels till den nya beslutsordning-
en, dels till det mål som Kriminalvården satt upp för sin verksamhet 
under år 2007: att sträva efter färre avvikelser (”rymningar”) under 
vårdvistelser och att Kriminalvården i linje med detta i sina föreskrif-
ter infört att en vårdvistelse bör föregås av en permission över dagen 
på egen hand.

Ändrad beslutsordning
Brå har frågat totalt 20 kriminalvårdsinspektörer på anstalt och inom 
frivård i vad mån den nya beslutsordningen påverkat prövningen av 
vårdvistelse. Svaren från de intervjuade på anstalter skiljer sig en del 
beroende på om de arbetar på en behandlingsanstalt eller på en vanlig 
anstalt. Flera av de intervjuade på behandlingsanstalter säger att de 
sett en ökad ambition att få ut missbrukare i behandling och att man 
från regionkontoren accepterar lite högre risker än vad övervaknings-
nämnderna gjorde. Behandlingsanstalterna stod också år 2007 för en 
något större andel av placeringarna än år 2006. Ökningen var från 26 
procent år 2006 till 33 procent år 2007. Men en klar majoritet, om-
kring två tredjedelar av vårdvistelserna, initierades på vanliga anstal-
ter, där i stället de flesta intervjuade uppfattar att regionkontoren gör 
en striktare bedömning än vad övervakningsnämnderna gjorde.

Några av dem som uppfattar att regionkontoren är strängare i sin 
bedömning än övervakningsnämnderna, menar att de bedömer åter-
fallsrisken mer restriktivt medan andra främst lyfter fram att bedöm-
ningen är strängare eftersom regionkontoret i det föreslagna uppläg-
get av vårdvistelsen gör en noggrannare bedömning av vårdkvaliteten. 
En klientinspektör på en behandlingsanstalt säger:

Att det är Kriminalvården som tar beslutet numera har gjort att 
det blivit en hårdare tolkning, men också att kvaliteten ökat.

Krav på färre misskötta vårdvistelser
Något som många uppfattar har legat till grund för den striktare risk-
bedömningen är det nya målet i Kriminalvårdens verksamhetsplan för 
år 2007, att andelen misskötta vårdvistelser genom avvikelser (rym-
ningar) ska minska med fem procentenheter.

Enligt Kriminalvårdens årsredovisning för år 2007 ”kan [detta] ha 
lett till en mer restriktiv hållning vid risk för misskötsamhet, något 
som kan ha inverkat hämmande på beslut om vårdvistelser” (2008a, 
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s. 19). Samma tolkning förs fram i slutredovisningen av kriminalvår-
dens narkotikasatsning (Kriminalvården, 2008b).

Flera av de intervjuade inom Kriminalvården är kritiska till den 
ökade betoningen på att vårdvistelserna inte får misskötas. En fram-
håller att det finns en motsättning mellan behovet av vård och vilka 
risker som kan accepteras:

Det finns ju gränser, man kan inte komma ner till noll avbrott. 
Det är självklart att missbrukare återfaller. Möjligheterna att ta 
risker har förhindrats, för att ”prio ett”, det vill säga säkerhet, 
har fått för stort inflytande. Man måste alltid chansa lite. /…/ 
Psykologiskt blir det också besvärligt för handläggarna när det 
är så hårda krav på att det inte ska vara några risker. Man måste 
ta risker för att klara av en vårdvistelse. Nu har man uppnått lite 
färre avvikelser för att man väljer ut säkra kort.

En kriminalvårdschef inom frivården säger:

Att sträva så hårt efter att minska andelen som misslyckas är 
märkligt när man arbetar med missbrukare. Kanske beror det 
på att de som bereder ärendena på regionen inte är behandlare, 
och då ser de kanske inte att man kan misslyckas flera gånger, 
för att sedan lyckas.

En kriminalvårdsinspektör på en anstalt säger: 

Jag tycker att Kriminalvården är väldigt känsliga för händelser 
som får genomslag i medierna. Det är mitt klara intryck att hu-
vudkontoret och regionerna är betydligt strängare i sina bedöm-
ningar än anstalterna.

Några av de intervjuade cheferna på anstalter tar slutligen upp situa-
tionen för de långtidsdömda med särskilda villkor. En kriminalvårds-
inspektör uttrycker det så här:

Riskbedömningen är svår och det händer allt som oftast att per-
soner har svårt att få utsluss genom vårdvistelse på grund av hu-
vudkontorets särskilda villkor. Vi har alltid kanske 5–6 personer 
som vi är oense med huvudkontoret om villkoren och riskbe-
dömningen kring.

En annan kriminalvårdsinspektör vid en behandlingsanstalt har en 
liknande uppfattning, men om vårdvistelsens längd: ”De särskilda 
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villkoren för långtidsdömda harmonierar dåligt med lagstiftarens in-
tention om längre vårdvistelser”.

På Kriminalvårdens huvudkontor uppfattar man också att region-
kontorens riskbedömningar ibland varit väl försiktiga eller att man 
inte tillräckligt ofta föreslagit riskhanterande åtgärder som hade kun-
nat leda till ett bifall. Man ser dock detta som ett praxisproblem och 
en kompetensfråga som man arbetar för att åtgärda.

Regionerna har bitvis gjort alltför försiktiga riskbedömningar. 
Det handlar ju också om hur man hanterar riskerna. Där har vi 
fått gå in och ändra flera beslut. /…/ Nu känns det däremot som 
att man uppmärksammat signalerna och det är färre ärenden 
som behöver ändras. Vi bedömer att antalet utslussningsåtgär-
der kan öka under 2008.

Av Kriminalvårdens statistik som finns redovisad fram till och med 
juli 2008 framgår dock att den neråtgående utvecklingen fortsätter 
under år 2008. Från januari till juli 2007 påbörjades 429 stycken, 
medan motsvarande siffra för år 2008 är 404.58

Krav på permission formaliserat
En tidigare utvärdering om hinder för § 34-placeringar uppmärksam-
made att det på många anstalter i praktiken fanns ett krav att den in-
tagna skulle ha klarat en permission på egen hand för att kunna få en 
§ 34-vistelse beviljad (RFHL, 2003). Något sådant krav fanns dock 
inte angivet i Kriminalvårdens föreskrifter. Det infördes först för år 
2007. I föreskrifterna för år 2007 stod att en vårdvistelse bör ha före-
gåtts av en permission på egen hand (KVFS 2006:27). Även om ett så-
dant krav i praktiken också tycks ha funnits tidigare, är det rimligt att 
tänka sig att formaliseringen i föreskrifterna gjort att kravet tillämpas 
mer konsekvent. I propositionen finns det dock inget krav på att den 
intagne ska ha klarat en permission för att beviljas vårdvistelse. 

Kriminalvården menar dock att man uppmärksammat att detta 
kan verka hindrande för ett beviljande av en vårdvistelse och har där-
för flyttat denna formulering till avsnittet om gemensamma bestäm-
melser för utslussning, i syfte att det ska bli mindre avgörande i utred-
ningen om vårdvistelse.

Andelen avbrott minskade något under år 2007
Genomgången av tänkbara förklaringar till minskningen av antalet 
vårdvistelser tyder på att den främst beror på att riskbedömningen 

58 De är fördelade som följer (år 2007 inom parentes). Januari: 67 (64), februari: 48 
(53), mars: 44 (58) april 72 (50), maj: 60 (71), juni: 48 (58) och juli: 65 (75): Källa: 
Kriminalvårdens statistikportal augusti 2008. 
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blivit strängare. Har detta då lett till färre avbrott? Ja, en viss minsk-
ning kan konstateras. Något färre vårdvistelser avbröts år 2007 på 
grund av misskötsamhet59 än under år 2006. Andelen sådana avbrott 
minskade med tre procentenheter (från 25 till 22 procent). I stort sett 
hela minskningen beror på färre avvikelser – andelen avbrott på grund 
av avvikelser minskade från 19 till 16 procent.60

Gruppen som beviljas har förändrats
Gruppen som beviljats vårdvistelse har förändrats något från år 2006 
till år 2007. Förändringarna är ganska små, men de allra flesta pekar 
i samma riktning, nämligen att de beviljade i genomsnitt har en något 
lägre risk för misskötsamhet och återfall. Av Kriminalvårdens statistik 
över återfall framgår att risken för återfall är högre för dem som är 
yngre, är dömda för tillgreppsbrott, har kortare strafftider och är ti-
digare dömda. När man undersöker dessa ”riskfaktorer” framgår att 
intagna som har denna typ av ”profil” i mindre utsträckning har be-
viljats vårdvistelse år 2007 än år 2006. Sammanfattat kännetecknas 
gruppen som beviljats vårdvistelse av att

snittåldern•	  bland de beviljade har ökat med två år, från 36 år till 
38 år

dömda för tillgreppsbrott•	  har minskat från 15 till 10 procent

personer med•	  korta strafftider (under ett år) har minskat från 30 
till 27 procent

tidigare•	  dömda har minskat från 76 till 73 procent och andelen 
som har minst fyra tidigare domar har minskat från 23 till 19 pro-
cent

de som lämnat •	 positiva urinprov under anstaltstiden har minskat 
från 30 till 22 procent.61

Fortsatt hög andel kommer från sluten anstalt
I motsats till vad som gäller för de andra utslussningsformerna, kom-
mer en absolut majoritet av dem som beviljas en vårdvistelse från 
slutna anstalter, närmare bestämt 88 procent år 2007. Den siffran är 
oförändrad från året innan. Däremot är de senaste två årens andel 
högre jämfört med tidigare år. År 2002 var andelen som kom från en 
sluten anstalt 83 procent (Kriminalvården, 2003).

59 Avbrott som beror på ”egen begäran” av klienten och ”annan anledning” har inte 
medräknats.
60 Uppgifterna är hämtade från Brå:s material från Kriminalvården och mäter andelen 
avbrott utifrån antalet personer som avbrutit sin vårdvistelse i relation till antalet perso-
ner som blivit beviljade.
61 Ankomstproverna är exkluderade från analysen.
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Vistelsernas längd har ökat
Förutom intentionen att öka de intagna missbrukarnas möjlighet att 
få utslussning genom vårdvistelse, syftar lagändringarna också till att 
öppna för att vårdvistelsen ska kunna inledas tidigare under verkstäl-
ligheten och pågå under längre tid. Detta eftersom ”förutsättningarna 
att nå ett bra behandlingsresultat borde vara större på ett behand-
lingshem än i anstalt” (prop. 2005/06:123, s. 31). I Kriminalvårdens 
slutredovisning från narkotikasatsningen sägs också att forskning om 
missbruksvård har visat att vårdperioder kortare än tre månader har 
dålig effekt (Kriminalvården, 2008b).

Brå:s analyser visar att denna målsättning fått effekter när det gäl-
ler vårdvistelsernas planerade längd under år 2007.62 Såväl vårdvistel-
sernas planerade genomsnittliga längd som det totala antalet beviljade 
vårddygn har ökat från år 2006 till år 2007. Det totala antalet bevil-
jade vårddygn har ökat med hela 23 procent, trots att alltså antalet 
vistelser minskat.63 Den genomsnittliga planerade längden har ökat 
med 20 dygn, från 104 dygn år 2006 till 124 dygn år 2007, en ökning 
med 19 procent.64 Som framgår av tabellen nedan har vistelserna som 
är kortare än tre månader minskat med 12 procentenheter.

Tabell 7. Beviljade antal dagar för vårdvistelse i procent.

Dagar 2002*
(n=113)

2006 
(n=538)

2007
(n=551)

1–90 49 48 36

91–180 42 40 41

180+ 10 12 23

*Avser beviljade vistelser 15 januari–15 mars 2002. Källa: Kriminalvården (2003).

62 Att mäta den planerade längden är ett bättre mått att använda, än påbörjade eller 
fullföljda vistelser, för att fånga upp Kriminalvårdens bedömning. Brå har från analysen 
exkluderat personer som avbrutit, då uppgifterna om vistelsens längd i dessa fall kan ha 
ändrats i efterhand och således inte speglar ursprungsbedömningen. Från analysen har 
också ca 10 personer exkluderats där det saknas uppgifter om vistelsens längd.
63 Från 55 929 dygn år 2006 till 68 567 dygn år 2007.
64 Medianen år 2006 var 93 och år 2007 uppgick den till 114.
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Kombinationer av olika 
utslussningsformer sällsynta
Regeringen och riksdagens intention med ändringarna i KvaL är bland 
annat att skapa en mer individualiserad utslussning som passar intag-
na med olika förutsättningar och behov (prop. 2005/06:123, s. 26). 
Ett sätt att uppnå detta är att kombinera flera former av utslussning. 
Detta förordas också av Kriminalvårdskommittén.

I Kriminalvårdskommitténs betänkande föreslogs att utökad fri-
gång som huvudregel skulle föregås av frigång (SOU 2005:54). Vidare 
föreslogs att vårdvistelse kunde kombineras med frigång och att halv-
vägshus skulle kunna kombineras med frigång eller utökad frigång 
(SOU 2005:54, s. 802).

Enligt Kriminalvårdens föreskrifter ska stegvis utslussning företrä-
desvis inledas med frigång åtföljt av vistelse i halvvägshus eller utö-
kad frigång. En annan möjlighet vid stegvis utslussning är att inleda 
med vårdvistelse, frigång eller vistelse i halvvägshus, för att avsluta 
med utökad frigång (KVFS 2006:27, s 28). I Brå:s första utvärdering 
av IÖV-utsluss för personer dömda till minst två års fängelse (Brå  
2003:4) framgick att IÖV-utsluss ganska ofta kombinerades med fri-
gång, men mycket sällan med § 34-vistelser. Närmare en tredjedel 
hade först haft frigång, medan endast en procent först hade haft en § 
34-placering.

Den bild som Brå fått vid samtal med representanter för Kriminal-
vården är att kombinationer av olika utslussningsformer fortfarande 
är ganska ovanliga. Inget tyder heller på att det skulle finnas ett stort, 
uppdämt behov av kombinationer.

Det har inte gått att få fram underlag från Kriminalvården för att 
tydligt kunna besvara frågan i vilken utsträckning olika utslussnings-
former kombinerats. Det som dock framgår av statistiken är att anta-
let som fått frigång minskat kraftigt under 2007. År 2006 påbörjade 
451 intagna frigång medan antalet sjönk till 262 år 2007 (Kriminal-
vården, 2008a). Det talar för att kombinationer med frigång snarare 
minskat än ökat under år 2007. Den uppfattning som framförs i sam-
tal med kriminalvårdschefer och kriminalvårdsinspektörer är dock att 
det skett en liten ökning av kombinationer, men att det fortfarande 
förekommer i relativt liten utsträckning. 

Den kombination som de flesta Brå talat med nämner är vårdvistel-
se följt av utökad frigång, vilket i så fall skulle vara en stor förändring 
i förhållande till vad som framkom i Brå:s tidigare utvärdering. Här 
kan dock nämnas att det även bland de intervjuade representanterna 
för Kriminalvården fanns de som var skeptiska till att det skulle vara en 
vanlig kombination: ”Vem vill ha fotboja efter att ha haft en sån frihet 
som vårdvistelse innebär? Då är de hellre på vårdvistelse tiden ut.”
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Tre troliga orsaker har lyfts fram till att så få intagna har fått en 
kombination av olika utslussningsformer: 1) tradition, 2) besvärlig 
logistik och 3) korta strafftider.

1. Det saknas en tradition av att kombinera utslussningsformer. Ova-
nan att sträva efter kombinationer av utslussningar anses stor inom 
Kriminalvården. Vissa kriminalvårdsinspektörer menar också att det 
går emot Kriminalvårdens kultur att kombinera åtgärder.

2. Att planera, utreda och pröva kombinationer innebär administrati-
va svårigheter. Ett mer allvarligt hinder för kombinationer som fram-
kommer är att det är svårt att planera för två utslussningsåtgärder 
eftersom utfallet i prövningarna är beroende av varandra. Om till ex-
empel en utökad frigång planeras följa på en vårdvistelse, men avslås, 
så måste hela planeringen för vårdvistelsen göras om, sannolikt också 
med en ny prövning som följd. Det har lett till att en anstalt helt slu-
tat föreslå kombinationer. En lösning som en annan anstalt använ-
der är att lämna in två parallella ärenden för prövning med två olika 
långa tidsperioder. De logistiska besvärligheterna försvåras ytterligare 
och tar lång tid när flera handläggare är inblandade i utredningarna. 
Flera frivårdskontor har specialiserade handläggare som bara jobbar 
med en utslussningsform. Särskilt besvärligt anses det vara när både 
anstalten och frivården är inblandade i utredningarna som vid utökad 
frigång och halvvägshus.

3. Det är svårt att hinna med kombinationer för intagna med korta 
strafftider. Korta strafftider är ytterligare en orsak som lyfts fram som 
hinder för kombinationer. För att utökad frigång eller halvvägshus 
ska kunna beviljas måste den intagna ha en strafftid på minst sex 
månader. När det gäller vårdvistelse finns förvisso ingen tidsgräns, 
men Kriminalvården argumenterar utifrån forskning om missbruk, 
att behandlingstider kortare än tre månader har små chanser att leda 
till ett bra resultat. Det innebär i praktiken att endast intagna med en 
strafftid på minst 12 månader (förmodligen ännu längre) kan hinna 
med att utredas, prövas och verkställa två på varandra följande ut-
slussningsåtgärder. Det exkluderar närmare 80 procent av alla som 
tas in i fängelse.

Vidare, när det gäller vårdvistelse, har många vårdinstanser egna 
åtgärder för utslussning vilket ställer ytterligare krav på samordning 
mellan vårdgivare och kriminalvård.
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Vissa skillnader i praxis uppmätta
I Brå:s uppdrag ingår att undersöka om det finns lokala skillnader i 
arbetssättet för de olika utslussningsformerna. Brå har undersökt om 
det i Kriminalvårdens prövning för vårdvistelse och utökad frigång 
finns regionala skillnader i utfallet som skulle kunna tyda på skilda 
arbetssätt.65 Som framgår av tabell 8 skiljer sig andelen ansökningar 
som beviljas i de sex regionerna ganska lite. Att skillnaderna är små 
ligger också i linje med intentionerna när besluten fördes över från 
övervakningsnämnderna till regionkontoren. Överföringen av beslu-
ten har ökat Kriminalvårdens möjlighet att samordna sin praxis.

Den region som i någon utsträckning utmärker sig med en lägre an-
del beviljade är Region Mitt, där man är mindre benägen att bevilja 
både vårdvistelse och utökad frigång än genomsnittet. På huvudkon-
toret har man uppmärksammat att den regionen har en något sträng-
are praxis och omprövat några av deras beslut (intervju med person 
i Kriminalvårdens ledning) Kriminalvårdens huvudkontor uppger att 
skillnaderna mellan regionerna efter detta är ännu mindre än tidi-
gare.

Tabell 8. Andel som beviljats respektive fått avslag på prövning om utökad frigång och 
vårdvistelse i de olika regionerna 2007 (Procent).

Utökad frigång Vårdvistelse

Beviljad Avslag Beviljad Avslag

Region Stockholm (n =156) 75 25 96 4

Region Mitt (n=130) 72 28 90 10

Region Nord (n=78) 81 19 95 5

Region Syd (n=107) 72 28 95 5

Region Öst (n=106) 82 18 94 6

Region Väst (n=155) 75 25 96 4

Total (n=732) 76 24 94 6

Uppgifterna om vilken region som tagit beslutet är grundade på vilket län personerna är bokförda i. Bortfallet 
var 148 personer på grund av att de saknar fast postadress och därför inte kunde delas in efter län. 

Källa: Registerdata från Kriminalvården.

Rimliga könsskillnader 
Brå har också undersökt om det finns könsskillnader i utfallet av 
prövningen för utslussning. Analysen visar att kvinnor är något över-
representerade bland vårdvistelserna i förhållande till sin andel av 

65  När det gäller halvvägshus går det inte att säga något om fördelningen mellan de 
olika regionerna. Underlaget är för litet.
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anstaltspopulationen i sin helhet. 8 procent av de intagna som bevil-
jas vårdvistelser är kvinnor, medan kvinnor med en strafftid på 6 må-
nader eller mer bara utgör 5 procent av anstaltspopulationen. Kvin-
nor får också mer sällan avslag på sin prövning, 98 procent beviljades 
jämfört med 93 procent för män.

Tidigare forskning visar att kvinnor i anstalt i ännu större utsträck-
ning än män har problem med missbruk. I en enkät uppgav 36 pro-
cent av männen att de var narkotikamissbrukare. Bland kvinnorna 
var andelen högre – 46 procent (Kriminalvården, 2007b, s. 55). Även 
andelen grava narkotikamissbrukare bedöms vara högre bland kvin-
nor (Kriminalvården, 2007a, s. 29).66 I en studie om livssituationen 
för fängelsedömda på svenska anstalter, konstateras att de intag-
na kvinnorna utöver missbruket också hade en större ansamling av 
andra problem än männen, till exempel när det gällde bostad och eko-
nomisk försörjning (Nilsson, 2002).

Mot bakgrund av detta är det rimligt att kvinnor i något större ut-
sträckning beviljas vårdvistelse. Det är inte heller något som Brå anser 
borde leda till någon åtgärd, eftersom kvinnors behov är större.

När det gäller utökad frigång var andelen kvinnor lika stor som 
bland samtliga frigivna med motsvarande strafftider.

Rimliga skillnader utifrån medborgarskap
Omfattande forskning visar att (personer som uppfattas som) ”in-
vandrare” diskrimineras inom de flesta samhällsområdena (Se t.ex. 
SOU 2005:56; SOU 2006:79). I vad mån invandrare diskrimineras 
på något sätt inom svensk kriminalvård är dock en fråga som inte är 
närmare belyst. Det är därför av intresse att studera om det finns nå-
gon skillnad i andelen som beviljas utökad frigång och vårdvistelse i 
förhållande till de prövades etniska bakgrund.67 Som mått på etnisk 
bakgrund har Brå använt medborgarskap. Det är inget idealiskt mått, 
men det enda som finns tillgängligt i Kriminalvårdens register.

De intagna som prövats för vårdvistelse och utökad frigång år 
2007 har delats in i tre grupper utifrån vilket land som de är med-
borgare i: Sverige, övriga Norden och övriga världen.68 När det gäl-
ler utökad frigång var det något vanligare att personer i gruppen från 
”övriga världen” fick avslag vid prövningen. Av dem som var svenska 

66 Bland de nyintagna bedömdes 51 procent av kvinnorna vara grava narkotikamissbru-
kare, att jämföra med 45 procent av männen.
67 Medborgarskap är det enda som Brå haft uppgifter om i den föreliggande studien. 
För att inte missa grupper som riskerar att diskrimineras bör en definition som beaktar 
många möjliga diskrimineringsgrunder användas (Brå, 2008a). Detta har dock inte varit 
möjligt inom ramen för denna rapport.
68 Personer med utvisningsbeslut medges inte utslussning. Endast en av personerna i 
materialet dömdes till utvisning så detta kan uteslutas som förklaring av skillnader i mel-
lan de olika grupperna.
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medborgare fick 20 procent avslag jämfört med 29 procent för ut-
omnordiska medborgare. För att få ett bättre underlag för att disku-
tera om själva den utländska härkomsten bidrar till att de oftare får 
avslag, har den totala ”profilen” bland utomnordiska prövade jäm-
förts med de prövade som var svenska medborgare. Om den utom-
nordiska gruppen i olika avseenden har en liknande belastning som 
den svenska skulle det kunna vara ett tecken på att de särbehandlas 
när det gäller möjligheten att få utslussningen. Jämförelsen av deras 
profiler visar dock att de utomnordiska medborgarna i något större 
utsträckning kännetecknades av faktorer som indikerar högre risk för 
återfall och misskötsamhet. Både de som beviljats utökad frigång och 
de som fått avslag var i något större utsträckning tidigare dömda, 
hade i något större utsträckning varnats under verkställigheten och 
var i något högre grad dömda för narkotika- och tillgreppsbrott än de 
svenska medborgarna. Däremot fanns det inga skillnader i fråga om 
missbruk mellan grupperna.

Inte heller när det gäller vårdvistelse tyder analysen på att medbor-
garskapet har någon väsentlig betydelse i prövningsprocessen: skill-
naderna som uppmätts är så små och bygger på så få individer att 
man inte kan utesluta att de beror på slumpen. Enligt Brå:s mening 
skulle det vara intressant om det fanns möjlighet att belysa frågan om 
likabehandling även för ett bredare urval av personer med utländsk 
bakgrund i anstalt. För detta skulle dock krävas att Kriminalvården 
antigen systematiskt inhämtade uppgifter om de intagnas etniska bak-
grund, att självidentifiering användes i en enkätstudie eller att mer 
kvalitativt orienterade metoder användes.
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De flesta får ingen utslussning 
Intentionen bakom ändringarna i KvaL var bland annat att fler in-
tagna än tidigare skulle få möjlighet till en strukturerad övergång 
från anstalt till frihet genom någon form av utslussningsåtgärd (prop. 
2005/06:123, s. 27).

Det första som emellertid kan konstateras är att någon effekt av 
lagändringarna i detta avseende inte kan uppmätas under det första 
året. År 2007 påbörjade ungefär 1 500 intagna någon av de fyra sär-
skilda utslussningsåtgärderna,69 vilket är nästan exakt samma antal 
som året innan. Det var drygt 4 600 personer med minst sex måna-
ders straff som frigavs från fängelse.70  Det innebär att ungefär en 
tredjedel av dem fick någon form av utslussning medan två tredjedelar 
inte fick det. Detta är samma andel som vid Brå:s förra kartläggning 
av frigivningsförberedelser från år 2002/2003 (Brå, 2004b). Krimi-
nalvårdens preliminära månadsstatistik visar att under de första sju 
månaderna i år (1 januari–31 juli 2008) var det 959 personer som på-
började antingen utökad frigång, vårdvistelse eller frigång. Detta kan 
jämföras med 937 personer under samma period år 2007. Även om 
siffrorna inte är helt jämförbara är det tydligt att ingen beaktansvärd 
ökning skett.71 

Av diagram 2 nedan framgår att det skett stora förändringar vad 
gäller antal inom respektive utslussningsform även om det totala an-
talet som beviljats utslussning är oförändrat. Antalet som fått frigång 
har minskat markant medan utökad frigång har ökat. Sannolikt har 
utökad frigång i stor utsträckning kommit att ersätta frigång som ut-
slussning. Av diagrammet framgår också att den vanligaste utsluss-
ningen är vårdvistelse, tidigare § 34-placering, även om den utsluss-
ningsformen minskade något under år 2007.

Utvecklingen de första sju månaderna 2008 vad gäller respektive 
utslussningsåtgärd är densamma som år 2007. Utökad frigång fort-
sätter att öka (från 329 till 427), medan vårdvistelse och frigång fort-
sätter att minska (429 till 404, respektive 179 till 148).

69 Frigång, utökad frigång, vårdvistelse och halvvägshus.
70 Antalet frigivna totalt sett var i stort sett detsamma 2006 och 2007 enligt uppgift från 
Kriminalvården.
71 Halvvägshus tas inte med i jämförelsen eftersom detta inte fanns under första hälften 
av år 2007. Det ser dock hittills i år inte ut som att det skett någon nämnvärd ökning av 
antalet placerade, jämfört med förra årets andra hälft.
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Diagram 2. Antal påbörjade utslussningsåtgärder över tid 2001–2007.
Källa: Kriminalvården.

Vilka får ingen utslussning?
I tabell 9 redovisas profilen på dels dem som beviljats någon av de tre 
nya utslussningsformerna,72 dels dem med motsvarande strafftid som 
frigavs utan någon utslussning.73 Av tabellen framgår att dem som 
inte fick någon utslussning oftare har påföljder som är kortare än ett 
år. Det tyder på att tidsfaktorn spelar in vid förklaring av varför de 
inte fick utslussning. De skiljer sig också genom att de oftare har varit 

72 Brå har inte tillgång till motsvarande uppgifter för dem som har fått frigång.
73 Frigivna under perioden 1 augusti till 31 december 2007 totalt 1219 personer.
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dömda tidigare och oftare är missbrukare. De som fått utslussning är 
också i genomsnitt ett par år äldre än de som inte fått det. De som fått 
avslag motsvarar den förväntade profilen för högriskfångar.

Det som totalt sett utmärker dem som fått någon av de redovi-
sade utslussningsformerna är att de allra flesta inte misskött sig un-
der tiden i anstaltsvård genom att ha påträffats narkotikapåverkade 
(lämnat positiva urinprov). Även bland de missbrukare som beviljats 
vårdvistelse, på grund av att de behövde vård för sitt missbruk, hade 
nästan fyra av fem inte påträffats narkotikapåverkade under tiden i 
anstalt. Tyvärr saknas statistik som belyser i vad mån gruppen som 
inte fick utslussning hade lämnat positiva urinprov. Det enda som det 
finns uppgifter om är antalet positiva urinprov under år 2006, exklu-
sive ankomstprov (Kriminalvården, 2007a). Det antalet var närmare 
2 600. Det talar för att en stor del av de missbrukare som inte fått nå-
gon utslussning har lämnat positiva urinprover.   

Tabell 9. Sammanfattning, vilka fick utslussning och vilken åtgärd?

Utökad 
frigång 
(N=603)

Vård-
vistelse
(N=613)

Halvvägshus
(N=23)

Frigivna utan 
utsluss 2007** 
minst 6 mån
(N=1 219)

Medelålder 38 år 38 år 38 år 36 år

Andel kvinnor (%) 5 8 0 5

Missbrukare (%) 30 100 50 72

Förstagångsdömda (%) 81 26 80 34

Positiva urinprov under 
verkställighet, ej an-
komstprov. (%)

4 22 16 —

Högst 1 års strafftid (%) 38 20 13 62

Från öppen anstalt (%) 71 12 50 21

Utslussningens längd i 
dagar

87 119* 144 —

Avbrott (%) 2 22 4 —

* Skiljer sig något från uppgiften i kapitlet om vårdvistelse på grund av internt bortfall.
** Urval av frigivna 2007 samtliga frigivna mellan 1 augusti och 31 december med minst sex månaders 
strafftid.

Källor: Registerdata från Kriminalvården och Kriminalvården (2007b).
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Sammantaget visar tabellen ovan att nästan tre av fyra av dem som 
inte fick någon utslussning var missbrukare. De var också något yng-
re, i större utsträckning tidigare belastade och hade kortare straffti-
der.  

Vad är skälen?
Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna utvärdering redo-
göra för vilken enskild förklaring som är den vanligaste till att perso-
ner inte får någon utslussning alls. I de enskilda fallen är det troligen 
också vanligt att det är flera olika saker som bidrar till att personen 
inte får någon utslussning. Den bild Brå fått utifrån statistiken och 
samtal med representanter för kriminalvården är dock att orsakerna 
när intagna med minst sex månaders strafftid inte får någon utsluss-
ning i huvudsak kan delas in i tre grupper:

Tidsaspekter1. 
Bristande motivation hos den intagne2. 
Risken för misskötsamhet bedöms som för hög.3. 

Tidsaspekter
I Brå:s förra rapport om frigivningsförberedelser (Brå 2004b) med 
data från år 2002/2003 framgick att andelen som fick utslussning var 
mycket lägre bland dem med kortare strafftider än bland dem med 
längre. Av dem som frigavs med 6 månaders till och med ett års straff-
tid var det 15 procent som fick någon utslussning, medan andelen 
bland dem med över ett års och upp till fyra års strafftid var 37 pro-
cent. Bland dem med minst fyra års strafftid hade hälften fått utsluss-
ning. Eftersom andelen som totalt sett fått utslussning inte förändrats 
sedan den förra studien talar mycket för att bilden är densamma.74

Flera av de intervjuade i den föreliggande studien framhåller att 
det inte får tillstöta några komplikationer om man ska hinna planera, 
pröva och genomföra en utslussning för dem som är dömda till kor-
tare tid än ett år. Om verkställighetsplaneringen av något skäl inte 
kommer i gång direkt när klienten kommer till anstalten, kan tiden bli 
för kort. Problemen att hinna blir särskilt stora om den intagne först 
suttit häktad under längre tid. Även om planeringen inleds direkt kan 
hinder uppkomma som gör att utredningen drar ut på tiden: svårighe-
ter att ordna bostad, sysselsättning, behandlingshem med mera. Det 
förekommer också att utslussningen inte hinns med för att permis-
sionsgången blir försenad av olika anledningar. Enligt Kriminalvår-
dens föreskrifter bör en normalpermission med övernattning ha ägt 
rum för att utslussning med utökad frigång eller halvvägshus ska be-
viljas och en permission över dagen på egen hand för vårdvistelse och 

74 Brå:s material från Kriminalvården i föreliggande rapport är inte uppbyggt så att det 
går att få fram motsvarande siffror för år 2007.
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frigång. Om första permissionen blir senarelagd innebär detta att den 
återstående tiden förkortas.

En del av dessa svårigheter att hinna ordna en utslussning råder 
inte Kriminalvården över. Men den bild som förmedlats vid samtal 
med representanter för Kriminalvården är dock att det finns en viss 
potential att hinna ordna utslussning för fler intagna än i dag, om ar-
betet med planeringen alltid kommer i gång direkt och att utredning-
en görs så snabbt som möjligt.   

Bristande motivation till utslussning hos den intagne
För den stora majoriteten av dem med längre strafftider, som inte fick 
någon utslussning, berodde detta inte på avslag från regionkontoret 
utan på att ingen prövning gjordes. Det visar att selektionen av vilka 
som ska få utslussning oftast sker redan på anstalten. Det är svårt att 
veta i vilken utsträckning det då handlar om bristande motivation 
från den intagne eller att anstalten bedömer att det inte är någon idé 
att söka för att den intagne inte uppfyller kraven för att få utsluss-
ning. I Brå:s tidigare studie om frigivningsförberedelser (Brå, 2004b) 
fick personalen på anstalter bedöma varför 141 missbrukare blivit 
frigivna utan utslussning i stället för att få en § 34-placering. Det van-
ligaste svaret var att klienten saknade motivation (31 %). Näst vanli-
gast var svarsalternativet ”Frågan har inte prövats” (27 %). Om detta 
mönster fortfarande gäller talar det för att det finns en potential för 
Kriminalvården att arbeta ännu mer intensivt än i dag med att försö-
ka motivera intagna missbrukare till att vilja ta itu med sitt missbruk 
genom en vårdvistelse som utslussning från anstalten.75 

Risken för misskötsamhet bedöms som för hög
Inför varje utslussningsåtgärd ska en riskbedömning göras. Enligt la-
gen ska utslussning inte beviljas om det finns beaktansvärd risk för 
återfall i brott eller missbruk. Formuleringen ”beaktansvärd risk” ska 
tolkas som att en viss risk för misskötsamhet under utslussningen kan 
accepteras (KVFS 2006:27). Tabell 9 talar för att en del av dem som 
inte får någon utslussning på anstalten har bedömts ha för hög risk. 
Enligt några av de kriminalvårdsinspektörer Brå talat med, prövas i 
huvudsak de som bedöms få bifall av regionkontoret. Av föreskrifter-
na framgår dock att risk för misskötsamheten inte ska utgöra ett ab-
solut hinder för utslussning utan hanteras genom olika kontrollåtgär-
der som ska utformas individuellt efter de behov den dömde har. På 
Kriminalvårdens huvudkontor gör man dock bedömningen att anstal-
terna i allt för liten utsträckning arbetar utifrån perspektivet riskhan-

75 Det tidigare förfarandet där den intagne formellt ansöker om utslussning har i och 
med de nya föreskrifterna för år 2007 (KVFS 2006:27) ersatts av ett förfarande där det 
är Kriminalvården som ska bedöma behovet av och initiera utslussningen. Detta ska ske 
redan i arbetet med att upprätta verkställighetsplaneringen.
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tering när de ska bedöma möjligheterna till utslussning, utan alltför 
ofta bara ser hindren.

Kriminalvården framhåller att ett mått på hur strikt riskbedöm-
ningen tillämpas, är hur många ärenden som omprövas av Kriminal-
vårdens huvudkontor och hur många ärenden som sedan överklagas 
i länsrätten. Det har inte gått få exakta uppgifter över detta, men vid 
samtal med Kriminalvårdens rättsvårdsgrupp framkommer att drygt 
100 av regionernas beslut i utslussningsärenden omprövats av Kri-
minalvårdens huvudkontor år 2007. Den absoluta merparten av des-
sa gällde ett avslag. I några fall gällde det utslussningens längd. I de 
flesta fallen ändrade huvudkontoret inte regionens beslut. Knappt 40 
av dessa beslut överklagades sedan till länsrätten. I de flesta fall gick 
länsrätten på Kriminalvårdens linje, men i ett fåtal fall ändrade läns-
rätten beslutet till den intagnes fördel.

Man skulle utifrån detta kunna hävda att Kriminalvården har en 
rimlig bedömningsnivå i fråga om risk och behov i utslussningsären-
den. Om målet att fler ska få utslussning för att förebygga brott efter 
frigivning ska kunna nås, bör emellertid riskbedömningarna ses över.
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Bilagor
Bilaga 1. Regeringsuppdraget

Regeringsbeslut I:23

2007-05-24 Ju2007/5081/KRIM

Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utvärdera den nya krimi-
nalvårdslagstiftningen

Regeringens beslut
Brottsförebyggande rådet (Brå) skall utvärdera den nya kriminal-
vårdslagstiftningen om utslussning som trädde i kraft den 1 januari 
2007. 

Delredovisningar av uppdraget skall inges till regeringen dels se-
nast den 1 september 2008, dels senast den 1 september 2009. 

Uppdraget skall vara redovisat och slutfört senast den 1 april 
2010. 

Bakgrund
Den 1 januari 2007 trädde nya regler om utslussning för intagna i 
kraft (SFS 2006:431). Syftet med reformen är att åstadkomma en för-
bättrad och mer strukturerad övergång från livet i anstalt till livet i 
frihet. Utslussningen skall anpassas till vad varje intagen behöver för 
att förbättra förutsättningarna för att han eller hon skall klara sig i 
samhället efter frigivningen utan att återfalla i brott. 

Det finns numera fyra särskilda utslussningsåtgärder. Frigång, som 
innebär att den intagne under dagtid arbetar, deltar i undervisning, får 
behandling eller deltar i någon annan sysselsättning utanför anstalten, 
har behållits och fungerar på samma sätt som tidigare. Den möjlig-
het som tidigare fanns att, om det fanns särskilda skäl, vistas utan-
för anstalt för vård mot missbruk m.m. enligt 34 § lagen (1974:203) 
om kriminalvård i anstalt (KvaL) utökas och betecknas vårdvistelse. 
Två nya utslussningsalternativ har införts, vistelse i halvvägshus och 
utökad frigång. Vistelse i halvvägshus innebär att den intagne är pla-
cerad i ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för 
att ge intagna särskilt stöd och tillsyn. Utökad frigång innebär att 
den intagne under kontrollerade former avtjänar den sista delen av 
fängelsestraffet i sin bostad. Kontrollen kommer som huvudregel att 
genomföras genom elektronisk övervakning. Utökad frigång ersätter 
den möjlighet som tidigare fanns att avtjäna den sista delen av straf-
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fet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll enligt 33 a § 
KvaL. Till skillnad från vad som gällde vid verkställighet enligt 33 a § 
KvaL kan utökad frigång och vistelse i halvvägshus beviljas redan när 
halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats. 

Uppdraget

Utökad frigång och vistelse i halvvägshus
Brå skall beskriva den praktiska tillämpningen av de nya utslussnings-
åtgärderna utökad frigång och vistelse i halvvägshus. Beskrivningen 
skall bl.a. omfatta utslussningsåtgärdernas längd och innehåll, i vil-
ken utsträckning olika utslussningsåtgärder har kombinerats samt i 
vilken utsträckning utslussningsåtgärderna har avbrutits och varför 
detta skett. Brå skall också undersöka vilka intagna som har bevil-
jats respektive inte beviljats utökad frigång och vistelse i halvvägshus 
samt skälen till att sådana åtgärder inte beviljas. 

Brå skall även redovisa hur de nya utslussningsåtgärderna upp-
fattas av Kriminalvården och personalen inom Kriminalvården. Det 
finns också skäl att redovisa hur de nya utslussningsåtgärderna upp-
fattas av de dömda, deras anhöriga och brottsoffren. 

Utvärderingen skall särskilt belysa hur tillämpningen av de nya reg-
lerna om utökad frigång och vistelse i halvvägshus har påverkat de 
dömdas sociala situation. Det är även värdefullt om utvärderingen, så 
långt det är möjligt, innehåller en analys av om de nya utslussningsåt-
gärderna har påverkat antalet återfall i brott. 

Uppdraget skall delredovisas dels den 1 september 2008 och dels 
den 1 september 2009. Delredovisningen den 1 september 2008 skall 
innehålla en redogörelse för innehållet i åtgärderna utökad frigång 
och vistelse i halvvägshus, åtgärdernas varaktighet, samt vilka intag-
na som beviljats och inte beviljats dessa utslussningsåtgärder. Delre-
dovisningen den 1 september 2009 skall innehålla en redovisning av i 
vilken utsträckning utökad frigång och vistelse i halvvägshus avbryts 
samt dess effekter på de dömdas sociala situation.  Båda delredovis-
ningarna skall, om möjligt, innehålla en preliminär bedömning av ut-
fallet av förändringarna.

Vårdvistelse 
Utslussningsåtgärden vårdvistelse har betydande likheter med den 
möjlighet som tidigare fanns att vistas utanför anstalt enligt 34 § 
KvaL (s.k. § 34-placering). En skillnad är dock att det inte krävs sär-
skilda skäl för att bli beviljad vårdvistelse, något som krävdes för att 
bli beviljad § 34-placering. En annan skillnad är att det är Kriminal-
vården som beslutar om tillstånd till vårdvistelse. Tillstånd till § 34-
placeringar meddelades av övervakningsnämnderna och i vissa fall, 
Kriminalvårdsnämnden. Brå skall analysera om dessa omständighe-
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ter har påverkat vilken typ av klienter och antalet personer som blir 
beviljade vårdvistelse. Brå skall även redovisa om vistelsens längd är 
förändrad och om vårdvistelse avbryts i större utsträckning än § 34-
placeringar. 

Övrigt
Brå skall belysa eventuella hinder för att den nya lagstiftningen skall 
fungera på tänkt sätt. Även andra aspekter än de som lyfts fram i 
uppdraget och som under utvärderingens utförande visar sig ha bety-
delse för bedömningen av hur de nya reglerna fungerar är viktiga att 
få kännedom om. Om det finns  lokala skillnader i arbetssättet som 
påverkar resultatet skall Brå framhålla dessa. Av särskilt intresse är 
även hur många intagna som inte får någon utslussningsåtgärd alls 
och vad detta beror på.

Brå skall vid uppdragets genomförande samarbeta och samråda 
med Kriminalvården. 

Uppdraget skall vara redovisat och slutfört senast den 1 april 
2010. 

På regeringens vägnar

Beatrice Ask
    Daniel Sjölund 

Kopia till:
Kriminalvården
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Bilaga 2. Tabeller 
Tabell 10. Åldersgrupper bland beviljade utökad frigång år 2007.

Ålder Antal Procent

18–20 14 2

21–24 72 12

25–29 104 18

30–39 138 23

40– 266 45

Totalt 603 100

Internt bortfall: 9

Källa: Registerdata Kriminalvården.

Tabell 11. Andel missbrukare* inskrivna i anstalt i april 1998–2007 (procent). 

Källa: Kriminalvården (2007b).

* Kriminalvårdens definition på missbrukare avser både personer med alkohol- och narkotikamissbruk. 
Kriminalvårdens definition på alkoholmissbruk är om personen använder alkohol i sådan omfattning att det 
medför fysiska, psykiska eller sociala skadeverkningar för honom/henne eller dennes omgivning. Definitionen 
på narkotikamissbruk är om personen använt narkotika under de senaste tolv månaderna i frihet.


