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Hur många fängelsplatser 
behöver Sverige?



2

Den ideala processen

Gripen Rättegång Dom
Laga kraft

FrisläppningFängelse-
placering

Häktad Fängelse

Maximum 7 dagar

Tid
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Den verkliga processen

Gripen Rättegång Dom 
Laga kraft

Frisläppning

Häktad

Tid

Väntar på fängelseplats

 Varför är det så? 
 Överfulla fängelser?

 För många klienter?

 För många typer av placeringsmöjligheter?
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Operationsanalytisk ansats
 Differentieringsgradens inverkan på kriminalvårdens platsbehov 

– en simuleringsstudie
 Examensarbete av Joakim Barkman och Anna Palmerius

 Utfördes 2003 - 2004

 Handledare:
 Linköpings universitet: Fredrik Persson

 Kriminalvårdsstyrelsen: Karin Selldin

 En kösimuleringsmodell skapades över hela det Svenska 
fängelsesystemet för att studera tiden i häkte
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Agenda
 Bakgrund
 Differentieringsgrader, säkerhetsnivåer, platskategorier

 Frågeställningar
 Vårdkedja, placeringsorganisation

 Varför simulering?

 Vad är simulering?

 Experiment

 Slutsats

 Vad hände sedan?
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Bakgrund
 Problemet…
 Sveriges fängelser är överfyllda (utnyttjande över 100 %)

 Vissa klienter spenderar hela sin strafftid i häkte

 2003: 4 571 anstaltsplatser 
(1 150 ytterligare planerade innan 2007)

 Orsakerna…
 Strafftiderna har ökat (grova brott har ökat), ingen ökning i antalet 

klienter

 Öppna anstalter används inte fullt ut

 Differentieringsgraden på anstalter 

 Justitieombudsmannen (JO)…
 Ingen skall behöva vänta längre än 7 dagar i häkte
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Differentieringsgrader
 Tre differentieringsgrunder (enligt lag)

 Säkerhet

 Kön (män och kvinnor separeras)

 Ålder (yngre förstagångsklienter separeras från äldre)

 Andra grunder till differentiering 
 Typ av brott

 Typ av drogmissbruk

 Vårdbehov

 Differentieringsgraden definieras som antalet olika kategorier
som används vid differentieringen
 Fängelserna är inte lagring av klienter – det är vård och utbildning i en 

bra miljö
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Säkerhetsnivåer
 Sluten
 Mur eller staket 

 Övervakning dygnet runt

 Öppen
 Ingen mur eller staket (eller av enklare karaktär)

 Sluten med förhöjd säkerhet
 Extra skalskydd
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Platskategorier
 Normalplats
 Narkotikafri normalplats
 Ungdomsplats
 Kvinnoplats
 Riksmottagning
 Säkerhetsplats
 Plats för särskilt krävande
 Avskiljdhetsplats
 Särskild roplats
 Motivationsplats för 

narkotikamissbrukare
 Motivationsplats för 

svårmotiverade 
narkotikamissbrukare

 Behandlingsplats för 
narkotikamissbrukare

 Plats med programverksamhet 
för alkoholberoende

 Sexualbrottslingsplats
 Plats för psykiskt sjuka
 Sjukplats
 Allvårdsplats
 Stödplats
 Utvisningsplats
 Utslussningsplats

 27 för män
 8 för kvinnor
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Frågeställningar
 Hur förändras behovet av antal anstaltsplaster för olika 

klientkategorier vid olika differentieringsgrader?

 Hur lång blir väntetiden i häkte för en viss klientkategori, vid en 
given differentieringsgrad?

 Hur förändras platsutnyttjandet för de olika klientkategorierna 
beroende på graden av differentiering?

 Hur många anstaltsplatser behövs given en prognos över tio 
år?
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Hur kan differentiering vara ett problem?

FängelseplatserHäkte

100 %
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Hur kan differentiering vara ett problem?

FängelseplatserHäkte

94 %
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Hur kan differentiering vara ett problem?

FängelseplatserHäkte

Slutsatsen blir att:
Graden av differentiering påverkar beläggningsgraden trots att riksgenomsnittet 
summerar till 100% 
Varje platskategori måste prognostiseras exakt för att öka beläggningsgraden

81 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100%

50%

0%
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Vårdkedjor
 En klient går igenom en vårdkedja under vistelsen på anstalt
 Från sluten till öppen miljö

 Med rätt vård

 Genom olika platskategorier

 Genom olika anstalter

 Vägen genom kedjan är beroende på klientens egen progression
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Vårdkedja
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Placerarorganisation
 Placerarenheter (Gbg, Sthlm, Malmö)
 Nydömda i häkte

 Omplacering/förflyttning

 Riksmottagning (Män i Kumla, Kvinnor i Hinseberg)
 Långa påföljder (Män ≥ 4 år, Kvinnor ≥ 2 år)

 Särskild utredning

 Frivården
 Placerar ”frifotingar”
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Översikt av simuleringsmodellen
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Varför simulering?
 Hanterar det stokastiska beteendet i hela systemet
 Villkorlig frigivning

 Vårdkedjor
 Överföring till annan typ av frihetsberövelse (fotboja)

 Överföring till annan typ av platskategori

 Inflödet av klienter

 Längden på anstaltsvistelsen 

 Beskriver kösituationen i häktet

 Systemet är…
 Diskret i händelser

 Kontinuerlig i tid

 Begränsad i kapacitet



Vad är simulering?

System

Experiment 
med 

systemet

Experiment 
med en 
modell

Fysisk 
modell

Matematisk 
modell

Analytisk 
lösningSimulering
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Vad är simulering?

FängelseplatserHäkte

2011-05-262011-05-272011-05-282011-05-292011-05-302011-05-312011-06-012011-06-02
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Simuleringsmetodik

Systemet

Flödes-
diagram 

över 
vårdkedjor

Resultat

ARENA
modell

Validering

Verifiering

Modellering

Modellering

Experiment Återkoppling

Rekommendation

Validering 
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Modellantaganden
 Fängelser är inte åtskilda. Alla anstaltsplatser på olika anstalter

hålls samman som en enda enhet
 Obegränsat antal häktesplatser
 Klienter stannar i häkte så länge det inte finns “rätt”

platskategori tillgänglig
 Vid förändringar av differentieringsgrad mellan experiment,

kommer klienter som tidigare tillhörde en borttagen
platskategori att flyttas till normalplats (sluten eller öppen)
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Användargränssnitt
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Experiment och resultat
 Experiment 1
 Relationen mellan differentieringsgrad och utnyttjande
 5 scenarion med en ökande grad av differentiering
 Scenario 1: minimumnivå (6 st, normalplats och ungdomsplats)
 Scenario 5: maximumnivå (32 st)

 Antal anstaltsplatser
 Normalläget: 4 571
 Planerad utbyggnad: 5 721 (+1 150)
 Lämplig mix: 5 721 (+1 150)

 Resultat
 Systemet blir snabbt fullt
 Utnyttjandegrader på 100% oavsett differentieringsgrad
 För få anstaltsplatser i modellen
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Experiment och resultat
 Experiment 2
 Andel placerade med mindre än 7 dagars väntetid i häkte
 5 scenarion med en ökande grad av differentiering
 Scenario 1: minimumnivå (6 st, normalplats och ungdomsplats)
 Scenario 5: maximumnivå (32 st)

 Antal anstaltsplatser
 Normalläget: 4 571

 Resultat
 19,8% av klienterna uppfyller kravet
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Experiment och resultat
 Experiment 3
 Fallande respektive stegrande klienttillströmning
 3 scenarion
 Scenario 1: Fallande (10 200 – 9 000 på fem år)
 Scenario 2: Konstant
 Scenario 3: Stegrande (10 200 – 11 400 på fem år)

 Resultat
 Systemet är redan så fullt så en minskning motsvarande ”fallande”

är för liten

 Vad säger resultatet så långt?
 För få platser – hur många behövs?
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Experiment och resultat
 Experiment 4
 Hur många anstaltsplatser behövs för att få 90% placeringar

inom 7 dagar
 5 scenarion med en ökande grad av differentiering
 Scenario 1: minimumnivå (6 st, normalplats och ungdomsplats)
 Scenario 5: maximumnivå (32 st)

 Antal anstaltsplatser
 Obegränsat

 Resultat
 Scenario 1
 11 300 anstaltsplatser (varav 300 kvinnor)

 Scenario 5
 Över 25 000 anstaltsplatser
 Utnyttjandegrad på 50% per kategori



28

Slutsatser
 Planerad utbyggnad räcker inte (+1 150 platser)

 För att klara 90% placering inom 7 dagar och högsta
differentieringsgrad krävs 25 000 anstaltsplatser.

 Den viktigaste insikten hos Kriminalvårdsstyrelsen var
formaliseringen av vårdkedjor



Vad har hänt sedan 2004?
 Stopp för överbeläggning 2005

 Ytterligare 1 762 anstaltsplatser fram till idag (6 333 totalt)

 Samtidigt har inflödet av klienter minskat

Källa: www.kvv.se
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Rapporten: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-2186 
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Frågor?



www.liu.se
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