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Sammanfattning 

I denna studie undersöks relationen mellan kriminalvården, Riksförbundet för kriminalvårdens 

humanisering (KRUM), Förenade fångars centralorganisation (FFCO), förtroenderåd samt övriga 

fångsammanslutningar under tiden kring den stora fångstrejken vid Österåkeranstalten år 1970.   

”Fångsammanslutningar” syftar till det fångkollektiv som under en intensiv tidsperiod tillsammans 

strejkade för att förbättra den svenska kriminalvården. Strejken kom att sprida sig mellan landets 

fångar och omfattade till slut drygt 2.000 av landets intagna.  

   Som teoretisk utgångspunkt för studien används Thomas Mathiesens teori om det ofullgångna. 

Han menar att för att ett alternativ ska kunna konkurrera med det nuvarande systemet bör det vara 

främmande och antytt. Det ska motsäga det etablerade systemets idéer och det kan konkurrera 

genom att konsekvenserna av ett genomförande inte är helt klarlagda och därför inte går att 

avskriva. Detta är också definitionen av det ofullgångna.  

   Studien är kriminologiskt relevant då vi genom att söka förståelse för interaktionen parterna 

emellan kan lära mycket och ta till oss erfarenheter från tidigare kriminalpolitisk verksamhet.  

   Studien är kvalitativ och de metoder som har använts är kvalitativ intervju samt textanalys. 

Materialet som används består främst av handlingar från kriminalvårdsstyrelsen under åren 1970-71 

samt handlingar från KRUM och FFCO de nämnda åren. En intervju med Henrik Tham, tidigare 

medlem i KRUM, genomfördes också. 

   De frågeställningar som behandlas i studien lyder som följer: 

 

 Hur uppfattade KRUM och fångsammanslutningar att de togs emot av 

kriminalvårdsstyrelsen och kriminalvården under fångstrejkerna år 1970 samt tiden 

däromkring? 

 Hur uppfattade kriminalvårdsstyrelsen och kriminalvården KRUM och 

fångsammanslutningar och deras verksamhet under fångstrejkerna år 1970 samt tiden 

däromkring? 

 

Resultatet visar att uppfattningarna skiljer sig åt. Detta gäller både KRUM och 

fångsammanslutningarna samt kriminalvårdsstyrelsens uppfattning. Skillnaden kopplas till 

Mathiesens teori om det ofullgångna och antas bero på att det inom kriminalvården finns delade 

uppfattningar gällande hur konkurrenskraftigt alternativet är. Det antas också att i och med att 

fångarna och KRUM togs emot med skilda uppfattningar påverkade det i sin tur  hur de uppfattade 

mottagandet. 
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Inledning 

”Så jag hamnade på anstalt, nånstans på Södertörn, men att sitta bakom hönsnät är inget för en örn.” 

 Björn Afzelius 

Hösten 1970 skakades den svenska kriminalvården om i grunden. Fångar på Österåkeranstalten slöt 

sig samman i en matstrejk som sedan kom att sprida sig till andra svenska fängelser. Drygt 2.000 

fångar strejkade för att visa sitt missnöje inför kriminalvården. Också KRUM, Riksförbundet för 

kriminalvårdens humanisering, deltog i diskussioner och stöttade fångarna genom samtalsgrupper 

och genom att bidra med kunskap. Uppsatsen är skriven för att söka förståelse för relationen mellan 

kriminalvården, KRUM och fångarna och för att belysa händelser i svensk kriminalvårdshistoria 

som det idag inte talas mycket om. En önskan från författaren är att ett intresse ska väckas hos 

läsaren för att denne sedan vidare ska kunna söka kunskap om relationen mellan en verksamhet och 

de personer som påverkas direkt av dess arbete.  

 

Bakgrund 

Relationen mellan kriminalvården, KRUM och fångsammanslutningarna under tiden kring det stora 

fångupproret i början av 1970-talet ska här belysas. För att lättare förstå deras relation måste en 

beskrivning av dem samt händelser som har och kan ha spelat en avgörande roll för deras relation 

först ges. 

 

Kriminalvården 

Kriminalvården har till uppgift att verkställa de straff och påföljder som domstolarna utdömer. 

Myndigheten leds av en styrelse med huvudkontor i Norrköping (KRUM 1974, sid. 5). 

År 1966 beskrevs kriminalvården och Kriminalvårdsstyrelsen av de själva som en ”...central 

förvaltningsmyndighet för ärenden om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för 

kriminalvårdsdirektörerna, fångvårdsanstalterna, de allmänna häktena samt 

skyddskonsulentorganisationen” (Kriminalvården 1966). Under de år, 1966-1984, då KRUM var 

aktivt, var Torsten Eriksson och Bo Martinsson generaldirektörer och högste chefer för 

Kriminalvårdsstyrelsen. Eriksson var generaldirektör åren 1960-1970, Martinsson var aktiv som 

generaldirektör mellan år 1970-1987. I arbetet redogörs ej för dagens kriminalvård då den inte är 

aktuell för förståelsen av relationen mellan parterna.  

 

Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering 

KRUM bildades under en kriminalpolitisk konferens i augusti 1966. Förbundets grundtanke var att  

4 



ingen person kan förbättras av att sitta i fängelse. Tilltron till fängelsets allmän- och 

individualpreventiva effekter var mycket liten och den vård som bedrevs bakom murarna gavs 

heller inte stor tilltro (Nestius 2004, sid. 31f). De betonade också klassamhället och menade att 

straff finns till endast för vissa gruppers bästa och att det fungerar som ett styr- och kontrollmedel. 

Makthavare använder straff för att öka och behålla sina egna privilegier (KRUM 17974, sid. 22).  

På kortare sikt ville KRUM reformera fängelset till en mer human institution. De ställde krav på 

bland annat ostörda och längre besök, en minskning av isoleringsstraffen samt en möjlighet för de 

intagna att engagera sig i förtroenderåd (Nestius 2004, sid. 32). KRUM menade att kriminalitet är 

något som är skapat genom lagstiftning (KRUM 1974, sid 25), ett resonemang som kan kopplas till 

Nils Christies (2009, sid. 17) tankar om att kriminalitet inte är något som finns, det är något av 

människan bestämt. Förbundets strategi var att satsa på opinionsbildning, men också på direkt 

kontaktskapande aktiviteter (Nestius 2004, sid. 32). KRUM hade en tät kontakt med media och 

presskontakten gjorde att tidningar kunde kontakta de personer som var de intagnas representanter 

utåt. Vad som genomfördes bakom murarna fick därför ett stort genomslag i tidningar och annan 

media (Strömstedt 2004, sid. 51).  

   Det nya och unika med KRUM var att medlemmarna var både så kallade praktiker och teoretiker. 

Praktikerna hade en direkt erfarenhet av kriminalvården genom att de varit eller var intagna på 

kriminalvårdsanstalt och teoretikerna var intellektuella opinionsbildare, såsom exempelvis jurister 

eller psykologer. Tanken var att teoretikerna skulle utforma reformkravet i ett nära samarbete med 

de som hade en reell erfarenhet av den svenska kriminalvården, praktikerna (Nestius 2004, sid. 31). 

För många praktiker innebar perioden en tid av medvetande och ifrågasättande, också av sin egen 

person. De blev starka, fick ett nytt självförtroende och engagemanget ledde till en solidaritet 

mellan många av Sveriges intagna (Strömstedt 2004, sid. 53).  

   Under tiden strax efter bildandet inledde KRUM försiktigt genom att ifrågasätta vården på 

svenska fängelser. En av de första åtgärderna var att kritisera planerna på uppförandet av ett antal 

slutna, moderna industrifängelser, den så kallade ”Kumlaserien” (KRUM 1974, sid. 18).  

   Mot slutet av 1960-talet radikaliserades KRUM vilket kan kopplas till fängelsestrejker och den 

allmänna samhällskritiken. Förbundets kritik kom då att omfatta kriminalpolitiken i stort (KRUM 

1974, sid. 19). 

   Förbundet och fångkampen bidrog till vad som enligt de själva beskrivs som ”positiva effekter” i 

form av att liv väcktes i den kriminalpolitiska debatten och att antalet intagna minskade. De mötte 

dock även motgång, exempelvis kom i mitten av 1970-talet en tydlig differentiering av intagna att 

märkas från kriminalvårdens sida, ”försynta” fick det lite bättre och ”bråkiga” personer fick det 

sämre och placerades exempelvis på specialavdelningar (Nestius 2004, sid. 35-38).  
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   Några år efter det att KRUM bildades fick Sverige en ny justitieminister vid namn Lennart Geijer. 

Hans mål var att ”avfolka fängelserna” (Gahrton 2004, sid.78). Vid ungefär samma tid tillträdde Bo 

Martinsson som kriminalvårdens nya generaldirektör och han gav sig snabbt in i förhandlingar med 

strejkande fångar (Gahrton 2004, sid. 78). Mellan mitten av 1960- och mitten av 1970-talet 

präglades kriminalpolitiken av radikalism, av- och nedkriminaliseringar och en minskning av 

användandet av fängelse som påföljd. 1980-talet kom däremot att präglas av en utvidgad 

strafflagstiftning (Tham 1999, sid. 98). Det talades inte längre om en avveckling av fängelser och 

den kriminalpolitiska debatten var obefintlig (Gahrton 2004, sid. 79). KRUM kom att upphöra år 

1984 (Andersson & Nilsson 2009, sid. 191).    

 

Fångstrejk 1970 

Innan år 1970 hade vissa mindre strejker förekommit på svenska fängelser och dessa var reaktioner 

på missförhållanden, exempelvis gällande den mat som serverades på anstalt. Under hösten 1970 

tog dock dessa strejker en mer organiserad form och de var vid några tillfällen riksomfattande 

(Kriminalvården 1970). I Kriminalvårdsstyrelsens verksamhetsberättelse från det aktuella året går 

det att läsa att en matstrejk inleddes vid Österåkeranstalten den 22 oktober 1970. De skäl som 

åberopades för strejken var både allmänna vårdförhållanden inom kriminalvården, men också lokala 

förhållanden på Österåkeranstalten. Strejken kom att sprida sig också till andra anstalter, och den 

omfattade som mest 1.889 av totalt 4.169 intagna. Den 25 oktober upptogs överläggningar på 

Österåkeranstalten mellan intagna, personal och Kriminalvårdsstyrelsen. Överläggningarna pågick 

till den 27 oktober då strejken avblåstes, men överläggningarna återupptogs sedan inte vilket ledde 

till att ett antal mindre strejker utbröt. Parterna kunde träffa överenskommelser efter att centrala 

överläggningar hade hållits mellan den 11 och 12 januari 1971 (Kriminalvården 1970). 

Kriminalvårdsstyrelsen gick fångarna till mötes och Österåkers anstaltsledning kunde bland annat 

riva murar mellan rastgårdarna och bygga om den dåvarande isoleringsavdelningen till en 

studieavdelning (Edling 2004, sid. 61). 

   Att matstrejken inleddes på Österåkeranstalten var inte en slump. Vad som karaktäriserade 

anstalten vid den aktuella tidpunkten var att den inte var färdigbyggd, men den hade trots detta 

tagits i bruk den 1 mars 1969. Anstalten var överbefolkad och saknade exempelvis 

sysselsättningsmöjligheter vilket skapade ett upplevt behov av aktion från de intagnas sida. 

Österåker var en så kallad centralanstalt vilket innebar att den var en mottagningsanstalt varifrån 

fångar sedan sändes ut till andra anstalter. Detta gjorde också att en medvetenhet om situationen 

kunde spridas (Mathiesen 1971, sid. 52-55).  
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Förtroenderåd och Förenade fångars centralorganisation 

I november 1968 organiserades det första förtroenderådet för fångar på Hallanstalten (Edling 2004, 

sid. 55). Ett förtroenderåd bestod av ett litet antal demokratiskt valda intagna som representerade en 

avdelning eller en anstalt i diskussioner med kriminalvården (Hagberg 2006, sid. 115). Detta kom 

att bli inledningen på flera års aktivitet på svenska fängelser. Till en början lyckades dessa 

förtroenderåd bra i förhandlingar och de bidrog exempelvis till lättnader i censuren. Dock växte 

motståndet från Kriminalvårdsstyrelsen då de intagnas krav blev mer långtgående (Edling 2004, sid. 

55f).  

   Förenade fångars centralorganisation, FFCO (Tham 2004, sid. 83), bildades i samband med krav  

på att centrala förhandlingar skulle hållas med Kriminalvårdsstyrelsen. Det var ett centralt,  

samordnande organ för landets förtroenderåd (Edling & Elwin 1972, sid. 111-113). Deras ändamål 

beskrivs i termer av att förena intagna på svenska fängelser i en partipolitiskt obunden organisation. 

De förde medlemmarnas talan och tillvaratog och främjade deras ekonomiska, sociala och ideella 

intressen i fråga om exempelvis trygghet, löner och arbetsvillkor (KRUM 1974, sid. 17). 

  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur relationen mellan kriminalvården, 

KRUM och fångsammanslutningar såg ut under tiden runt det stora fångupproret år 1970. Gällande 

kriminalvården avses då både Kriminalvårdsstyrelsen och personal på anstalt, kriminalvårdare.  

   Genom att söka förståelse för deras relation till varandra och interaktionen dem emellan kan vi 

lära oss mycket och ta till oss erfarenheter från tidigare kriminalpolitisk verksamhet. Att undersöka 

hur man historiskt har sett på kriminalpolitiska sammanslutningar är ett sätt att belysa det då 

rådande kriminalpolitiska klimatet. Svaren på frågor som ställs kring sammanslutningarna avspeglar 

mycket av den kriminalpolitiska problemformulering som rådde under den aktuella tiden 

(Andersson & Nilsson 2009, sid. 190). Ambitionen är att också denna uppsats ska kunna bidra till 

en sådan avspegling av kriminalpolitiken under de aktuella åren. 

   Mattias Hagberg (2006, sid. 164) skriver att nyckeln till en fungerande kriminalpolitik kan finnas 

hos de grupper som normalt inte brukar föra debatten och ger då som exempel kriminalvårdare och 

de kriminella själva. Genom att belysa en debatt av detta slag som har förekommit och varit 

omfattande är önskan att detta kan tillföra kunskap också till dagens kriminalpolitiska debatt.   

 

Frågeställning 

 -  Hur uppfattade KRUM och fångsammanslutningar att de togs emot av kriminalvårdsstyrelsen 

och kriminalvården under fångstrejkerna år 1970 samt tiden däromkring? 
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- Hur uppfattade kriminalvårdsstyrelsen och kriminalvården KRUM och fångsammanslutningar och 

deras verksamhet under fångstrejkerna år 1970 samt tiden däromkring?  

 

Definitioner 

Under arbetets gång har det varit en återkommande fråga vilken benämning de personer som satt i 

fängelse under den aktuella tidsperioden skall ges. Valet har stått mellan ”fånge” respektive 

”intagen”. Thomas Mathiesen är ett exempel på en författare som redogör för fångstrejken och 

konsekvent växlar mellan de två benämningarna (1971, sid. 77-83). Uppfattningen har varit att det 

kan läggas en värdering i något av orden och att en läsare då upplever uppsatsen som vinklad. I en  

skrivelse från FFCO diskuteras just dessa formuleringar och vilken värdering som ges dem. 

  

 Medvetet användes nu formuleringarna 'förhandlingar','fångar', 'fängelse' och 'fångvaktare' 

 istället för 'samråd', 'intagna', 'vårdanstalt' och 'vårdare', därför att vi i dagens läge är fångar,  

 ingenting annat än fångar, som avtjänar ett straff på ett fängelse som är bevakat av fångvaktare. 

 Det finns ingen anledning för oss att hjälpa de hycklande myndigheterna i deras försök att 

 lura, avtrubba, hjärntvätta och förleda oss och allmänheten att tro att det existerar något  

 som ens avlägset kan liknas med begreppet och ordet 'vård'. (Vård- och tillsynsavdelningen 

 Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

En önskan är att en värdering inte skall läggas i författarens beskrivning av händelseförloppet varför 

det i uppsatsen kommer att växlas mellan ”fånge” och ”intagen”. Meningen är dock densamma, att 

beskriva en person som har frihetsberövats och därför spenderar sin tid på ett fängelse. 

   ”Fångsammanslutningar” syftar till det fångkollektiv som under en intensiv tidsperiod 

tillsammans strejkade för att förbättra den svenska kriminalvården. FFCO och förtroenderåden 

omfattas av benämningen, men sammanslutningen antas vara större än så. De 2.600 fångar som 

hungerstrejkade år 1970 (Edling 2004, sid. 61) är ett exempel på vad som avses med en 

fångsammanslutning. 

 

Teori 

Arbetet och resultatet förankras i Thomas Mathiesens teori om det ofullgångna. Thomas Mathiesen 

är sociolog och professor i rättssociologi. Han är medlem i KROM, den norska motsvarigheten till 

KRUM, sedan han deltog i att grunda organisationen är 1968 och Mathiesen var även ordförande i 

KROM mellan åren 1968-1973. Om sitt deltagande skriver han ”My participation in the 

organization has served as a basis for radical action research, where information obtained about the 

penal system has been systematized in article and book form and fed back to the organzation and to  
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organizational and sociological theory.” (http://folk.uio.no/thomasm/curriculum_vitae.html) 

   Teorin anses relevant för arbetet då den beskriver hur ett alternativ, i detta fall KRUM och 

fångsammanslutnignarna, tas emot av det etablerade systemet, här kriminalvården. Att Mathiesen 

själv är aktiv inom den norska motsvarigheten till KRUM kan diskuteras. Han beskriver hur hans 

deltagande i organisationen har legat till grund för den forskning han har bedrivit, men det anses 

dock  att det i den aktuella teorin inte ligger någon värdering rörande KRUM, 

fångsammanslutningar eller kriminalvården. Det ligger heller inte någon värdering i huruvida 

förekomsten av ett alternativ skulle vara positivt eller negativt i förhållande till det etablerade 

systemet. Teorin är också applicerbar på alternativ i allmänhet och den kommer därför att användas 

i arbetet. 

   Mathiesens teori om det ofullgångna grundar sig i att vissa kriterier måste vara uppfyllda för att 

ett alternativ ska vara just ett alternativ till det nuvarande systemet. Det bör bygga på egna 

utgångspunkter som motsäger systemets utgångspunkter. Denna motsägelse rör framförallt vilka 

mål som bör uppnås, men den kan även beröra på vilka sätt de olika målen ska nås. Alternativet ska 

också konkurrera, vilket betyder att det måste vara aktuellt att förändra det nuvarande systemet 

(Mathiesen 1971, sid. 10).  

   Svårigheten med ett alternativ är att uppnå en kombination av motsägelse och konkurrens, 

alternativet får inte bli icke-konkurrerande och det får heller inte bli enigt och medhållande med det 

nuvarande systemet. Målet är att uppnå något Mathiesen kallar för en ”konkurrerande motsägelse” 

(1971, sid. 10). 

   Oppositionen, de som presenterar alternativet, kan föra fram ett budskap, ett alternativ, som är 

främmande och utformat. Att det är främmande betyder att det inte redan finns hos det nuvarande 

systemet. Att det är utformat betyder att alternativets genomförande är någorlunda klarlagt. En 

opposition som talar främmande och utformat för alltså fram ett alternativ som är nytt och 

konsekvenserna av dess genomförande är tydliga. Dock kan en anhängare till det gamla systemet 

avskriva detta då konsekvenserna av det är tydliga och därför kan definieras som något som ej 

passar det etablerade systemet, det blir irrelevant. Det innehåller en motsägelse, men dess 

konkurrenskraft kan avskrivas (Mathiesen 1971, sid. 11). 

   En motsats till alternativet som är främmande och utformat är det alternativ som är invävt och 

antytt. Detta betyder att dess idéer är integrerade i det gamla systemet, de är liknande, men 

budskapet och konsekvenserna av ett genomförande är inte tydliga. Ett sådant alternativ är 

konkurrensdugligt eftersom man inte kan avskriva det då man inte vet vad det kommer att leda till. 

Trots detta är ett sådant alternativ inte aktuellt i och med att dess budskap och vilja redan finns i, är 

invävt i, det gamla systemets tankar. Det utgör vad som kallas för en ”konkurrerande  
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överensstämmelse” (Mathiesen 1971, sid. 11f). 

   Alternativ kan alltså vara motsägelsefulla men icke-konkurrerande och konkurrerande men 

överensstämmande. Dessa två möjligheter öppnar dock inte för att vara riktigt klara och tydliga 

alternativ. Ytterligare två möjligheter finns. Mathiesen (1971, sid. 12) menar att ett är det invävda 

och utformade budskapet. Det tillför inte något nytt, det är invävt i det gamla systemet, och det är 

också klargjort, utformat, att det inte tillför något nytt. Det är en ”icke-konkurrerande 

överensstämmelse”. Det alternativ som återstår är det som är främmande och antytt. Det motsäger 

det etablerade systemets idéer och det konkurrerar också med det då konsekvenserna av det bara är 

antydda. Därför går det inte att avskriva. Detta fjärde alternativ är också definitionen av det 

ofullgångna. Det har ännu inte prövats och konsekvenserna av det är ännu inte fullt utredda 

(Mathiesen 1971, sid. 13). 

   Vad som kommer att antas vara alternativet i uppsatsen är KRUM:s och fångstrejkernas mål och 

ambition om genomförandet av ett nytt kriminalpolitiskt program. Även många av landets 

förtroenderåd och intagna var en del av detta alternativ som med det i åtanke kan sägas ha inletts i 

februari 1969 då KRUM skickade ut ett upprop till alla landets fångar med uppmaningen att de 

borde sluta sig samman i förtroenderåd (Edling & Elwin 1972, sid. 107).  

   Thomas Mathiesens teori är möjlig att applicera på arbetet då den kan ge en djupare förståelse till 

varför en relation och uppfattning ser ut som den gör mellan en opposition, i detta fall KRUM, och 

det etablerade systemet, här i form av kriminalvården, och varför de två parterna agerar som de gör. 

Den är också relevant för arbetet då den kan användas för att beskriva hur ett etablerat system 

mottager ett alternativ. Ett antagande kan vara att mottagandet av ett alternativ beror på om det 

etablerade systemet ser det som en konkurrerande kraft eller som något som kan avskrivas. Det kan 

antas att ju närmare relationen är det ofullgångna, då alternativet är främmande och antytt, desto 

sämre blir relationen mellan oppositionen och det etablerade systemet för att det då kan finnas en 

vilja respektive en ovilja för ett regimskifte. Teorin används som en utgångspunkt för förståelsen. 

 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen i ämnet fångstrejker, fångsammanslutningar och KRUM är inte 

omfattande. Den litteratur som skrivits är till största delen författad av personer med ett intresse för 

någon av parterna och övervägande är detta litteratur som rör KRUM. ”När botten stack upp” är ett 

exempel på sådan litteratur. Det är en antologi från 2004 som bland annat behandlar KRUM. 

Bidragen till boken är skrivna av människor som var aktiva i KRUM eller som verkade i förbundets 

närhet. Dessa är exempelvis Henrik Tham (verksam i KRUM under 1970-talet. Tham är också 

intervjuad för denna uppsats), Lasse Strömstedt (före detta ordförande i förtroenderådet på anstalten  
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Hall) samt Per Gahrton (medlem i KRUM:s första styrelse). Vad som framkommer i litteraturen är 

en subjektiv verklighet, dock ses detta inte som något negativt då det är just de subjektiva delarna 

som eftersöks. I boken beskrivs hur KRUM bildades, vad de syftade till, lyckades och misslyckades 

med. Också praktikerna, de personer som genom att ha varit intagna på anstalt hade en erfarenhet 

från svensk kriminalvård, kommer till tals. Strömstedt beskriver hur intagna först inte betrodde 

KRUM, men att de efter ett tag förstod att förbundet menade allvar i sin ambition. Han beskriver 

hur bland annat besöksgrupper ledde till nya relationer och vänner för livet. Han menar också att 

engagemanget i KRUM och förtroenderåd var ”framförallt roligt” och ”en njutning” (sid. 51). Han 

beskriver vidare hur intagna fick ett nyvunnet självförtroende och att det mellan merparten av 

Sveriges fångar fanns en solidaritet. Per Gahrton skriver om KRUM:s motståndare och medhållare. 

Han beskriver Torsten Eriksson som en av motståndarna och sätter honom i kontrast till Gunnar 

Marnell, under en tid Halls anstaltschef. Marnell lät KRUM komma in på anstalten och berätta för 

de intagna om förbundet. 

   Hörnlund, Kiemunki och Hägglund har år 2003 bedrivit forskning gällande vad som kan kallas för 

en ”fång”sammanslutning, Kriminellas Revansch i Samhället, KRIS. Det är en frivillig förening 

som arbetar aktivt sedan 1997 för att förebygga återfall i kriminalitet (Hörnlund, Kiemunki & 

Hägglund 2003, sid. 1). De visar i sin slutsats att KRIS är en viktig förening som fyller en funktion i 

att erbjuda kamratskap, stöd och handledning. Föreningen hjälper medlemmarna att skapa sociala 

band till ett konventionellt samhälle (Hörnlund et al 2003, sid. 12). Forskningen som presenteras rör 

inte samma typ av sammanslutning som KRUM och FFCO, men poängterar att en funktion fylls 

genom att erbjuda en social sammanslutning vilket kan kopplas till denna uppsats. 

   Reine Carlsson (2007, sid 2) har i sin forskning studerat vilken uppfattning intagna har av sin 

fängelsevistelse, sin behandlingsform samt deras uppfattning av svensk kriminalvård. Han har 

genom kvalitativa intervjuer (Carlsson 2007, sid. 3) talat med intagna och i resultatet syns bland 

annat att intagna menar att det är viktigt att använda de intagnas kompetens för att förbättra 

kriminalvården. Han reflekterar över att intagna som hjälper andra ”kommer att känna en form av 

bekräftelse där de har upplevt att de har gjort något nyttigt, vilket i sin tur innebär att de kommer på 

andra tankar?” (Carlsson 2007, sid. 48). Att intagna hjälper andra fångar kan märkas i beskrivningar 

av fångstrejken 1970 och således kan Carlssons forskning kopplas till denna. 

 

Metod 

Urval och material 

Materialet som används för analys består till största delen av brev, protokoll, pressmeddelanden och 

liknande. De är främst från åren 1970 samt 1971. Anledningen till detta är att material från övriga år  
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är mycket svårt att hitta trots många besök och samtal med personal på Riksarkivet i Arninge där 

kriminalvårdens arkiv förvaras. Slutsatsen från sökning i diarier och register är att det inte verkar 

finnas annat än sporadisk dokumentation om KRUM i Kriminalvårdsstyrelsens arkiv. Inte heller om 

fångstrejken på Österåkeranstalten 1970 verkar det finnas annat än sporadisk dokumentation. Efter 

samtal med personal på Riksarkivet Arninge antas det att den förmodade bristen på arkivmaterial 

rörande KRUM sannolikt beror på tidigare bristfälliga rutiner för arkivläggning, snarare än att 

arkivmaterial har försvunnit.  

   Att det material som finns tillgängligt till största delen är från just 1970-71 kan vara en viktig del 

av analysen av relationen mellan de två. Korrespondensen verkar ha varit som störst då vilket 

avslöjar mycket om hur viktiga dessa händelser, fångstrejker och fångars sammanslutning, var i  

Sveriges kriminalpolitiska historia. Tyvärr har också KRUM:s centrala arkiv förkommit (Tham 

2004, sid. 96) och viktiga källor finns därför inte tillgängliga för uppsatsen. Dock finns bland annat 

brev med mera från KRUM och FFCO arkiverat i delar av det material som har hämtats från 

kriminalvården vilket gör att källor också från dem till viss mån är möjliga att ta del av. På 

kriminologiska institutionen i Stockholm finns också en låda med arkivmaterial, främst från FFCO, 

i form av tidningar, brev och dylikt. Materialet som ligger till grund för uppsatsen är således inte 

alltför omfattande, men förhoppningen är att ett resultat ska vara möjligt att skapa trots detta. Dock 

bör läsaren vara medveten om att det alltså finns material som har förkommit och huruvida det 

materialet eventuellt skulle ha påverkat den slutsats som kommer att presenteras går bara att 

spekulera i. 

   Materialet som används är till största delen skrivet av personer som önskar framföra sitt förbunds 

eller sin myndighets vilja. Detta kan resultera i uppgifter som är under- eller överdrivna, men det 

anses inte vara någon felkälla. Snarare är det en tillgång då just tankar och känslor är vad som 

eftersöks. Ett exempel på detta är Kriminalvårdsstyrelsens uppgift om att matstrejken år 1970 som 

mest omfattade  1.889 intagna (Kriminalvården 1970). Edling (2004, sid. 61), aktiv i KRUM, 

skriver istället att över 2.600 intagna hungerstrejkade vid nämnda tillfälle. Meningsskiljaktigheter 

liknande dessa är i arbetet, kopplat till frågeställningen, en tillgång. 

   Under arbetets gång har en intervju med Henrik Tham, aktiv i KRUM, också genomförts vilket 

gav ytterligare djup till förståelsen för relationen mellan förbundet och kriminalvården. En 

radiodokumentär från den 24 oktober 2010 rörande fångupproret på Österåkeranstalten 1970 

används också som källa och då främst gällande citat från intagna och anställda inom  

kriminalvården under den aktuella tiden. Källkritiken är självklart viktig, men då det återigen är 

individuella känslor och tankar som eftersöks bör det inte vara ett problem att använda 

informationen. Radioprogrammet är offentligt och finns att ladda ned via Sveriges Radios hemsida  
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varpå det bör vara etiskt försvarbart att i en uppsats citera medverkande. Materialet är viktigt då det 

speglar flera infallsvinklar och belyser information som annars är mycket svårtillgänglig. 

 

Kvalitativ intervju och innehållsanalys 

Uppsatsens metoddel består av två delar, en kvalitativ intervju samt en kvalitativ innehållsanalys.  

   En kvalitativ intervju strävar efter ett förståelseperspektiv vilket betyder att forskarens syfte är att 

förstå hur intervjudeltagaren tänker, resonerar och handlar. Vetenskapsteoretiskt innebär det att 

kunskap alltid är beroende av medvetande, vår förförståelse påverkar vad vi frågar om och hur vi 

tolkar det vi får veta i en intervju. Detta gäller också deltagaren. Kunskapen som kommer av en  

intervju sker genom en interaktion, det är något som produceras, inte något som finns. Därför är 

heller inte syftet att finna sanningen om hur det verkligen är, vad som söks är snarare deltagarens 

uppfattning (Karlsson & Pettersson 2006, sid. 60). Kvale & Brinkmann (2009, sid. 64f) använder en 

metafor för att beskriva detta – intervjuaren är en resenär. Intervjun ses som en process, som en 

resa, där kunskapen produceras på vägen, under intervjuns gång, i ett samspel mellan deltagare och 

intervjuare. 

   Användandet av en kvalitativ intervju riktar intresse mot intervjudeltagarens ståndpunkter och vad 

han eller hon anser vara viktigt att framföra. På grund av detta är intervjuerna flexibla och de 

anpassas efter situationen (Bryman 2002, sid. 300). För uppsatsen genomfördes en semi-

strukturerad intervju. Det fanns vissa teman som önskades täckas in och en intervjuguide med 

nyckelfrågor fanns till hands (se bilaga 1), men friheten var trots detta stor och samtalet utvecklades 

tillsammans med deltagaren i enlighet med Alan Brymans (2002, sid. 301) beskrivning av vad en 

semi-strukturerad intervju är. 

   Att använda en kvalitativ intervju var relevant för arbetet då det söks en förståelse och 

uppfattning, inte absoluta fakta. Därför lades fokus på att tillsammans med deltagaren klargöra 

ståndpunkter och åsikter. Förförståelsen, i meningen förkunskap, påverkade vilka frågor som 

ställdes och var i det här fallet viktig för att kunna ställa följdfrågor och att komma in i situationen 

med en del tidigare kunskap gjorde att de frågor som ställdes lättare kunde kopplas till 

frågeställningen. 

   En kvalitativ innehållsanalys innebär ett sökande efter bakomliggande teman i texter och annat 

material som analyseras (Bryman 2002, sid. 368). Problemet med metoden är att det krävs en 

medvetenhet om att den tolkning som en forskare gör av en text inte behöver, och förmodligen inte 

kommer, att vara densamma som en annan forskares vilket kan påverka reliabiliteten. Det finns 

någonstans en spegling av ens egna tolkningar i resultatet och denna typ av metod kräver därför att  

vi behandlar den med varsamhet (Bryman 2002, sid. 367). Kopplat till frågeställningar, materialet  
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och den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är dock detta en lämplig metod för studien.  

 

Kvalitativ forskning, validitet och reliabilitet 

Kvalitativ forskning lägger under en insamling av material vikten vid ord och inte vid kvantifiering. 

Den är ofta induktiv, vilket innebär att den till stora delar fokuserar på generering, bildandet, av 

teorier (Bryman 2002, sid. 35). Positivismen präglas av objektiva, mätbara variabler och kausala 

förklaringar (Sohlberg & Sohlberg 2009, sid. 242) och den är något kvalitativ forskning tar avstånd  

från då den istället strävar efter att undersöka hur individer subjektivt uppfattar sin sociala 

verklighet. Denna verklighet är ständigt föränderlig och sammankopplad med individers 

konstruerande förmåga (Bryman 2002, sid. 35). Kvalitativ forskning beskrivs ofta som 

tolkningsinriktad, dess tyngd ligger i förståelsen av hur individer tolkar en social miljö (Bryman 

2002, sid. 250). Då denna forskning rörande en del av den kriminalpolitiska historien strävar efter 

förståelse, inte förklaring, används kvalitativa metoder. Det viktiga är inte att söka kausala 

samband, utan att på ett djupare plan söka förstå en relation. Förståelse är något som har sin grund i 

ett inkännande av människors strävan och avsikt (Sohlberg & Sohlberg 2009, sid. 155).  

   Validitet behandlar frågan om forskaren verkligen mäter det som avses att mätas (Roxell 2006, 

sid. 158). I undersökningen eftersträvas inte en sanning, istället eftersöks uppfattningar, något som 

inte är sant och fastställt. Validiteten uppnås genom att söka just detta och resultatet bör därför bestå 

av de subjektiva delarna av materialet som finns tillgängligt. Forskarens person kan här spela en roll 

gällande vad som tolkas som en uppfattning hos de olika parterna och kan liknas vid en form av 

förförståelse. Tyvärr kan detta påverka resultatet, vad en forskare anser vara relevant för att besvara 

frågeställningarna behöver nödvändigtvis inte anses relevant av en annan forskare. Kanske kan man 

då öppna för diskussion genom att i resultatdelen presentera omfattande citat och anses något då 

inte vara relevant eller feltolkat kan detta bortses ifrån. Utgångspunkten i studien är dock att det 

som avsetts att undersökas verkligen också har undersökts och ambitionen är att läsaren också kan 

hålla med om detta. Validiteten blir hög genom att en subjektiv uppfattning framkommer, då det var 

vad som avsågs med studien. 

   Reliabilitet innebär att en undersökning ska kunna upprepas vid två olika tillfällen, den variation 

som uppkommer i resultaten ses som graden av tillförlitlighet (Roxell 2006, sid. 157).  En studies 

reliabilitet beror alltså av om det är möjligt att uppnå samma resultat upprepade gånger. I den 

aktuella studien eftersträvas en förståelse av subjektiva upplevelser. Detta är i sig svårt att göra på 

ett helt objektivt sätt som forskare. Materialet kommer, högst troligen, att analyseras något 

annorlunda beroende på vem forskaren är. Detta kan exempelvis bero på förförståelser som skiljer 

sig åt eller att man väljer att lyfta fram och fokusera på olika meningar och innebörder i en text,  
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trots att den egentligen är densamma. För att reliabiliteten, möjligheten att uppnå liknande resultat 

vid senare forskning, ska bli hög eftersträvas i denna studie en genomskinlighet. Ambitionen är att 

genomförandet ska bli så tydligt att studien, om en sådan önskan finns, kan replikeras.  

 

Genomförande 

Arbetet inleddes med en ram av funderingar kring vad som vore intressant att studera, i detta fall 

KRUM och kriminalpolitik. Jag började med att söka litteratur som behandlade KRUM och det 

framkom snabbt att denna till största delen rörde tiden runt fångupproret 1970. Materialet som finns 

tillgängligt är inte överdrivet omfattande, och är till största delen skrivet av människor som har varit 

aktiva inom förbundet. Idén om att studera relationen till deras motpart – kriminalvården – väcktes 

då. Tanken var till en början att studera deras relation under alla förbundets aktiva år 1966-1984,  

dock avgränsades alltså arbetet då det tillgängliga materialet mestadels rör fångupproret. För att ta 

del av kriminalvårdens handlingar har jag många gånger besökt Riksarkivet i Arninge och där sökt i 

arkivförteckningar och diarier efter användbart material. Under materialinsamlingen uppkom ofta 

FFCO i det material som finns från kriminalvården och de lades då till i frågeställningen. Detta dels 

för att ”praktikerna” skulle omfattas av undersökningen mer än de tidigare gjort, men också för att 

materialtillgången annars hade blivit för begränsad.  

   För att räta ut vissa frågetecken och för att få en djupare förståelse för arkivmaterialet tog jag  

personligen kontakt med Henrik Tham, professor i kriminologi och tidigare aktiv inom KRUM. 

Intervjun genomfördes den 8 december 2010 på kriminologiska institutionen i Stockholm. Han 

medgav sitt samtycke till att jag om behov fanns fick citera honom i uppsatsen. Den spelades in och 

då den var av semi-strukturerad art liknande den ett samtal, men det fanns vissa frågor som skulle 

täckas in (se bilaga 1). Transkriberingen hade, i enlighet med Karlsson och Pettersson (2006, sid. 

71) en viktig del i förståelsen för vad som uttrycktes och det lades mycket tid på just detta, att 

faktiskt fundera på vad som sades och hur det sades. 

   I och med arbetets gång upptäcktes luckor i materialet och jag har därför återvänt till Riksarkivet 

ett antal gånger. Det har varit tidskrävande då materialet till stora delar har behövt sekretessprövas 

innan det kunnat göras tillgängligt, men detta har också varit nyttigt då bearbetningen har lett till att 

centrala teman upptäcktes på ett tidigt stadium.  

   De två huvudkategorier eller teman jag har delat upp materialet i är kriminalvården och 

fångkampen. Detta för att underlätta analysen, dock ska det redan här sägas att kategorierna ständigt 

hakar i varandra då de behandlar samma sak, men från olika synvinklar.  

   Kategorin kriminalvården har sedan delats in i underkategorier som underlättar för förståelsen av 

deras relation till fångkampen. Dessa är organisationen, deras sätt att möta motståndet, media, hur  
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de talar om situationen inför media, om fångsammanslutningarna, resultat som direkt visar olika 

uppfattningar av den då rådande situationen och slutligen undvikande då en vilja att söka sig runt 

debatten märktes.  

   Kategorin fångkampen delades in i två stora, återkommande underkategorier. Dessa var 

mottagande av kriminalvården, hur de mottog internernas och KRUM:s vilja samt maktutövning, 

hur de olika parterna på olika sätt befäste sin makt.  

   De två huvudkategorierna skapades för att följa frågeställningarna. Kategorin kriminalvården 

besvarar främst, men inte endast, hur kriminalvården uppfattade situationen och på motsvarande sätt 

besvarar den andra kategorin främst hur KRUM och fångsammanslutnignarna uppfattade 

situationen. 

   Citat som uppfattades vara extra relevanta från det material som fanns tillgängligt placerades 

under passande kategori. Min förhoppning och önskan är att de ska kunna presentera relevanta 

huvuddrag i den dåtida debatten. Kategorierna och citaten har analyserats och för att bidra till en 

djupare förståelse av hur uppfattningen såg ut har de kopplats till Thomas Mathiesens teori om ett 

alternativ och det ofullgångna. 

 

Resultat  

Resultaten presenteras under de kategorier som har nämnts i det ovanstående avsnittet, 

genomförande. De består av citat som redovisar hur kriminalvården, KRUM och 

fångsammanslutningarna uppfattade relationen de hade till varandra. Resultaten och den 

efterföljande analysen presenteras i två olika kapitel för att göra överblicken lättare. De separeras 

även för att tydliggöra vad som verkligen är ett resultat av materialgenomgången samt vad som är 

författarens analys och tolkning av relationen dem emellan. 

 

Kriminalvården - Organisation 

Den 29 november 1970 skrivs ett förslag till PM angående åtgärder om det skulle uppkomma en 

konflikt med intagna vid fångvårdsanstalten i Malmö och det går att läsa att kriminalvården ska 

”Studera KRUM:s agerande: (ev. utestänga organisationen).” De fortsätter med att ”Vid utökning av 

konflikten till arbetsstrejk, införa total inlåsning, indragning av samtliga förmåner förutom 

promenaden.” (Vård- och tillsynsavdelningen Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

   Den 25 november 1970 skriver en kriminalvårdsdirektör i ett brev till en avdelningsdirektör på 

Kriminalvårdsstyrelsen om vilka åtgärder som bör vidtas om en konflikt uppstår efter samtal på 

Österåkeranstalten. 
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 Vi är ense om följande rekommendationer, om de intagna påbörjar allmän eller mera omfattande 

 näringsvägran och/eller arbetsvägran, som icke kunnat avvärjas efter förhandlingar med lokala  

 samrådsorgan. Det är nödvändigt att kriminalvården i det tänkta och befarade läget uppträder 

 med fasthet. Det blir praktiskt omöjligt att hålla en del av anstalten igång på vanligt sätt och ha 

 en del av den i strejk av ena eller andra slaget. Tyvärr måste alla behandlas lika.  

 Arbetsdriften måste stanna upp; inga intagna kan arbeta i köket etc. (Vård- och tillsynsavdelningen 

 Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

Kriminalvården - Media 

År 1970, i slutet av november skriver en kriminalvårdsdirektör i brev till en avdelningsdirektör på 

Kriminalvårdsstyrelsen om hur kriminalvården bör agera vid en konfliktsituation och tillägger att: 

 

 Slutligen: pressombudsmannen bör slå på stora trumman och söka åstadkomma en 

 för kriminalvården hederlig publicitet. (Vård- och tillsynsavdelningen Volym F1:3, 1970,  

 Saknummer 33) 

 

Det är inte tydligt vilken pressombudsman som i citatet avses. 

   Vikten av att aktivt möta media skrivs också i ett brev från den regionala företagsnämnden i västra 

anstaltsgruppen, Göteborg, till Kriminalvårdsstyrelsen den 4 januari 1971. 

 

 Avslutningsvis önskar vi framhålla vikten av att kriminalvårdsstyrelsen i framtiden 

 mer aktivt bemöter kritik som framföres i massmedia samt ger saklig information i 

 kriminalvårdsfrågor. Alltför ofta saknar man helt officiell reaktion på de oftast helt  

 osakliga angrepp som riktas mot kriminalvården. (Vård- och tillsynsavdelningen Volym F1:3,  

 1970, Saknummer 33) 

 

Den 28 oktober 1970 rings det till bland andra TT och DN in ett meddelande av en assistent vid den 

Östra räjongen där det framkommer att ” Assistenterna på östra räjongen vill framhäva denna sin 

uppfattning, att de på alla sätt är villiga att samarbeta med de intagna”. (Kriminalvårdsstyrelsen 

1969-1981, Diarieförda handlingar 1970, Volym F1:187). 

 

Kriminalvården - Om fångsammanslutnignarna 

Den 4 januari 1971 skrivs från den regionala företagsnämnden i västra anstaltsgruppen, Göteborg, 

till Kriminalvårdsstyrelsen i Stockholm ett brev innehållande tankar kring vad ett erkännande av 

FFCO som förhandlingspart skulle innebära.  
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 Ett godtagande av FFCO som förhandlingspart skulle strida mot kriminalvårdens principer 

 och terapeutiska inriktning. (…) Uppmuntrar man nu en organisation som FFCO bidrager 

 kriminalvården till att skapa en intressegemenskap som syftar till solidaritet med en grupp. 

 Uppmuntrar till identifiering med en speciell grupps problem och befäster därmed den 

 reaktionära och för progressiv kriminalvård farliga tanken att det finna ett 'fångsamhälle' och  

 gemensamma 'fångintressen' som man skall solidarisera sig med på grund av att man av 

 olika anledningar en kortare tid intagits för anstaltsvård. (Vård- och tillsynsavdelningen  

 Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

Press- och informationstjänsten vid Kriminalvårdsstyrelsen skickade den 28 oktober 1970 ut ett 

internt meddelande med information angående överläggningarna vid Österåkeranstalten den 25-27 

oktober 1970. Överenskommelser presenteras och det går att läsa att 

 

 Samrådsverksamheten skall utvecklas så att man, i de fall lag och författning lämnar 

 utrymme därför, i största möjliga mån kan påverka beslutsfunktionerna. (…) Vad ovan  

 uttalats skall gälla där ej lag eller författning lägger hinder i vägen.  

 (Kriminalvårdsstyrelsen 1969-1981, Diarieförda handlingar 1970, Volym F1:187) 

 

En assistent vid den östra räjongen ringer den 28 oktober 1970 in ett meddelande till bland andra TT 

och DN och meddelar att 

 

 Vi kan inte acceptera att, som i det aktuella fallet skett, kriminalvårdens utveckling styrs 

 av människor och organisationer, vilka valt metoden att arbeta genom och med  

 utnyttjande av de intagna och som underkänner och avvisar assistenternas och vårdpersonalens 

 försök till samarbete och som inte godkänner de sistnämndas positiva vilja att förbättra 

 de intagnas situation på anstalterna. (Kriminalvårdsstyrelsen 1969-1981,  

 Diarieförda handlingar 1970, Volym F1:187) 

 

Torsten Eriksson, kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör mellan 1960-70 reflekterar över den 

tjuvriksdag som ledde till att KRUM bildades och säger år 1969 att det fanns ”Något slags svärmeri 

för brottslighet och brottslingar som jag fann vara mycket motbjudande” (P3 Dokumentär 2010-10-

24). 

   Bo Martinsson efterträdde Eriksson år 1970 och han var positiv till fångarnas sammanslutning. 

”Jag är det i hög grad, eftersom jag får en massa information som jag annars inte skulle få genom 

kontakten med förtroenderåden. (...) Unga män som jobbar i det här, jag tror att när dom får ta ett 

kollektiv ansvar så innebär det att dom utvecklas själva också” (P3 Dokumentär 2010-10-24). 
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   Att Martinsson var positiv till förhandlingarna framkommer också i den för uppsatsen genomförda 



intervjun med Henrik Tham då han menar att Martinsson ”var absolut för det här och progressiv”, 

dock tillägger han att ”fängelsecheferna var väl inte alla så mycket med på det”. 

 

Att Torsten Eriksson och Bo Martinsson skiljde sig åt i sitt sätt att arbeta som 

Kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör betonas av Gunnar Engström som tillträdde som chef för 

Hallanstalten år 1970. Om Eriksson säger han att ”Han drev den här arbetslinjen, han ville att man 

skulle ha fabriksfängelser och att man skulle underlätta för de intagna att när de väl kom i frihet, att 

de skulle få arbete va, men sen var han också tuff i diskussionerna så han kom på kant med KRUM. 

Han tyckte till exempel att tjuvriksdagen som då anordnades 1966, han tyckte att det var ett jippo 

och han talade om 'marodörer på humanitetens bakgårdar' uttryckte han sig om KRUM.” Däremot 

säger han om Bo Martinsson att ”Han framstod som en väldigt human person och 

förändringsinriktad. Han skulle ju egentligen ha blivit justitieminister, men med bråket då med 

strejker och allting så blev han generaldirektör. Man ville ha honom för han kunde prata med både 

fångar och personal” (P3 Dokumentär 2010-10-24). 

 

Kriminalvården - Undvikande 

Den 10 maj 1971 överlämnade kriminalvården svar på frågor till en flicka som verkar söka underlag 

till ett skolarbete rörande den då aktuella debatten om kriminalvården och fångars sammanslutning. 

Relevanta frågor och svar för denna uppsats presenteras nedan. Frågorna presenteras i kursiv stil: 

 

 Hur ställer Ni er till de intagnas försök att förbättra sina förhållanden? 

 En ökad medvetenhet om sina förhållanden och därmed sammanhängande strävan att 

 förbättra dem är naturligtvis en positiv utveckling hos en människa. 

 Vad tycker Ni om KRUM:s agerande under hungerstrejken? 

 När det gäller att tänka och tycka så har självfallet samtliga 4.632 anställda i alla grader  

 inom kriminalvården frihet att ha sina egna åsikter. 

 Hur fungerar samspelet mellan personal och de intagna? 

 Samspel mellan människor fungerar ibland bra och ibland dåligt, beroende på olika  

 individer. När det gäller samspelet personal-intagna så varierar även detta kolossalt med 

 olika individer. Naturligtvis innebär det svårigheter ibland när det gäller två olika grupper 

 ställda så att säga på varsin sida. 

 Hur skall en fånge behandlas? 

 Det svenska folket har mycket delade meningar om detta, men i bestämmelserna står att 

 'intagen skall bemötas korrekt och med förståelse för de svårigheter som är förenade med  
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 frihetsberövandet. (Kriminalvårdsstyrelsen 1969-1981, Diarieförda handlingar 1970-1971, 



 Volym F1:189)  

 

Fångkampen - Mottagande av kriminalvården 

FFCO har skrivit en rapport - ”Rapport. Österåker 70. FFCO” - där de behandlar den stora matstrejk 

som bröt ut på Österåkeranstalten i oktober 1970 och de förhandlingar som följde. Under 

förhandlingarna krävde fångarna att psykologernas arbetsvillkor skulle förbättras, en punkt som 

ströks från dagordningen och Vårdpersonalens förbundsordförande kritiseras därför: 

 

 Han motiverade med att säga att det inte är fångarnas sak att förhandla om personalens 

 arbetsuppgifter. ---En fråga: Vem i helvete ska då bry sig om det? Förbundet gör nästan  

 ingenting, och i grund och botten är det oss och vår situation det gäller!  

 (Vård- och tillsynsavdelningen Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

Österåkers förtroenderåd skrev den 21 oktober 1970 ett öppet brev till skattebetalare där de 

beskriver hur anstaltsväsendet döljs för medborgarna och vad som bör göras för att undvika att   

kriminalvården arbetar i det dolda. 

 

 Allmänna medel utnyttjas till att bekosta Kriminalvårdsstyrelsens ytterst auktoritära  

 system av straffarbete och vanvård. Det nuvarande anstaltsväsendet är dolt för det öppna  

 samhället, systemet bevakas genom cencur och rigorösa säkerhetsbestämmelser, 

 Dagspressens representanter och andra nyhetsmedia förhindras att sammanträffa med  

 fångarnas förtroenderåd och andra i fängelset inkapslade kamporganisationer. De 

 informationer om fångarnas behandling som meddelas allmänheten är alltid kamouflerade  

 och därigenom icke verkliga, Den skattebetalande medborgaren förs medvetet bakom 

 ljuset, hans pengar missbrukas. 

 (…) 

 Vi har idag beslutat att inte längre låta identifiera oss med systemet som producerar 

 brottslingar. Vi kräver att pressen får besöka landets alla anstalter och fångarnas förtroenderåd 

 och fångarnas utvalda representanter. Vi kräver en objektiv debatt i fångvårdsfrågor -  

 debatten idag är infekterad och styrd av Kriminalvårdsstyrelsens sjuka samvete. denna  

 skadliga institution tycks inte tåla någon insyn från allmänhetens sida Vi söker inte  

 skenbara förmåner, en klibbig humanitet – men en verklig möjlighet att förändra   

 vår situation. (Kriminalvårdsstyrelsen 1969-1981, Diarieförda handlingar 1970, Volym F1:187) 

 

Förtroenderådet på Västergården, en öppen anstalt i Dalsland, skriver ett öppet brev till medborgare 

i Svea Rike och talar om att det på den anstalten råder relativt goda förhållanden, men att de trots  
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det solidariserar sig med de intagna på Österåker och deras krav 



 

 Här på Västergården i Dalsland som är en öppen anstalt råder förhållandevis goda 

 förhållanden. Anstaltsledningen har ställt sig mycket positiv till det för drygt en månad sedan 

 nystartade förtroenderådets verksamhet. Det har utvecklats en uppfordrande positiv anda 

 till aktiviteter från både intagna och anstaltsledning. (…) Vi matstrejkar idag tisdagen 

 den 27.10 som bevis på vår solidaritet med Österåkerinternerna och den växande  

 oppositionen mot det etablerade samhällets förmyndarskap och maktfullkomlighet.  

 (Kriminalvårdsstyrelsen 1969-1981, Diarieförda handlingar 1970, Volym F1:187) 

 

Kriminalvårdsstyrelsens press- och informationstjänst skickade den 2 december år 1970 ut ett 

pressmeddelande som redogjorde för det första centrala samrådet om kriminalvården. Det hölls 

under måndagen den 30 november och tisdagen den 1 december på Österåkeranstalten. Deltagande 

var representanter för Kriminalvårdsmyndigheten, personal och intagna.  Pressmeddelandet redogör 

för vad som skedde under dagarna och det framkommer att beslut som gäller alla 

kriminalvårdsanstalter är i vissa frågor inte möjliga att fatta: 

 

 I frågan om förtroenderådens verksamhet överenskom man om att kriminalvårdsdirektörerna 

 i samråd med styresmännen, personalen och de intagna på anstalterna inom respektive räjonger 

 skulle utreda hur bästa möjliga förutsättningar skulle kunna skapas för förtroenderådens 

 verksamhet. I frågan om lättnader i brevgranskningsbestämmelserna överenskom man om att 

 kriminalvårdsdirektörerna på motsvarande sätt tillsammans med styresmän, personal och intagna 

 på respektive anstalter skulle undersöka förutsättningarna för att utnyttja de möjligheter till  

 lättnader som finns och rekommenderas i fråga om brevgranskning i gällande 

 vårdcirkulär. (Kriminalvårdsstyrelsen 1969-1981, Diarieförda handlingar 1970, Volym F1:187) 

 

Henrik Tham berättar i intervjun om Torsten Eriksson, kriminalvårdens generaldirektör, som 

KRUM:s ”huvudmotståndare”. Eriksson var en internationellt sett framstående  

kriminalvårdsreformator, han var engagerad och var ute internationellt. Dock hade han en vision om 

att det skulle finnas stora fabriksfängelser vilket KRUM var väldigt kritiska emot. Då Eriksson hade 

hamnat i konflikt med justitieminister Lennart Geijer ersattes han av Bo Martinsson. Tham talar om 

de två generaldirektörerna som ”klart intresserade”. Tham beskriver relationen till Martinsson och 

övriga inom kriminalvården genom att säga ”Martinsson (…) han var absolut intresserad. Sen fick 

han ju skit av oss ändå, det är ju inget att snacka om, men det kunde han säkert ta. Vi träffades och 

vi pratade. Han hade ju också, han skulle ju också driva sin kriminalvård och alltså cheferna ute i 

regionerna, som till del var ganska konservativa.” Han fortsätter ”jag tror att av dom yngre  
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kriminalvårdarna var det flera som delade KRUM:s syn. Men utav dom gamla anstaltscheferna så 



var det nog inte alla som tyckte det, utan det skulle vara ordning och reda och lite pina.” 

 

Stig Edling berättar i P3 Dokumentär (2010-10-24) om en strejk på Hall i maj 1969 och hur den 

togs emot av kriminalvården. ”Det blev omedelbart en strejk (…) som ledde till hårda tag från 

kriminalvårdsstyrelsen. Det blev bestraffningar direkt, så alla fick en månads förlängt straff, man 

utdömde 16 års ytterligare fängelse för att man hade hungerstrejkat en eller ett par dagar.” Han 

berättar vidare att då den stora hungerstrejken på Österåker bröt ut 1970 var det till en början lätt för 

KRUM att få kontakt med internerna, men det blev snart svårare. ”Precis i början av strejken, då 

kunde vi få kontakt med fångarna, ringa in och prata med förtroenderådets ordförande och så 

vidare, men när strejken då växte, då klipptes ju det.” 

 

Fångkampen - Maktutövning 

I FFCO:s tidigare nämnda rapport från Österåker 1970 beskrivs Kriminalvårdsstyrelsens svar på  

kriminalvårdspersonalens reaktioner mot förändringar som hade uppkommit till följd av den stora 

matstrejken.  

 

 (...) ansträngde sig kriminalvårdsmyndigheten till det yttersta för att lugna ner personalen 

 som ogillade de förändringar som åstadkommits genom strejken. KVS menade att fångarna 

 egentligen inte hade vunnit särskilt mycket och att man i fortsättningen kunde räkna med 

 att om fångarna skulle strejka någon mer gång så skulle inte KVS s.a.s. lägga fingrarna  

 emellan. (Vård- och tillsynsavdelningen Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

FFCO fortsätter i samma rapport: 

 

 Vid detta möte gick man alltså några steg bakåt i relationen till de samarbetsframsteg 

 man vunnit vid förhandlingarna. På detta sätt sanktionerar KVS fördröjningar, motarbetande och  

 svårigheter på det praktiska planet för reformer man trots allt kommit överens med fångarna om.  

  På detta sätt får också personalen ta stötarna, de får fungera som handbromsar samtidigt som  

 KVS försöker skaffa sig positiv prestige hos fångarna. (Vård- och tillsynsavdelningen  

 Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

De menar vidare, i samma rapport, att det innan förhandlingarna var känt för kriminalvården att de 

intagna ville förbättra psykologernas arbetsvillkor och därför hade det på sin föredragningslista. De 

skriver att myndigheten därför hade möjlighet att bjuda in en representant för beteendevetarna till 

förhandlingarna. Dock skedde inte detta: 
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 ---Trots detta föredrog KVS att försöka hålla beteendevetarna utanför de centrala   



 förhandlingarna. Förmodligen visste man, att vi upplevde det som väsentligast att få  

 överläggningarna till stånd, att vi fångar egentligen inte vill strejka eller på annat sätt bråka, 

 och att fångarna nog kan finna sig i nästan hur ogynnsamma förhandlingsvillkor som helst. 

 Myndigheten är helt enkelt medveten om att man har makten och upplever att det är den 

 fångarna vill förhandla om. Myndigheten vill inte förhandla om makten, därför söker  

 man medvetet eller omedvetet sätta sprängkilar i fångarnas förutsättningar att 

 bedriva förhandlingar. (Vård- och tillsynsavdelningen Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

FFCO sammanfattar förhandlingar mellan intagna och kriminalvården från slutet av november 1970 

med orden: 

 

 De två dagar förhandlingarna höll på var bara skenfäktningar och uppehållande finter 

 från slipade förhandlingsmänniskor. (…) Vi godtog tillsvidare KVS hänvisning till   

 räjongscheferna och styresmännen – och vidare nedåt i hierarkin – för beslutsfattningen i en 

 del av de uppställda kraven. Det var givetvis rena löjligheterna de kom med! Här var församlat 

 all den beslutsmakt som går att uppbringa inom kriminalvården, och så skyller man på en 

 stackars styresman eller tillsynsman. Men det hörde till spelet. (Vård- och tillsynsavdelningen  

 Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

 Det var precis som om KVS ville testa vår styrka och beslutsamhet genom att pressa oss  

 in i en ohållbar situation. De fick svaret omgående. Förhandlingarna strandade och vi inledde 

 ånyo en hungerstrejk, som senare skulle utvidgas till en vätskestrejk. (…) Det kommer att bli  

 förändringar vid förhandlingarna den 11 jan. Hur stora och i vad är det dumt att spekulera i. 

 Vi fångar kommer som erkänd part, vilken inte går att nonchalera hur som helst. Vi kan ju förstås  

 aldrig vara säkra på deras ordhållighet, så en viss beredskap anbefalls i händelse av  

 lömskhet från de styrande. Vem har inte erfarenhet av deras hart när otroliga halhet med  

 paragrafvändningar när det gäller muck, permis eller vanliga småsaker!? Släpper vi taget i det 

 här läget får vi skylla oss själva! Det enda vi kan förlora är våra bojor! Tänk på det!  

 (Vård- och tillsynsavdelningen Volym F1:3, 1970, Saknummer 33) 

 

Harri Miekkalinna, en ledande gestalt för fångupproret och intagen på Österåkeranstalten talar om 

att också de fångar som sammanslutit sig kände att de hade en viss makt. ”Vi trodde ju inte det i 

början, men sen när så många fångar solidariserade sig med oss så att vi var 2600 på slutet, då 

förstod vi hur rädda dom var att det skulle förvandlas till kravaller och blodspilla kanske. Dom var 

jätterädda.” Om förhandlingarna under hungerstrejken på Österåkeranstalten säger han att ”Vi blev 

stärkta varje gång Kriminalvårdsstyrelsens representanter gick och åt lunch. Det kändes jävligt  
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skönt, man kände sig överlägsen dom” (P3 Dokumentär 2010-10-24). 



 

Analys av resultaten 

I analysen strävas det efter att följa den ordning som resultaten har presenterats i för att underlätta 

för läsaren. Detta innebär exempelvis att kriminalvårdens uppfattning av KRUM och 

fångsammanslutningarna analyseras innan fångkampens uppfattning gällande kriminalvården 

diskuteras. 

 

Kriminalvården 

I det material som finns tillgängligt är det svårt att uppnå en objektiv sanning, detta är istället ett 

försök att uppnå en analys som ligger nära de subjektiva uppfattningar som verkligen fanns under 

den aktuella tiden. Det är även viktigt att betona att alla kriminalvårdare, alla fångar och alla aktiva 

inom KRUM självklart inte har kommit till tals i materialet och resultatet, och de verkliga 

uppfattningarna är med sannolikhet mycket bredare och mer differentierade än vad som här 

redovisas. Analysen följer den uppställningen resultaten presenterades i.  

   I resultatet visas att kriminalvården lägger stort fokus vid hur agerandet ska komma att se ut om 

en strejk inträffar. Vad som då behandlas är hur de ska gå tillväga organisatoriskt sett och att de ska 

uppträda med fasthet. Det verkar i det aktuella materialet inte finnas mycket som behandlar hur en 

konflikt ska lösas, endast hur kriminalvården ska svara på den. Kriminalvården tycks också uppfatta 

KRUM som ett stort hot då förbundet vid en strejk ska stängas ute och betoningen ligger i att det 

som lösning ska införas restriktioner. Detta kan tyda på att kriminalvården ser sig och 

fångsammanslutningen ha en relation under vilken det är svårt att förhandla sig fram till en lösning. 

Den lösning som presenteras fokuserar därför på att som enskild part organisera ett 

tillvägagångssätt som är positivt för kriminalvården. Om förbundet inte uppfattades som ett hot är 

det tänkbart att det skulle läggas större vikt vid hur en förhandling ska utformas och se ut. 

   Då media behandlas i resultatkapitlet görs det i termer av att söka framställa en för kriminalvården 

hederlig publicitet. De bör aktivt bemöta kritik som förs fram mot dem i massmedia. I uttrycken är 

det tydligt att kriminalvården vill föra fram en positiv bild av verksamheten. Detta kan 

sammankopplas med KRUM:s täta kontakt med media och vikten av att därför från 

Kriminalvårdsstyrelsen också möta massmedia och då få ut sitt budskap,oavsett om det gäller att 

bemöta kritik eller att framhäva att kriminalvårdsassistenterna är samarbetsvilliga.                 

   Kriminalvårdens syn på fångsammanslutningarna tycks vara splittrad. FFCO beskrivs som en för 

kriminalvården ”farlig tanke”. Kriminalvårdens utveckling får heller inte styras av människor och 

organisationer som arbetar genom ”utnyttjande av de intagna”. Det finns skäl att anta att den  
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organisation som åsyftas (se sid. 16) är KRUM, men detta uttrycks inte ordagrant. Antagandet görs 



då KRUM är den enda organisation, förutom FFCO, som nämns i det tillgängliga materialet. Den 

splittrade synen blir mycket tydlig i kontrasten mellan Bo Martinsson och Torsten Eriksson. 

Martinsson beskrivs som förändringsvillig och human i mötet med personal och intagna, Eriksson 

däremot beskrivs som tuffare och han finner KRUM:s engagemang motbjudande. Henrik Tham 

delar den syn som framförts i arkivmaterialet gällande Bo Martinsson. Han tillägger att 

fängelsecheferna inte alla var positiva till förhandlingar med KRUM och fångar. Den splittrade 

synen på alternativet som framkommer i analysen kan bero på att fångsammanslutningarna och 

KRUM uppfattades på olika sätt av personer verksamma inom kriminalvården. Genom att 

alternativet sågs som ett hot bör också motståndet mot det ha växt. Jämförelsevis bör det motstånd 

man presenterar inför ett alternativ som går lätt att avskriva inte vara särskilt omfattande 

   Tolkningen av kriminalvårdens undvikande formuleringar skall inte bli för långtgående, men det 

kan konstateras att det i svaret till den flicka som sökte information inför ett skolarbete finns 

utrymmen för skilda antaganden gällande den uppfattning som verkligen fanns hos kriminalvården 

beträffande KRUM. Det kan också konstateras utifrån de svar hon ges att kriminalvården inte står 

enade i sin uppfattning. 

 

Fångkampen 

FFCO menar att de inte får förhandla om psykologernas arbetsvillkor då det inte är ”deras sak” och 

ställer sig kritiska till detta då de hävdar att det är deras situation det egentligen gäller. 

   Österåkers förtroenderåd menar att vad som verkligen sker på anstalter hålls dolt för medborgarna 

och att den information som kommer från fängelset om dess behandling av den intagne inte 

stämmer. Det tycks finnas ett stort missnöje gällande hur kriminalvården tar hand om internerna och 

hur den behandlingen presenteras för allmänheten. Förtroenderådet på Västergården solidariserar 

sig med fångarna på Österåker, men verkar dock inte dela en negativ uppfattning gällande de 

förhållanden som råder på anstalt. Analysen av resultatet kan här kopplas till den tidigare forskning 

som bedrivits av Reine Carlsson (2007) där det utifrån kvalitativa intervjuer med intagna verkar 

framkomma att fångar som hjälper andra upplever en form av bekräftelse, de har gjort någonting 

nyttigt. Trots att fångarna på Västergården inte upplever att dåliga förhållanden inom 

kriminalvården solidariserar de sig med de strejkande fångarna på Österåkeranstalten. Vikten av att 

under tiden på anstalt känna att man bedriver ett arbete som är meningsfullt ter sig alltså vara 

konstant över årtionden då denna forskning rör sig runt 1970-talet och Carlssons forskning 

beskriver en nutid.  

   Utifrån resultatet framkommer att uppfattningar skiljde sig åt mellan anstalter. Eventuellt kan det  
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antas bero på skillnader i hur öppen anstalten är och vilken möjlighet det finns till kontakt med  



omgivningen. På Västergården verkar också anstaltsledningen mer positiv till förtroenderådets 

verksamhet. Trots dessa skilda uppfattningar strejkar alltså också de intagna på Västergården i en 

solidaritetsanda vilket belyser den genomslagskraft som fanns i och med strejken på 

Österåkeranstalten 1970 och det missnöje som fanns gällande kriminalpolitiken och kriminalvården. 

   Efter det första centrala samråden som hölls på Österåkeranstalten beslutades det att vissa frågor 

som bland annat rörde förtroenderådens verksamhet skulle utredas inom respektive anstalt eller 

räjong. Internerna kom alltså som ett resultat av ett sådant beslut att tas emot olika från anstalt till 

anstalt, åtminstone fanns den möjligheten och kriminalvården visade inte upp en enad front i  

uppfattningen om hur förtroenderåd och andra ärenden skulle behandlas. 

   Henrik Tham beskriver både Torsten Eriksson och Bo Martinsson som intresserade av att föra en 

debatt med KRUM. Han menar också att många av de yngre kriminalvårdarna delade KRUM:s 

uppfattning om kriminalpolitiken, men en del av de äldre anstaltscheferna delade den inte utan 

sökte ordning, reda och ”lite pina”. Också här verkar det som att kriminalvården inte uppvisat en 

enad front i hur bemötandet av fångsammanslutningarna bör te sig. Kriminalvården gjorde det 

snabbt svårt för KRUM att ta kontakt med intagna vid anstalter då hungerstrejken på Österåker hade 

brutit ut. Hur fångkampen togs emot verkar alltså även skilja sig åt beroende på vilken tidpunkt som 

åsyftas.  

   Både kriminalvården och intagna utövar ett maktspel gentemot varandra, detta enligt FFCO och 

interner. FFCO menar att Kriminalvårdsstyrelsen utövar makt mot de intagna, men även mot sin 

egen personal som får ”ta stötarna” då styrelsen försöker skaffa sig ”positiv prestige hos fångarna” 

samtidigt som de orsakar fördröjningar och svårigheter i genomförandet av reformer man 

tillsammans med de intagna har kommit överens om. De menar att kriminalvårdens förhandlare är 

”slipade” och vill pröva de intagnas styrka och beslutsamhet i en förhandlingssituation. Dock menar 

Harri Miekkalinna att också de intagna vid tillfällen upplevde en maktkänsla gentemot 

kriminalvårdsstyrelsen.  

 

Slutsats 

De frågeställningar som behandlades i studien var följande; 

 -  Hur uppfattade KRUM och fångsammanslutningar att de togs emot av kriminalvårdsstyrelsen 

och kriminalvården under fångstrejkerna år 1970 samt tiden däromkring? 

- Hur uppfattade kriminalvårdsstyrelsen och kriminalvården KRUM och fångsammanslutningar och 

deras verksamhet under fångstrejkerna år 1970 samt tiden däromkring?  

   Den övergripande slutsatsen blir att KRUM och fångsammanslutningarna skiljer sig åt i  
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uppfattningen av hur de togs emot av kriminalvårdsstyrelsen och kriminalvården. 



Kriminalvårdsstyrelsen och kriminalvården skiljer sig också åt i hur de uppfattade 

fångsammanslutningarna. Det illustreras tydligt i att Torsten Eriksson agerade och uppfattades som 

hårdhänt, vilket inte Bo Martinsson gjorde. Kriminalvården tycks inte ha stått enade i hur de 

uppfattade fångstrejkerna runt år 1970.  Uppfattningarna skiljer sig framförallt åt beroende av vem 

som representerar kriminalvården i mötet med oppositionen.  

   Resultatet kan bero av att man inom kriminalvården uppfattar fångar och sin egen verksamhet  

olika. Slutsatsen kan därför kopplas till Thomas Mathiesens teori om det ofullgångna och det skulle 

innebära ett antagande om att kriminalvårdens representanter uppfattar alternativet på skilda sätt. 

Alternativet är i detta fall KRUM och fångsammanslutningarna. Alternativet går inte att avskriva 

om det är främmande och antytt, vilket då också innebär att det hotar det etablerade systemet, i detta 

fall kriminalvården. De skilda uppfattningar som framkom kan utifrån teorin alltså betyda att 

kriminalvårdens representanter skiljer sig åt huruvida de ser fångsammanslutningarna som ett 

konkurrerande alternativ eller ej. Att alternativet inte ses som konkurrerande kan då bero på att det 

anses vara överensstämmande, ligga nära den egna uppfattningen av hur kriminalvården bör 

utformas. En uppfattning som inte fördömer motståndet kan bero på att alternativet inte ses som en  

hotande konkurrent. Det kan illustreras med att KRUM i början av hungerstrejken på 

Österåkeranstalten 1970 fick ta kontakt med fångarna, men då strejken växte kapades den 

möjligheten snabbt. Ett antagande är att kriminalvården då upplevde alternativet, KRUM och 

fångsammanslutningarna, som en alltför konkurrerande motpart.  

   Då fångarna och KRUM togs emot med skilda uppfattningar kan det också ha påverkat hur de 

uppfattade mottagandet. Bo Martinsson som höll sig positiv till KRUM blev också uppfattad på ett 

sätt som kan sägas vara positivt. Att möta en vilja till förhandling leder också till, från oppositionen, 

en vilja att möta den som är en del av det konkurrerande, nuvarande systemet.  

   Resultaten kan också kopplas till den forskning som Hörnlund et al (2003) har bedrivit vilken 

visar att kamratskap kan uppstå i en organisation och att den gemenskap som finns leder till positiva 

effekter. I resultatet beskrivs en solidaritet fångar emellan vilket är i linje med tidigare forskning. En 

solidaritet mellan de personer som presenterar ett alternativ gentemot det etablerade systemet kan 

också leda till att alternativet blir starkare. Det kan styrka Mathiesens teori då det verkar vara fallet i 

denna forskning. Det beskrivs hur det blir svårare och svårare för KRUM att få kontakt med de 

intagna och hur fångarna i en grupp kan känna makt gentemot kriminalvården. Att det fanns en 

solidaritet mellan de intagna kan kopplas till Strömstedts (2004) bidrag till ”När botten stack upp” 

som beskriver hur engagemanget ledde till nya relationer och vänner för livet.  

   Kanske kan alternativet här också vara ett alternativ till det rådande systemet inom en människa.  
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Genom att gemenskap och relationer växer fram har det etablerade system som finns inom oss  



omprövats och ett alternativ, i denna bemärkelse nya intryck, vänner och upplevelser, har mottagits. 

Inom kriminalvården är detta en effekt vi inte bör bortse ifrån utan snarare uppmuntra.  

 

Förslag på framtida forskning 

Då det material som finns gällande fångstrejker och fångsammanslutningar i relation till 

kriminalvården inte är omfattande bör den information som fortfarande finns kvar bevaras och 

behandlas med försiktighet. Hörnlund, Kiemunki och Hägglund (2003) skriver i sin forskning om 

det kamratskap som kan uppstå i en organisation och de positiva effekter som kan härledas från 

gemenskapen. Också i denna forskning har vissa sådana tendenser uppvisats, detta i form av 

solidaritetsaktioner intagna emellan. Forskning gällande det effekter som gemenskap fångar 

emellan resulterar i är forskning som kan tillföra mycket till den kriminalpolitiska debatten.  

   Syftet med fångsammanslutningarna var att tillsammans arbeta för att förbättra sin situation på 

anstalt och även detta bör täckas in av framtida forskning. Hur upplever intagna att deras situation 

kan förbättras? Vilka effekter kan vi se av en kriminalvård utformad i samspel mellan intagna och 

personal? En strävan inom kriminalvården bör vara att en intagen efter sin fängelsevistelse ska 

lämna anstalten som en bättre person. Detta är viktigt, men det bör också strävas efter att anstalten, 

tack vare den intagne ska ha blivit en bättre institution än den var då denne kom till platsen. Hur kan 

kriminalvården i sällskap med de intagna utforma en anstalt som ser till allas önskningar och 

behov? Vilka effekter får ett gemensamt utformande av en anstalt? Eventuellt kan forskningen till 

en början bedrivas gällande program inom kriminalvården. Minskar återfallsrisken om de intagna 

själva deltar i utformandet av behandlingsprogram? 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

 

 

 

 Hur kom sig engagemanget? Aktiv alla år 1966-84? 

Praktiker och teoretiker 

 Relationen mellan praktiker och teoretiker. 

 Togs teoretiker och praktiker emot på samma sätt av Kriminalvårdsstyrelsen, KVS? 

 På vilket sätt medverkade teoretiker i aktioner? 

Eriksson & Martinsson 

 Hur uppfattades Torsten Eriksson? Hur uppfattades Bo Martinsson? 

Kriminalvårdsstyrelsen 

 Hur togs kontakten med KVS? 

 Fanns ett motstånd från KVS? Varför, varför inte? Anledning? 

 Fanns det en vilja till förändring/förståelse hos KVS? 

 Förändrades mottagandet av KRUM från KVS under förbundets aktiva år? 

 Vilken inställning hade KRUM till KVS? 
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