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Redaktören har ordet

N

är jag skriver det här ser jag på TV ett program om hur man arbetar med ensamhet
i en stad i England, Foomes. Man har ett system med sociala lotsar, ett medmänsklighetsprojekt. Jag tänker direkt på ett idealsamhälle som jag ser framför
mig. Där slussas frigivna in i samhället där det finns olika sociala lotsar, som finns i affärer, i
föreningar, på restauranger etc. De kan slussa in de ensamma frigivna i naturliga grupper.
De frigivna känner sig inte ensamma utan medmänskligt stödda. Det är framtidens frivård.
I detta nummer finns många uttryck för medmänsklighet.
Birgitta Göransson jobbade i Kriminalvården i många år och gjorde en fantastisk insats som
psykolog, narkomanvårdare och regionchef. Mm. Hennes yrkesliv som statligt och
kommunalt ansvarig medmänniska redovisas i hennes berättelse.
Per-Åke Nylander m.fl har kartlagt barn med föräldrar i fängelse och visar hur viktigt det är
att vi uppmärksammar dessa barns situation och bryr oss om deras öde.
Hanna Jarl konstaterar att det ökade beläggningstrycket kan drabba enskilda intagna på
anstalterna. Det blir svårt att differentiera olika fångar. Handlingsutrymmet för kloka
placeringsbeslut krymper.
Gert-Arne Sköld berättar om en resa som Kriminalvårdens kamratförening gjort till Norges
mönsteranstalt i Halden. Det är ett fängelse i framkant som vågar och tillåts pröva nya och
annorlunda lösningar, vilket gör anstalten både mänsklig och effektiv.
Gustav Tallving har ett europeiskt perspektiv och hävdar att svensk kriminalvård ligger
långt framme i sina arbetssätt jämfört med många andra länder.
Ann-Christine Samuelsson ger en inblick i kriminalvårdspsykologernas viktiga arbete att
göra häktes- och anstaltsverksamheten så human att både intagna och personal kan fungera
väl tillsammans.
Vi får också en beskrivning av olika brottsförebyggande insatser som kommunerna arbetar
med i ett exempel från Järfälla, där man har trygghetsvärdar, nattvandring och
grannstödsbil.
Själv lämnar jag nu redaktörskapet för tidskriften och önskar nye redaktören Arne Bogren
lycka till.
Trevlig läsning!

Thomas Ekbom
redaktion@tfkriminalvard.org
3

Birgitta Göransson En kriminalvårdsprofil
Presentation genom frågor från Thomas Ekbom

En första fråga:
Vad gjorde du innan du kom till
Kriminalvården? Vad lockade dig till
Kriminalvården?
År 1968 klev jag innanför de stora dörrarna till en hög gallergrind på det slottsliknande stora Härlanda fängelse mitt i Göteborg. Jag läste på universitet till psykolog
och blev tillfrågad om jag ville jobba på
Rättspsykiatriska kliniken på Härlanda
fängelse eftersom jag hade kunskap i psykologiska testmetoder. På den tiden låg Rättspsykiatrin under Kriminalvården och utredningsavdelningen var också en psykiatrisk vårdavdelning för särskilt vårdkrävande dömda som agerat ut i våld, hot eller fått
allvarliga psykiska problem på olika anstalter. Det var mycket lärorikt att möta alla
dessa udda människor. Jag lärde mig mycket
om kriminalvårdens klienter och tyckte om
att jobba med dem. Man måste ha en engagerad, tydlig och rak kommunikation samtidigt som man behandlade dem med respekt. Två äldre kuratorer var våra modeller
och föredömen när det gällde att utveckla
detta viktiga bemötande. Jag lärde mig
mycket om människors olika livsvillkor och
den tunna gränsen mellan att bli frisk- eller
sjukförklarad eller jämställd med sinnes4

sjuk. Jag lärde mig också att diagnoser är beroende av samhällsutvecklingen. Narkomaner blev i undersökningarna ”sjukförklarade”
och dömda till vård. Narkomani var ett nytt
och okänt fenomen i slutet av 1960-talet.
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Vad gjorde du de första åren i Kriminalvården? Hur kändes det? Vad ville
du?
Rättspsykiatrin flyttade till Socialstyrelsen. Jag följde med men kunde inte släppa
kriminalvården där hade jag korta vikariatet
som regionpsykolog och behandlande psykolog på Skyddsvärnet i Göteborg. Barbro
Lennéer Axelsson blev en förebild för hur
psykologer kunde arbeta. På universitetet i
Göteborg lärde jag mig bland annat om den
klientcentrerade psykoterapin, en behandlingsmetod som så småningom kom att utvecklas till MI (Motivational Interviewing).
Behandlingsteam skulle inrättas för narkotikamissbrukare på storstadshäkten i Göteborg. Malmö och Stockholm i enlighet
med 1974 års Kriminalvårdsreform. Narkomanvårdteamet skulle byggas upp enligt
traditionell modell med läkare, psykolog,
kurator, sjuksköterska och sekreterare. Arbetet skulle inriktas på uppsökande arbete
på häktet och behandlingen skulle överlämnas till narkomanvården. År 1977 sökte och
fick jag tjänsten som psykolog vid teamet i
Göteborg. Men läkare på heltid fick man
inte tag i utan jag blev enhetschef och byggde upp teamet och arbetet tillsammans med
en assistent (kurator). Mina erfarenheter
från behandlingsarbete med narkotikamissbrukare i en idéburen verksamhet kom väl
till pass. På tvärs med dåtidens syn på narkomaner som hopplösa fall som inte kunde eller ville sluta knarka inleddes arbetet med att
söka upp och motivera narkomaner. Det
fanns även andra utmaningar.
Inom organisationen förutspådde man
att vi snart skulle tröttna, bli motarbetade
och inte orka stanna på häktet. Inom narkomanvården fanns föreställningen att om de
samarbetade med Kriminalvården skulle
det skrämma bort narkomanerna från öppenvården.
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Eftersom vi inte kunde lämna över till narkomanvården följde vi själva narkomanerna
genom straffsystemet i samarbete med anstalter och frivård. Vi lärde oss att det gick att
underhålla motivation och förändringsvilja
trots glesa men regelbundna behandlingssamtal. Många narkomaner motiverades till
anstalten Österåker med sin väl genomtänkta och välfungerande behandlingsmodell.
Vi rekryterade läkare på timmar och hade
basen som en öppenvårdsenhet nära häktet
där narkomaner i frivård och efter frigivning
kunde fortsätta få stöd. Vi öppnade en liten
behandlingsavdelning på Härlanda och
blev varse dåtidens negativa attityd till rehabilitering av intagna. Vårdare som arbetade
på behandlingsavdelningen blev utfrysta av
vårdarkollektivet på anstalten. Attityder
som vi själva också mött på häktet. Vi deltog
i personalutbildningar och spred kunskap
om narkomani, motivationsarbete och behandling. Vi samarbetade med öppenvård
och behandlingshem i gemensamma nätverk och konferenser där vi spred kunskap
om möjligheterna att arbeta med uppsökande verksamhet i Kriminalvården.
Arbetade du bara med narkomaner?
Nej i mitt behandlingsarbete mötte jag
också en del intagna som var dömda för
vålds- och sexualbrott. När en regeringssatsning mot kvinnovåld skulle genomföras i
början av 1980 talet och man hade föreställningen att det inte gick att påverka dessa
män protesterade jag och två andra psykologer (Elisabeth Kwarnmark och Inga Tidefors). Det var inte vår erfarenhet och vi ville
pröva om det gick att motivera de gärningsmän som inte själva sökt hjälp. Vi fick som
enda projekt riktat till gärningsmän lite projektmedel från Socialstyrelsen. Vi sökte upp
män på häktet misstänkta för vålds- eller
5

sexualbrott. Det var en mycket liten målgrupp men inom den lyckades vi fånga serievåldtäkt, överfallsvåldtäkt, våldtäkt i relation, mångårigt våld i nära relationer och
enstaka utagerande i våld. Vi fick svar på
våra frågor. Männen gick att motivera till att
arbeta med sina problem. De ville ha fortsatt
kontakt under och efter anstaltstiden och vi
fick mycket kunskap om gärningsmännen
som spreds i utbildningar och genom vår
bok ”Männen bakom kvinnovåldet” Behandling inom kriminalvården, utgiven av
Prisma 1988.
Du har väl också arbetat med narkomanvård i Göteborgs stad?
Ja år 1987 efter mina 10 år vid Narkomanvårdsteamet rekryterades jag till att leda den
öppna narkomanvårdens utveckling i Göteborgs stad och öka samarbetet med behandlingshem och med kriminalvården.
Inom den öppna narkomanvården utvecklade vi behandlingsinsatser, skapade
samverkansnätverk, anordnade utbildningar och konferenser, byggde broar mellan öppen och sluten vård, mellan socialtjänst,
sjukvård och kriminalvård. Vi lärde av
forskning och fick internationellt kunskapsutbyte. Tillsammans med regionala representanter för öppna narkomanvården från
olika delar av Sverige skapades Svenska Narkomanvårdsförbundet (SNVF) för att stödja den öppna specialiserade narkomanvården, kunskapsutveckla den och sprida kunskap om missbruk och behandling. Jag blev
SNVF:s ordförande de första fem åren.
I början av 1990-talet började jag även arbeta med folkhälsofrågor på ”Folkhälsosekretariatet”i Göteborgs kommun där jag
skulle utveckla förebyggande insatser mot
droger och ungdomar i riskzon. Jag var även
länsombud för CAN (Centralförbundet för
alkohol och narkotikaupplysning) där jag
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fick ytterligare insikt om all typ av forskning
kring alkohol och droger och hur debatten i
Sverige om droger många gånger baserades
på skräckscenarior och moraliserande och
inte på fakta. I början av 1990-talet rekryterades jag av Folkhälsoinstitutet att implementera den nationella alkohol- och narkotika-handlingsplanen. Det var en mycket
lärorik tid med ytterligare fokus på evidensbaserade insatser.
Under 1990-talet fortsatte också mitt författarskap med dig och f d kriminalvårdsdirektören i Stockholm Gunnar Engström. Vi
skrev boken Brott, straff och kriminalvård
utgiven på Natur och kultur 1992. Den följdes av en något mer koncentrerad version
Människan, Brottet och Följderna som
fram till 2011 givits ut i 7 reviderade upplagor. Till den 8:e upplagan 2016 lämnade jag
som du vet över mitt författarskap till Per
Björkgren och Lovisa Nygren, två mycket
engagerade och kunniga kriminalvårdare.
Berätta hur du blev kriminalvårdsdirektör
Tjänsten som kriminalvårdsdirektör med
ansvar för Göteborgsregionen (region Väst)
blev ledig 1997 och jag sökte den efter att ha
rådfrågat människor i och utanför Kriminalvården. Att vara verksam i kriminalvården lockade mig mycket. Kriminalvården
har en organisation med tydlig styrning och
möjlighet att påverka arbetet. Myndigheten
har tydliga uppdrag från riksdag och regering och en lagstiftning och ett regelverk som
kan granskas av utomstående. Det var modigt av Gd Bertel Österdahl att välja mig, en
psykolog och psykoterapeut, som regionchef trots ett stort urval av sökande. Men jag
fick en intressant inskolning innan jag tillträdde genom att under ledning av konsulter under olika dagar möta alla häktes-, anstalts- och frivårdschefer och regionkontorets
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alla 25 anställda. Modellen var hämtad från
marinen. Den användes då man snabbt måste
skola in en ny fartygschef. Jag grillades att försöka ge svar på allas olika förväntningar.
Att få leda en stor organisation tillsammans med chefer och en regionstab jag själv
hade fått möjlighet att välja var en spännande
utmaning. Åtta chefer skulle tillsättas och 25
sägas upp. Jag skapade då en ”seniorkonsultgrupp” bestående av duktiga chefer som inte
fick plats i organisationen. De kunde då avsluta ett långt yrkesliv som konsulter i organisationen och dela med sig av sin kunskap.
Att ingå i en dynamisk central ledningsgrupp med övriga regionchefer och chefer
på huvudkontoret var stimulerande. Samarbete utvecklades mellan Hk, regioner och
linjeorganisationen. Regionstaben som
stödde mig i mitt arbete var professionell,
högpresterande och drevs av ett stort engagemang. Ett roligare jobb kunde man inte
ha. Tillsammans kunde vi stödja utvecklingen i hela regionen.
Som regionchefer fick vi även i uppdrag av
Gd att ingå i olika expertgrupper tillsammans med Hk representanter. Jag blev ordförande i den forskningskommitté som
fanns innan Kriminalvården skapade sin
stora FOU enhet.
När en ny expertgrupp skulle skapas med
representanter från olika områden som behandling, säkerhet och forskning med uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för att
bekämpa narkotika ingick jag även i den.
Vår gemensamma kunskapsbaserade
handlingsplan innebar att Kriminalvården
under 3 år fick totalt 100 miljoner kronor
extra till implementering av handlingsplanen. Medel som nästan till 100 procent fördelades till linjen för att stärka nya arbetssätt
och ny kunskap. Som ordförande i denna
grupp ledde jag implementeringen efter att
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frågor beslutats av operativt ansvariga chefer. Att viktiga principiella frågor kunde lyftas direkt in i central ledningsgrupp där jag
också ingick var effektivt. Alla budskap som
gick ut i alla regioner blev tydliga och kunde
inte bli utsatta för egen tolkning.
Vad har du mer lärt dig de sista åren
av din tid i Kriminalvården?
Centralt fattade beslut blir inte effektiva och
genomförda bara för att de fattas på central
nivå. I en stor organisation måste högste
chefen ha ledare som genomför fattade beslut och följer upp att de tillämpas. En både
stor och geografiskt spridd organisation kan
inte vara så platt att Gd styr direkt mot alla
enhetschefer. Regionindelning finns i alla
stora organisationer och med en sammansvetsad regionchefsgrupp som kan samarbeta får Gd en hanterlig grupp tillsammans
med chefer i sin stab. Det är min erfarenhet.
Staber med experter ska förse operativa chefer med kunskap som underlag för beslut.
Men operativa chefer som har ansvar för
personal och ekonomi ska fatta och ta ansvar
för besluten.
Fler hjärnor tänker bättre än en hjärna om
de inte alla tänker samma tanke. Öppenhet
i kommunikation och dialog med reflektion
inför och efter fattade beslut är viktigt i en
organisation med mycket makt över andra
människor.
Den tilldelade makten inom kriminalvården är synlig i lagar och myndighetsregler,
men när man tillämpar regler har man möjlighet att medvetet eller omedvetet agera
med dold repression och förtryck. Därför
måste Kriminalvården ständigt utsätta sin
verksamhet för etisk granskning och genomlysning. Att ha makt över andra människor förändrar oss alla. Det lärde vi oss redan på 1970-talet genom det berömda projektet vid Standforduniversitetet där man
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skapade ett fiktivt fängelse och slumpmässigt tilldelade välfungerande studenter antingen rollen som intagen eller fångvaktare.
Projektet fick avbrytas pga det förtryck som
utvecklades i fångvaktargruppen.
Vi har en human kriminalvård och en
mycket duktig personal, tycker jag, men
personalen måste dagligen brottas med etiska dilemman där det inte finns något enkelt
rätt svar utan där man måste värdera alternativ och välja det minst dåliga för en enskild
person. Dessa dagliga beslut kan inte fattas
på någon helpdesk på central nivå utan ute i
basverksamheten. Etiken sitter inte i skrivna
policys utan i den handling vi utför.
Hur chefer handlar blir därför också viktigare än hur de talar. Jag har lärt mig vikten av
att ha koll på vilka signaler man sänder ut i
den organisation man leder. Dessa signaler
fungerar som megafoner och sprider sig i parallellprocesser på olika nivåer.
Hur blev dina sista år i Kriminalvården?
När jag avslutat mitt chefsförordnande
och tänkte gå i pension bad dåvarande Gd
Lars Nylén mig att stanna som internkonsult till dess jag var 67 år. Det var en ynnest
att få arbeta i den rollen och dela med sig av
förvärvad kunskap inom olika områden
som behandlingsverksamhet, brottsofferinsatser, projekt för att stödja kvinnor, chefsutveckling och chefshandledning. Det är
viktigt att en organisation med dubbelt
uppdrag (verkställande av straff och rehabilitering) har balans mellan kontroll och behandling. Även kontrollinsatser måste vara
individbaserade och förändras när en intagen förändras. De besluten kan då leda till
ännu större förändring.
Att lämna en kriminell livsstil kräver insatser av många slag. En viktig faktor som är
kraftigt underskattad idag i kriminalvården
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är påverkan från socialt välfungerande kontakter, anhöriga och andra. De har mycket
större inverkan på återfall i brott än deltagande i det ena kognitiva behandlingsprogrammet efter det andra i en sluten miljö.
Kriminalvården borde underlätta besök på
anstalter, ha fler besökslägenheter för långtidsdömda och fler möjligheter till permissioner utanför anstalterna.
Tack Birgitta!
Jag konstaterar att du har varit en mycket
viktig person för Kriminalvårdens
utveckling

Birgitta har i maj 2018
utnämnts till
hedersdoktor vid
Göteborgs Universitet!
TfK gratulerar!
Motivering skriven av Institutionen
för Socialt Arbete i Göteborg:

S

om företrädare för kriminalvård,
missbruksvård, idéburen verksamhet, samt som tidskriftsredaktör,
läromedelsförfattare, föreläsare och
socialpolitisk debattör har Birgitta
Göransson bidragit till en fruktbar och
dynamisk dialog mellan akademi och
praktik inom socialt arbete. Hennes
mångåriga gärning präglas av en orädd
och outtröttlig kamp för marginaliserade
gruppers rättigheter samt av en tro på att
såväl människan som samhället kan
förändras.
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Att ha haft en förälder i
fängelse under uppväxten –
har det betydelse senare i livet?
Av Per Åke Nylander, Karin Hellfeldt och Åsa Källström vid Örebro Universitet

D

et är uppskattningsvis 8000 barn
varje år som har en förälder i fängelse. Men hur påverkar det deras
sociala relationer, utbildningsförhållanden
och välbefinnande? I en studie bland unga
vuxna framkom att deras relation till båda
föräldrarna i genomsnitt var och är sämre än
de är för övriga unga vuxna. De går även mer
sällan vidare till högre utbildning, de växer
upp i mer utsatthet och i vissa avseenden har
de även som vuxna sämre välbefinnande än
andra unga vuxna har.
Det finns en hel del internationell forskning som beskriver svårigheterna för barn
när deras föräldrar sitter i fängelse. Det kan
handla om saknad och övergivenhet, men
även känslor av skam och en ambivalens i
förhållandet till föräldern. I vissa fall kan
förälderns fängslande i stället innebära en
lättnad i en svår hemsituation. Alla barn blir
dock beroende av andra vuxna och myndigheter för att kunna ta tillvara sin rätt att
träffa sin fängslade förälder.
I en svensk studie (Berman 2013) framkommer att barn med en förälder i fängelse
har en generellt ökad risk för sämre psykisk
hälsa. Det kan gälla svårigheter med känslor,
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koncentrationsförmåga, beteende eller relationer till andra. De har i genomsnitt lägre
livskvalitet både fysiskt och psykiskt, samt
brister när det gäller autonomi och relationer med andra. Barnen har viss egen förmåga att hantera detta, men behöver också
mycket stöd från olika instanser för att klara
det. I en annan svensk studie av mammor i
fängelse fann man att deras barn visserligen
levde i en svår situation, men att de också
ofta hade förmågor att klara mycket av svårigheterna. Det gällde särskilt i familjer med
bra relationer och med ett öppet klimat mot
omgivningen (Björkhagen Turesson 2009).
Hur unga vuxna som haft en förälder i
fängelse upplevde sin uppväxt i denna situation, och hur deras liv gestaltar sig som unga
vuxna, är frågor som är mindre besvarade i
forskning. Det är olika aspekter av dessa frågor som vi försöker besvara genom att använda data från projektet RESUMÉ, där
2500 unga vuxna i åldern 20 - 24 år intervjuats om sin situation som barn och unga
vuxna. Där jämförde vi de 52 unga som haft
en förälder i fängelse med de övriga 2448,
som alltså inte haft det.

9

När det gäller sociala relationer har de som
haft en förälder i fängelse betydligt lägre
grad angett att de känt sig älskade av sina
föräldrar under uppväxten, och det gäller
både av sin mamma och sin pappa. Sådana
skillnader syns även när det gäller stöd från
föräldrar, de med föräldrar i fängelse upplevde stöd i betydligt lägre grad än övriga,
både från mamma och pappa. Däremot
kände de med en förälder i fängelse att de
hade mer stöd från någon släkting än de
övriga gjorde.
Detta kan bero på att någon släkting oftare tagit över en del av föräldraansvaret för
barnen som haft en förälder i fängelse, men
det är inte något vi har data för att kunna
uttala oss om. De som haft en förälder i fängelse har som vuxna också en mindre nära
relation till, och mer sällan kontakt med,
både sin mamma och sin pappa. Alla dessa
skillnader är statistiskt säkerställda.
När det gäller skolförhållanden fanns en
tendens till att de med en förälder i fängelse
hade sämre trivsel i grundskolan, medan det
var statistiskt säkerställt att de oftare hade
specialundervisning och att de trivdes sämre
i gymnasieskolan än övriga barn. Vidare är
det säkerställda skillnader i att de som haft
en förälder i fängelse löpte betydligt större
risk att inte genomföra gymnasieskolan än
övriga unga, och att de i betydligt mindre
utsträckning kom att läsa vid universitet eller högskola.
När det gäller deras situation som vuxna
hade de som haft en förälder i fängelse oftare
vårdats vid psykiatrisk klinik än övriga. De
hade också oftare avsiktligt skadat sig själva
(självskadebeteende) än övriga. Det fanns
tendenser till att de med en förälder i fängelse oftare haft suicidplaner och gjort suicidförsök, men detta var inte statistiskt säkert.
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De som växt upp med en förälder i fängelse var också mer utsatta i andra avseenden.
Det var vanligare att de varit utsatta för våld
och egendomsbrott än övriga. Det gäller
även att ha utsatts för verbala angrepp, försummelse eller ha bevittnat våld i hemmet,
eller ute i samhället. Däremot hade de inte i
högre grad utsatts för fysiskt eller sexuellt
våld.
Det är viktigt att komma ihåg att det finns
många faktorer som samverkar i att forma
dessa barns situation, och att ha en förälder i
fängelse är förmodligen bara en. Att exempelvis leva ett liv nära kriminalitet, bo i utsatta områden eller leva i relativ fattigdom,
kan mycket väl också ha betydelse för de ökade
risker, problem och svårigheter de här unga
vuxna visat sig uppleva under sin uppväxt.
Men våra resultat visar ändå att det är viktigt att uppmärksamma barn som har en
förälder i fängelse. De har alltså en högre risk
att som vuxen ha sämre kontakt med sina
föräldrar, ha lägre utbildningsnivå och vissa
tecken på sämre hälsa som vuxna, liksom en
ökad utsatthet för våld i flera avseenden,
även om det kan finnas flera samverkande
orsaker till detta. Det tycks också vara så att
andra släktingar än föräldrarna kan vara
mycket viktiga personer i dessa barns liv.
Detta kan vara någon form av skyddsfaktor
för dem, och är något som borde undersökas
närmare i framtiden. Att ha en förälder i
fängelse kan i vart fall ses som en markör till
berörda, och därmed föranleda att såväl socialtjänsten i kommunerna som Kriminalvårdens personal uppmärksammar och underlättar deras situation.
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I detta forskningsprojekt som är delfinansierat av Claes Groschinskys minnesfond
har Åsa Källström, Karin Hellfeldt och Per
Åke Nylander ingått, alla forskare från Örebro universitet.
Referenser/läsa mer:
Berman, A.H., Steinhoff, R. and Koivumaa,
N. (2013), Barn med frihetsberövade föräldrar: Resultat från EU-studien COPING
med fokus på Sverige. Rapport nr 2010:183.
Björkhagen Turesson, A. (2009) Mor I fängelse – mödrar och barn berättar. En analys av
ungdomars resiliensprocess. Skriftserien,
Socialt arbete, nr 2009:1. Göteborg: Göteborgs universitet.
Nylander, P.Å., Källström, Å. & Hellfeldt,
K. (2018) After a childhood with a parent in
prison. Relationships and wellbeing as child
and young adult. International Journal of
Prisoner Health, Vol. 14, No. 1, pp. 1-12.
DOI · 10.1108/IJPH-12-2016-0074
Källström, Å., Hellfeldt, K., & Nylander,
P.Å. (in review) Parental imprisonment,
child victimization and adult problems.
Manuskript för granskning i European
Journal of Criminology.
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Aktuella utmaningar
i Kriminalvården
Hanna Jarl Anstalts- och häktesdirektör

M

ed fler intagna ökar
utmaningarna

Svensk kriminalvård tycks stå inför ett
trendbrott - från en krympande till en växande häktes- och anstaltspopulation. Straffskärpningar och satsningar på polisen påverkar oss, liksom förslag på att ändra i reglerna för villkorlig frigivning och ta bort
straffrabatten för unga. Vi märker redan av
ett högt tryck i landets häkten och anstalter
och vi rustar nu för att kunna ta emot fler
intagna under de närmaste åren, men även
på längre sikt.
En ökad klienttillströmning handlar
långt ifrån bara om att ta fram fler platser.
Utmaningen är mycket större än så. En oerhört viktig fråga för Kriminalvården blir att
löpande analysera hur det isoleringsbrytande arbetet i häkte och verksamhetsinnehållet på anstalt påverkas av ett ökat tryck. För
samtidigt som förutsättningarna förändras
så är uppdraget detsamma, liksom målen.

12

Vi ska fortsatt arbeta för att minska riskerna
för återfall i brott och öka möjligheterna för
klienterna att komma bättre ut – oavsett klientantal och beläggningsgrad. Ytterst bör
målsättningen vara att den enskilde klienten
inte ska påverkas av ett ökande tryck på
myndigheten som helhet. Den ambitionen
ska vi hålla högt, även när vi prövas.
Samtidigt vet vi att med fler intagna så ökar
utmaningarna – och riskerna. Om det är
trångt blir det svårare att bryta upp negativa
konstellationer och flytta klienter, vilket kan
leda till fler konflikter, fler avvikelser, ökat
slitage, mer skadegörelse, hot och våld och
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en svårare arbetsmiljö. Därför måste vi också våga diskutera vilka - om några - ambitionssänkningar vi kan acceptera. Och hur
vi ska prioritera när resurserna inte räcker till
allt vi vill göra. Det är tuffa, men viktiga, frågor. De behöver ställas och besvaras i god
tid. Mitt uppdrag som anstalts- och häktesdirektör handlar därför just nu mycket om
att se till att vi skaffar oss kunskap om våra
svagheter, så att vi kan kompensera för dem.
Sannolikt kommer ett ökat tryck och högre
krav att påverka myndigheten på många
olika sätt.
Vi behöver inventera hur inverkan kan
komma att se ut i alla delar, så att vi kan se
var, och hur, vi behöver stärka upp. Beläggningsgraden i såväl anstalt som häkte bör
optimalt ligga runt 90 procent. I glappet
mellan det och full beläggning återfinns Kriminalvårdens handlingsutrymme. Tack
vare det kan vi differentiera klienterna, bedriva underhåll, individanpassa insatserna
och utveckla verksamhetsinnehållet. Kort
sagt, erbjuda världsledande kriminalvård till
intagna och klienter.
När spelrummet krymper, minskar också
våra möjligheter. Vår strategi, för att så långt
som möjligt värna handlingsutrymmet, är
att utveckla en infrastruktur som i högre
grad än tidigare bygger på flexibilitet. Antalet tillgängliga platser behöver kunna ökas
eller minskas snabbare, för att hänga med i
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en föränderlig klientutveckling. Vi planerar
därför både att bygga nytt, och att expandera på platser där vi redan finns.
Om fler människor kommer in i Kriminalvården, kommer också fler att komma ut.
Behovet av att samarbeta med det civila
samhället är därför en annan aspekt som följer av en växande anstaltspopulation. När vi
pressas av hög beläggning, blir vi än mer beroende av hjälp från utsidan. Att någon tar
vid där vårt arbete slutar.
Vi behöver samarbeta med en rad olika
aktörer för att underlätta för klienter på väg
tillbaka att hitta bostad, komma i arbete och
återupprätta kontakter med närstående.
Hela samhället tjänar på att övergången från
ett liv i kriminalvård till ett liv i frihet går
friktionsfritt, att klienterna ges så goda förutsättningar som möjligt att leva ett liv utan
kriminalitet. Med ökad kunskap om vårt
arbete följer också ökad förståelse för dömda
människor.

Vi har i dag en evidensbaserad kriminalvård
med hög säkerhet och goda återfallsresultat.
Vi möter de problem och behov som klienterna har, över hela landet. När klientutvecklingen vänder uppåt och beläggningen ökar
så prövas Kriminalvården. Det är också då vi
ser resultatet av det utvecklingsarbete som
har skett i myndigheten under senare år.
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Europris – ett sätt att
stimulera en professionell
och human fängelsepraktik
Thomas Ekbom bad Gustav Tallving, Kriminalvården, berätta

F

örst några ord om dig: din bakgrund,
karriär i Kriminalvården och hur du
kom till Europris. Samt din vision
om kriminalvården
Idag jobbar jag inom samarbetsorganisationen EuroPris med ansvar för framförallt
kommunikation och rapportering. Senast
kommer jag från en tjänst i generaldirektörens stab och dessförinnan arbetade jag med
forskning och utveckling vid utvecklingsenheten.
Karriären i Kriminalvården startade som
sommarvikarie på häktet Kronoberg år
2001. Efter examen vid Stockholms universitet sökte jag mig till frivården där jag arbetade med klienter dömda för partnervåld
och narkotikabrott. Innan jag började jobba
vid huvudkontoret hann jag också med ett
par år som lärare på utbildningsenheten.
Under mina år i Kriminalvården har jag
verkat för en kunskapsbaserad verksamhet
där vi hela tiden utgår från praktikens förutsättningar och krav, men samtidigt har bra
koll på forskningsläget. Kritiskt tänkande
och omvärldsanalys är en förutsättning för
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att professionalisera de olika delarna av
myndigheten. Detta blir särskilt viktigt i en
relativt sluten verksamhet som kriminalvård.
I våras sökte jag en tjänst hos EuroPris.
Det rörde sig om en så kallad sekondering,
en utlåning under en begränsad tid. Jag hade
Tidskrift för Kriminalvård 2018:2

jobbat med organisationen förut i projektet
Prisons of the Future och kände till deras
verksamhet. Jag fick jobbet och sedan i somras är jag utlånad till EuroPris på halvtid.
Hur skulle du beskriva Europris, dess
historia och syfte, resurser, arbetsprocesser, möjligheter och svårigheter?
EuroPris historia är relativt kort. Idén till
organisationen presenterades så sent som
2009, under Sveriges ordförandeskap i EU.
Två år senare registrerades organisationen
formellt i Haag i Nederländerna. Den dagliga verksamheten bedrivs av ett litet sekretariat baserat i Haag och leds av Kirsten
Hawlitschek, verkställande direktör. Den
långsiktiga inriktningen ansvarar styrelsen
för och där är idag generaldirektör Nils
Öberg ordförande. Principiella beslut som
till exempel förändringar i stadgarna fattas
vid årsmötet.
Syftet med EuroPris är att stimulera en
professionell och human fängelsepraktik
inom Europa. Verksamheten består framförallt av workshops, konferenser och expertgrupper och finansieras dels av medlemsavgifter, dels genom ett årligt anslag från Europeiska Kommissionen.
EuroPris har växt snabbt från en handfull
länder inledningsvis till 29 länder idag. Den
snabba tillväxten har gjort att organisationen har haft fullt upp att anpassa kostymen
till det stora intresset. Nu arbetar vi med
konsolidering och med att skapa bra värde
för medlemmarna.
Hur sker samarbetet inom Europa?
EuroPris arbetar för en god fängelsepraktik med utgångspunkt i gällande regelverk
och konventioner. Vi arbetar inte med policyutveckling, det står Europarådet och Förenta Nationerna för, utan fokuserar snarare
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på praktiska utmaningar och lösningar. Vi
ska skapa nytta för medlemmarna, det vill
säga de kriminalvårdsmyndigheter som ingår i organisationen. De huvudsakliga komponenterna består som sagt av workshops,
konferenser och expertgrupper. Workshops
anordnas på olika teman, under 2017 om
psykisk ohälsa, risk- och behovsbedömningar och radikalisering i anstalt. Konferenser är större evenemang och ordnas ofta i
samarbete med andra organisationer. Under
2017 anordnades för första gången Correctional Research Symposium, en konferens
om fängelseforskning som i år får sin uppföljare. Expertgrupper skapas utifrån de behov av samverkan som finns för tillfället.
Just nu finns det expertgrupper inom fem
områden, bland andra infrastruktur, IT och
utländska intagna. En ny grupp kommer att
startas under 2018 för att belysa hur fängelser och frivård kan förebygga våld mot närstående.
Europris möjliga och troliga framtid
Det finns ett stort intresse för professionellt utbyte mellan de europeiska länderna
och EuroPris evenemang är ofta uppskattade. EU driver på utvecklingen genom att
satsa resurser i vissa sektorer, till exempel radikalisering och överföring av verkställigheter. Över 80 procent av EU-länderna är redan medlemmar, men vi skulle se positivt på
om ytterligare några länder går med i samarbetet, till exempel Polen, Frankrike och Spanien.
Internationaliseringen och globaliseringen är närmast en naturkraft. Europasamarbetet, teknikutvecklingen och människors
rörlighet gör att kriminalvårdsmyndigheter
behöver anpassa sig till en mer gränslös verklighet. Om brottsligheten internationaliseras behöver brottsbekämpning och preven-
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tion följa efter. Här har EuroPris en roll att
fylla. Som kunskapsmäklare och som plattform för utbyte av erfarenheter och goda
exempel.
Hur arbetar svensk kriminalvård
generellt internationellt – några
reflexioner
Kriminalvårdens internationella arbete
står på tre ben kan man säga. Det vi arbetat
med längst är civil krishantering inom ramen för FN- och EU-missioner. Det kan
handla om att stödja återuppbyggnad av
fängelsekapacitet efter naturkatastrofer och
krig, eller att bedriva insatser mot radikalisering i anstalter.
För det andra arbetar vi med bilateralt utvecklingssamarbete. Det innebär utvecklingsprojekt mellan Sverige och ett partnerland. Just nu pågår två sådana projekt i Kenya och Albanien.
För det tredje så är Kriminalvården medlem i flera internationella organisationer,
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varav EuroPris är en. Inom ramen för dessa
medlemskap deltar representanter från olika delar av myndigheten i evenemang. Ibland står Kriminalvården också värd för sådana evenemang.
Tilläggas kan också att Kriminalvården
sedan några år har ett samarbete med amerikansk kriminalvård om personalutbyte.
Detta samarbete har nyligen förnyats med
delstaten Colorado.
Sammantaget kan en säga att Sverige ligger långt framme i kriminalvårdsfrågorna
jämfört med många andra länder. Förutsättningarna för högkvalitativ kriminalvård är
också väldigt goda i Sverige. Vi har en hög
personaltäthet och myndigheten har en hög
grad av självständighet.
Vi har samtidigt mycket att lära av vår omgivning. Hur kan situationer lösas när tillgången på resurser är liten och vilka nya utmaningar väntar runt hörnet? Sådana frågor
kan vi få hjälp att besvara genom att prata
med våra europeiska och internationella
kollegor.
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En drömresa till
Halden fengsel med
Kamratföreningen
Rapport Av Gert-Arne Sköld, fd anstaltschef i Kriminalvården

K

riminalvårdens kamratförening arrangerade en studieresa till Halden
fengsel den10 -11 april 2018. Tre
minibussar med sammanlagt 27 förväntansfulla seniorer avreste ifrån Stockholm,
Malmö och Linköping under förmiddagen
med sikte på Nordby köpcenter utanför
Strömstad, där cellskapet övernattade efter
en trevlig eftermiddag i vårsolen och en god
middag på hotellet.
Påföljande dag anträddes den 20 minuter
långa resan till Halden och fängelset som ligger i utkanten av staden. Efter en rigorös inpasseringskontroll togs vi emot av fengselslederen Are Höidal och hans biträdande
Lasse Arnesen.
Are inledde med att presentera Norsk kriminalvård i allmänhet och Halden fengsel i
synnerhet. Norsk kriminalvård har inget
huvudkontor utan leds direkt av Justitiedepartementets kriminalomsorgsavdelining/
direktorat. Landet är indelat i fem kriminalvårdsregioner men regionorganisationen är
ifrågasatt och enligt Are kommer den att
avskaffas inom en inte alltför lång framtid.
Det är slående hur lika norsk och svensk kriTidskrift för Kriminalvård 2018:2

minalvård är när det gäller grundläggande
värderingar, verksamhetsinnehåll och fängelsebyggnation. En påtaglig skillnad är dock
att Norge inte har några egentliga häkten
utan blandar häktade med verkställighetsfall på landets anstalter - ett system som enligt Are fungerar alldeles utmärkt. Man har
inte heller några egentliga problem med
fängelsegäng som i Sverige. Detta beror ytterst på den norska migrationspolitiken,
som inte tillåter invandrare att bosätta sig
tillsammans i förorter där gängbildningar
lätt uppstår. Invandrarna fördelas därför
till olika platser i hela Norge direkt vid ankomsten till landet.
Halden fengsel med sina 252 platser i
högsta säkerhetsklass öppnades av kung Harald den 8 april 2010. Fängelset var då redan
omdebatterat för sin arkitektoniska utformning, exklusiva materialval, det omfattande
markområdet innanför fängelsemuren samt
prislappen på 1,2 miljarder norska kronor.
Ett lyxfängelse, intagna har det för bra, dom
har t.o.m. plattTV, skrev pressen.
Halden fengsel har som vision;
Straff som virker - Endring som varer
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Anstalten är inplacerad i befintlig natur
med stenpartier, kullar och en mängd träd
bevarade, vilket ger en luftig och mycket naturnära känsla helt olika merparten av alla
fängelser. Den har ett brett och mycket varierat utbud av sysselsättning. Halden fengsel var också det första fängelset i Norge med
ett aktivitetscenter där arbetsdrift, undervisning, NAV, social-konsulenter, bibliotek
och fängelsepersonal samlas i en gemensam
byggnad. Detta ger unika möjligheter för
nya typer av samarbeten.
Utöver de sedvanliga trä- och metallverkstäderna finns bilverkstad och körkortsutbildning, olika sorters konsthantverk, fullt
utbyggd musik-studio, tryckeri, restaurangoch köksutbildning, servicetorg där olika
samhällsföreträdare samverkar kring den
intagne, livsmedelsbutik och naturligtvis
lokaler för språkutbildning, BOM-program
m.m.
Inom anstaltsområdet finns också ett kulturhus, kyrkolokal och fullskalig idrottshall.
Utanför perimeterskyddet ligger ett besökshus och ett övergångs/utslussboende.
Nämnas kan också att utöver den egna
baspersonalen ingår från olika myndigheter
i samhället 25 lärartjänster, 11 sjukvårdsbefattningar, två heltidsanställda tandläkare,
två präster och 1,5 årsarbetskrafter för psykiatri (”Importmodellen”).
Vid rundvandringen i anstalten slås besökaren av det goda klimatet mellan de olika
personalgrupperna och mellan personal och
intagna. Ledningen rör sig ofta i anstalten
och ställföreträdande chefen har som ambition att träffa alla intagna under verkställigheten. En intressant iakttagelse som säkert
bidrar till det goda samarbetsklimatet är att
de intagna låses in på sina bostadsrum tre
timmar varje onsdag. Vårdarna ska då besöka aktivitetscentret för att bekanta sig med
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personal och de olika verksamheterna i huset, bl.a. för att utvecklas i sin kontaktmannaroll, men tiden används även för att kunna genomföra personalmöten och andra
gemensamma aktiviteter. Enligt Are är det
oklart om inlåsningen är riktigt tillåten men
den är bra för personalen och de intagna har
aldrig klagat under alla år.
Mot bakgrund av alla resurser anstalten
förfogar över kan det tyckas märkligt att
40% av de intagna har utländskt medborgarskap (40 nationaliteter) och ska utvisas
efter verkställigheten, samt att 40% av de
intagna är häktade. Huvudbrotten är narkotika och andra smugglingsbrott, dråp och
sedlighetsbrott.
Anledningen till klientelsammansättningen är att de större fängelserna i varje region har ett regionalt upptagningsområde,
så merparten av anstaltens klienter är gripna
för olika typer av smugglingsbrott vid Svinesundsbron.
Are tillstår att fängelsets breda programutbud inte alltid riktas till de som bäst behöver
det i den norska fångpopulationen, men det
är tydligen inte helt lätt att åtgärda. Trots att
Halden fengsel anses som en mönsteranstalt
så kommer det aldrig att byggas ett nytt
fängelse som Halden i Norge igen. Det är för
dyrt att driva medger Are. De nya fängelser
som planeras i Norge är av mer traditionell
”komprimerad” typ.
Detta till trots så är det en säregen och positiv upplevelse att besöka Halden fengsel.
Det är verkligen ett fängelse i framkant där
man vågat och tillåtits att prova nya och annorlunda lösningar. Fängelseledningen arbetar aktivt med att profilera anstalten på
många sätt och med olika metoder. Bl.a. så
har man en mycket professionell hemsida,
anstaltspersonalen har en aktiv kör som spelat in flera skivor med god spridning och
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anstalten har figurerat mycket i media över
världen. Anstalten har också lockat många
prominenta besökare som Michael Moore
som uttalat sig lyriskt liksom artiklar i Time
magazine som kallar fängelset ”världens
humanaste”
Vårt samlade intryck är att anstalten lyckats osedvanligt bra med sitt uppdrag även
om vi inte direkt fick några påtagliga bevis i
form av tex forskningsrapporter. Det är slående att trots att Halden fengsel är ett högsäkerhetsfängelse pratade ingen ur ledningen
eller personalen om anstaltens säkerhetsorganisation och hur den arbetar. Anstalten
har 300 kameror och en imponerande övervakningscentral men säkerhetsarbetet verkar vara så integrerat i personalens arbetssätt
att man inte tänker på att kommentera den
sidan av arbetet.
En reflexion från vår sida är att anstalten
märkligt nog inte direkt hyser ett högsäkerhetsklientel vilket kanske kan ses som en
förklaring.
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Den bästa förklaringen skulle väl ändå
vara att en professionell personal i kombination med ett brett aktivitetsutbud i en icke
fängelselik miljö, skapar intagna som blir
motiverade att vårda sin omgivning och förändra sina liv!
I samband med den avslutande frågestunden överräckte vår ordförande en för tillfället särskilt framtagen tavla till Are som minne och tack till anstaltsledningen från kamratföreningen. Vår ordförande Sten-Åke
berättade också kort om föreningens verksamhet, som inspiration för norrmännen att
ta initiativ till att starta en norsk motsvarighet som inte finns idag. Lasse Arnesen går i
pension inom kort så uppdraget landade
hos honom.
Eva Seidlitz överlämnade kriminalvårdens Yogamaterial som gåva samt studien
om Klosterverksamheten och Krimyogan
som publicerades 2016.
Efter en mycket innehållsrik dag avslutades studiebesöket med gruppfotografering
vid anstaltsporten innan den långa hemresan till avreseorterna inleddes.
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Psykologer inom
Kriminalvård
– vad gör de och kan göra?
Thomas Ekbom bad Ann-Christine Samuelsson, psykolog vid Kumla, att berätta

Kan du berätta om dig själv och ditt
arbete i Kriminalvården?

J

ag arbetar som psykolog vid Kriminalvården sedan 13 år tillbaka med främst
kliniska psykologutredningar samt
riskbedömningar vid Riksmottagningen
Kumla samt Riksmottagning Hinseberg.
Till Riksmottagningarna kommer män och
kvinnor dömda för brott med verkställighetstid att avtjäna från 4 år upp till livstids
fängelse. Psykologarbetet syftar främst till
att ge huvudkontoret ett underlag inför bedömning av säkerhetsklass, klientens behov
av placering och innehåll i den verkställighet
som denne skall genomföra. Bedömningen
syftar även till att utreda klientens individuella psykiatriska- och psykologiska hälsa och
problemområden, bedöma risk för återfall
i allvarlig våldsbrottslighet/sexualbrottslighet, rekommendera riskreducerande
insatser och att identifiera om ytterligare
behandlingsbehov föreligger avseende att
reducera klientens risk för recidiv.  
Utöver det kliniska psykologarbetet har jag i
uppdrag att utbilda Kriminalvårdens personal, både lokalt som nationellt, vid utbildningsenheterna vid region Stockholm, region
20

Örebro samt HK Norrköping. Utbildningsinsatserna ämnar utveckla personalens
kunskap i hur klienternas psykiska hälsa ser
ut, hur personalen på kort tid kan identifiera
klienternas psykiatriska problem och personlighetsmässigt status, hur sjukdomstillstånd/diagnoser kan eskalera och vad
personalen kan förvänta sig hos klienter
med psykiatriska som personlighetsmässiga
svårigheter. Därtill ge personal alternativ till
hur de kan och bör hantera utåtagerande
och hotfulla klienter. Ett uppdrag som avser
att rusta personalen för hur förstå och bäst
bemöta och hantera klienterna utifrån klienternas behov som psykiatriska tillstånd.
Ett arbete som medför att både personalen
känner sig trygg i sitt dagliga arbete och förhindrar att klienternas svårigheter resulterar
i risksituationer klienterna emellan vilket
riktas mot personalen. Ett viktigt säkerhetsarbete som förhindrar risksituationer på ett
tidigt stadium. Därtill har jag varit aktiv
inom forskning vid Stockholms universitet
avseende personlighetsstörningar kopplade
till våldsbrottslighet som hur psykopati tar
sig i uttryck hos både manliga som kvinnliga
klienter. Genomgår för tillfället specialistutbildning inom klinisk forensisk psykologi.
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Hur ser det psykiska hälsoläget ut
bland kriminalvårdens klienter idag?
Det psykiatriska läget i Kriminalvården
speglar samhället i stort, det vill säga att klienterna vid våra häkten och anstalter idag
uppvisar en ökad psykiatrisk ohälsa, särskilt
våra unga klienter. Vid våra häkten är vanligt
förekommande tillstånd, oavsett ålder,
sömnstörningar, ångeststörningar och olika
grad av depression. Dessutom hamnar
många häktade klienter i kris och upplever
att de nått botten, därav är stressreaktioner
på rådande situation vanligt. Vidare hanterar häktet klienter med missbruk som på
grund av häktningen tvingas ”tända av” från
olika typer av substansberoenden i högre utsträckning än tidigare. I dag häktas klienter
med svår psykisk problematik vilka klienter
på grund av platsbrist hänvisas åter till häktet efter konsultation med psykiatrin och
rättspsykiatrin.
Vid våra anstalter ser vi att klienterna i dag
har en både ökad psykiatrisk problematik
parallellt med ett allvarligt kriminellt beteende. Klienternas debut i normbrytande beteende, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap äger rum tidigt i klienternas liv, redan vid 8- 10 års ålder, vilket betyder att när
en 20 åring döms för allvarlig våldsbrottslighet så har han/hon redan en omfattande historik och erfarenhet av våldsamt och kriminalitet beteende. Det vill säga att dessa klienter redan vid ung ålder har ett persistent kriminellt beteende som djupt rotade normbrytande attityder som bristande respekt
mot både samhället i stort som mot personalen inom både Polis, Kriminalvård och andra myndigheter. Denna grupp ser vi nu
ökar och därtill uppkommer idag fler mer
hot och våldssituationer sinsemellan klienterna som mot personalen. Detta är synnerligen belastande för både anstalterna som för
personalen, men även för klienterna själva.
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Vi kan vidare idag se en ökad problematik
inom neuropsykiatriska tillstånd som
ADHD och Autism men även anpassningssvårigheter och intellektuella funktionsnedsättningar, vilka problemområden klienterna oftast innehaft många år utan behandling
eller medicinering, vilket hos övervägande
delen av våra klienter har resulterat i tidigt
utvecklat missbruk, kriminalitet, psykisk
ohälsa, anpassningssvårigheter och annat
negativt kompenserat beteende. Därmed är
svårigheterna hos våra klienter idag mer
komplexa än tidigare, vilket kräver både
psykiatrisk och psykologisk behandling på
ett djupare plan. Även andra faktorer såsom
anpassad miljö, anpassat innehåll i verkställigheten, individuell utformning av behandling, individuella studier och riktad
sysselsättning är avgörande för hur dessa
klienter kan motiveras och delta i sin behandling och sitt förändringsarbete. För att
uppnå ett positivt resultat med våra klienter
ser jag att en djupare förståelse för klienternas problematik måste äga rum, för att på ett
tidigt stadium möta klienten och därmed
förhindra att klienten tar den snabbaste vägen ur situationen genom att missköta sig
för att därigenom erhålla omplacering och
på så sätt undvika att förhålla sig, undvika
att anpassa sig och undvika att påbörja ett
omfattande förändringsarbete.
Ovan nämnda delar är en utmaning för Kriminalvården, men helt avgörande för att
reducera klientens återfallsrisk som att erhålla en säker miljö för både klienter och för
personalen.  
Därtill finns ett problemområde, möjligen
den mest underdiagnostiserade problematiken hos våra klienter, PTSD – Post traumatisk stress syndrom, vilken problematik jag
ofta ser hos våra klienter.
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En svårartad ångestproblematik vilken resulterat i olika typer av funktionsnedsättningar, substansberoende, utagerat beteende som självskadebeteende och andra psykiska som personlighetsmässigt problem.
Inte helt ovanligt att dessa klienter uppvisar
typiska symptom på ADHD, men där det i
själva verket är PTSD som klienten lider av.
Symptomen är nämligen kliniskt väldigt
lika vad gäller koncentrationssvårigheter,
sömnstörningar, bristande fokusering, mm.
För dessa klienter är det helt avgörande att
de psykiatriskt som psykologiskt utreds på
ett djupare plan för att undvika att erhålla fel
diagnos och fel medicin, vilken medicin de
ofta snabbt avslutar då den kan ge ökad
symtombild av obehag, oro som kraftig
dödsångest. Klienten kan då kvarstå med
felaktig diagnos utan behandling. Detta
område är ett viktigt utvecklingsområde för
psykologer inom Kriminalvården, vilket
område Kriminalvården idag arbetar med
på endast en eller möjligen ett fåtal anstalter.
Vad är tydligt i hälsobilden?
Intagna är idag oftast angelägna om att delta
i en utredning, av olika anledningar dock,
men i det stora hela så finns det i dag ett ökat
intresse till att förstå sig själv såväl som andra, speciellt bland intagna som vill undvika
att hamna i liknande situationer. Men trots
att god vilja finns kan andra svårigheter hindra klienterna ifrån att komma till rätta med
sig själv och sociala som basala problem på
utsidan. Psykologer inom Kriminalvården
har en betydande roll i detta individanpassade psykologiska behandlingsarbete som t
ex klienternas planering för utslussåtgärder
och vilka stödjande insatser de fortfarande
har behov av när ramar och struktur släpps.
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Vi ser idag en ökad problematik hos klienterna som även leder till ökad svårighet att
delta i våra gruppbaserade behandlingsprogram. Individanpassad behandling krävs
idag i större utsträckning än tidigare.
Anhöriga till klienterna är oftast mycket angelägna om att klienten kan erhålla genuin
behandling som hjälp för att undvika återfall. I vissa situationer kan även samtal med
anhöriga ge indikation om att det finns sociala och familjära svårigheter hos våra klienter, vilket kan ge en indikation om djupet
på våra klienters problematik historiskt och
i framtiden. Denna typ av diskussion kan
ofta resultera i en besvikelse som viss sorg
och hopplöshet hos klienterna, vilket är ett
område som på ett djupare plan kräver psykologisk hjälp för att dels undvika emotionell avstängning, aggressioner och annat
kompenserat beteende men framförallt visar på det breda psykologiska arbete som
krävs med våra klienter för att nå genuin
som ihållande förändring.
Vad kan personalen bäst göra för att
förebygga psykisk ohälsa i häkte som
anstalt?
Häktestiden är oftast en tid där klienterna
dels trappar ned och ur ett drogmissbruk såväl som ett medicinskt missbruk, vilket är en
psykiatriskt som fysiskt ansträngd period.
Under denna tid är klienterna i behov av
personalens stöd och hjälp, vilket oftast
fungerar mycket bra. Klienterna kan även
vara placerade under så kallade restriktioner,
vilket mentalt är mödosamt och då är personalens arbete som interaktion och hantering
avgörande för hur våra klienters psykiska
hälsa ser ut.
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Personalen har således en mycket viktig del i
hanteringen av klienterna i dessa skeenden,
vilka är präglade av både utveckling och av
nedstämdhet, depression som krisreaktion,
panikkänslor och sorg. Här är det av vikt att
personalen får tid och utrymme för god interaktion och stöd för klienterna. Här ser jag
att personalen bör erhålla kontinuerlig
handledning från de psykologer som arbetar
vid våra häkten och anstalter, då personalen
har behov av både alternativ till hantering
som att erhålla djupare förståelse för vilka
processer våra klienter går igenom. En del
klienter sitter häktade mycket lång tid, vilken tid torde kunna användas på ett bredare
sätt såsom att initiera neuropsykiatriska utredningar, behandling avseende missbruk,
våldspreventiv behandling och traumabehandling. Våra klienter visar ofta en god insikt och motivation till att tidigt komma
igång med behandling som förändring. Genom att psykologiskt identifiera klienternas
problematik redan i ett tidigt skeende inom
Kriminalvården ser jag en god motivation
till fortsatt behandling vid anstalt som att
klienten tar ett ökat eget ansvar för de framsteg och positiva utveckling som tidigt under verkställighetstiden har ägt rum. I detta
arbete ser jag både hur psykologernas kunskap avseende utredning, gruppbehandling
och djupare individuella terapier kan resultera i riskreducerande insatser för klienterna. Prästerna är en arbetsgrupp som jag ser
gör ett fantastiskt jobb inom Kriminalvården avseende samtal och stöd, utan dem
skulle våra klienter må ännu sämre då bristen på psykologer är omfattande.
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Om vi talar specifikt om psykologerna i dagens kriminalvård. Vad gör
de idag? Hur skulle de användas bäst?
Jag ser att många häkten såväl som anstalter
har få psykologer till antalet intagna klienter. Bara av det skälet torde psykologer tillsättas i större utsträckning för att på både
gruppnivå och individuell nivå arbeta klientnära, för att redan på häktesnivå förhindra insjuknande i svårare depressioner, ångesttillstånd och därmed förebygga risksituationer. Det finns ett nationellt ökat behov av
psykologisk behandling som utredning och
riskbedömning på våra klienter, och då tänker jag på den stora gruppen inom Kriminalvården som inte passerar Riksmottagningarna för att genomgå fördjupad individuell psykologisk och riskbedömning. Om
Kriminalvården ökar antalet psykologer
kan det kliniska arbetet utvidgas och fler klienter kan erhålla psykologisk screening följt
av specifik utredning genomförd av psykolog. Därigenom kan Kriminalvården på ett
professionellt sätt fastställa klienternas genuina problematik tillika möta och genomföra professionellt behandlingsarbete. Endast därigenom ser jag att vi kan hjälpa klienterna på ett djupare plan, vilket sannolikt
resulterar i reducering av återfall i missbruk,
kriminalitet och upprepning av kriminellt
och våldsamt beteende.
Kontinuerlig handledning ser jag är ett psykologiskt arbete som är mycket eftersatt
inom Kriminalvården – det vill säga klientfokuserad handledning som psykologen på
respektive häkte och anstalt arbetar med ge-
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nom att gå igenom klienternas problematik
med den personal som arbetar närmast klienten. Därigenom kan psykologen på ett
individuellt plan hjälpa, stödja och aktivt
handleda personalen i hur man bäst kan
hantera, bemöta och förstå klienten. Detta
arbete är både riskreducerande som kunskapsutvecklande för personalen. Jag möter
många personalgrupper genom detta arbetssätt och ser att denna typ av psykologiskt arbete är något som idag efterfrågas i
hela landet.
Det är ett arbetssätt som jag ser att psykologerna kan införa på respektive arbetsplats
som en kontinuerlig arbetsuppgift för ihållande resultat.
Arbetssättet ser jag leder till mindre problem
inom arbetsgrupper, undvikande av missförstånd, ökad förståelse av klienternas problematik, positivt mående och mindre sjukskrivning hos personalen.
Personalen behöver också avlastning genom
att få komma till psykologen och säga "hjälp
mig nu, jag har/ska ha/har haft ett svårt samtal”. Personalen behöver stöd för att våga ta
de svåra samtalen som präglas av skam, sorg
och ångest. Personalens arbete med klienterna är ovärderligt och man bör komma
ihåg att de dagligen i timmar möter både
psykisk sjuka och mycket störda personer,
vilket tar energi och uthållighet. Att hjälpa
och stötta personalen ser jag som ett typiskt
psykologarbete på våra häkten och anstalter.

Vad gör Kriminalvården attraktiv att
arbeta i?
Hur kan Kriminalvården bli ännu mer
attraktiv?
Jag ser att Kriminalvården är en mycket bra
arbetsgivare, då det finns många områden
för en psykolog att verka inom. Jag har bara
gott att säga om min arbetsgivare, då den på
mitt håll varit både lyhörd, flexibel och visat
god vilja till att involvera mig som psykolog
i både utbildningar som handledning för
personal. Men jag är medveten om att det
inte ser ut så på alla arbetsplatser inom Kriminalvården, vilket har resulterat i att
många duktiga psykologer har lämnat myndigheten. Ofta tror jag det handlar om att
organisationen och chefer inte alltid har
kunskap i vad en psykolog de facto gör, eller
kan göra på en arbetsplats samt att arbetsuppgifterna har varit väldigt begränsade till
sådana som möjligen är omöjliga att förhålla
sig till om ett genuint psykologarbete ska
kunna äga rum.
Kriminalvården kan bli än mer attraktiv
som arbetsgivare bland psykologer när man
breddar psykologens arbete och ser vilka
områden som psykologen kan bidra i. Jag
vill även att psykologerna på respektive arbetsplats utbildar och handleder chefer, då
klienternas problematik kan ”smitta” personalgruppen, vilket kan leda till både
grupprocesser och konflikter inom arbetsgrupper.
Kriminalvården har ett mycket viktigt uppdrag när mottot är bättre ut, ett motto som
vi psykologer i större utsträckning kan bidra
till om rätt förutsättningarna finns.
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Insatser som görs vad
gäller trygghetsskapande
och brottsförebyggande
i Järfälla kommun
En beskrivning från trygghetssamordnaren - kommunstyrelseförvaltningen

J

ärfälla kommun bedriver, ur trygghetsaspekt, ett antal punkter inom det
brottsförebyggande arbetet. Kommunen har, i samverkan med polisen och SL, ett
medborgarlöfte som fokuserar på att öka
tryggheten vid stationsområdet i Jakobsberg. I satsningen samordnar kommunen så
kallade utsättningsmöten där ett flertal aktörer från kommunen, företagsvärlden och
civilsamhället (föreningar, organisationer)
sluter samman för att stärka tryggheten genom nattvandring.
I den dagliga verksamheten har kommunen ett flertal trygghetsvärdar som rör sig i
alla kommundelar och verkar för synlighet,
närvaro och kontaktskapande gentemot allmänheten. Invånare, besökare och företagare kan även ringa till trygghetsvärdarna
om de har frågor eller känner oro.
Insatser såsom nattvandring och trygghetsvärdar på gatorna leder dels till att fler
ögon och öron finns på platsen vilket försvårar genomförandet av brottsliga handlingar,
ökar upptäcktsrisken för den presumtiva
brottslingen, och har en avskräckande efTidskrift för Kriminalvård 2018:2

fekt. De kan även leda till att iakttagelser gällande barn och ungdomar i riskzonen (för
kriminalitet, narkotikabruk) kommer Socialtjänsten till handa för vidare utredning.
Därutöver finns en så kallad Grannstödsbil vars mål är att förhindra brott och skapa
trygghet i kommunens bostadsområden.
Grannstödsbilen är ett samarbete mellan
kommunen, polisen och det kommunala
bostadsbolaget Järfällahus AB, och möjliggörs genom att frivilliga personer ställer upp
och kör. Dessa personer samarbetar med
polisen dels genom sin närvaro i bostadsområden och dels genom olika insatser såsom
informationsutdelning för att förebygga inbrott, och genom att störa negativa inslag
som skadegörelse och klotter. Grannstödsförarna har en avskräckande effekt för potentiella brottslingar och uppmuntrar de
boende till att hålla utkik i sitt bostadsområde efter misstänkta aktiviteter eller suspekta personer. Genom att rapportera in
sådana iakttagelser kan det leda till gripanden och fällande domar, och sannolikt till
minskade antal inbrott.
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Föreningar och privatpersoner är även
med i kommunens insatser och bidrar då till
ökad trygghet genom att nattvandra, uppmärksamma och rapportera suspekta situationer. Kommunen ger dessutom bidrag till
föreningar, dels för att stärka gemenskapen i
samhället, men även för att föreningslivet
leder till en positiv sysselsättning för ungdomar och ökat ansvar till följd av olika föreningsaktiviteter.
Kontaktinformation;
Mia.Wallner@jarfalla.se
Beskrivning från förebyggargruppen
hos socialförvaltningen
Mycket av det vi i förebyggargruppen gör
har sitt avstamp i våldsprevention. Om vi
arbetar effektivt med detta får de brottsförebyggande effekter.

Påverkansprogram:
Duva år 5: Antivåldsarbete mot alla elever i
årskurs fem i Järfälla. Syfte att sänka acceptansen för våld, definiera våld och benämna
våld i nära relationer.
Machofabriken år 8: Fokuserar på machonormer. Ökad jämställdhet leder till minskad brottslighet.
Föräldrastöd ABC: Främja föräldrars anknytning till sina barn är grunden för ett
brottsförebyggande arbete. När vi kör dessa
grupper i utsatta områden får de en integrerande funktion.
Övriga öppna insatser: Inom öppenvården har vi en mängd öppna insatser som
medborgare kan söka sig till för att få stöd.
Ex, ungdomsteamet dit föräldrar som är
oroliga för sina ungdomar rörande missbruk kan vända sig. De får stöd och hjälp i
att hantera sitt barn.

Kontaktinformation;
Mikael.Skaghammar@jarfalla.se
Om kommunernas socialtjänst följer
upp de frigivnas situation
Vi har ingen generell samverkan med kriminalvården gällande frigivna. Enskilda individer kan ansöka om bistånd hos socialtjänsten och så utreder vi den ansökan.
Kontaktinformation;
Elin.Gowland@jarfalla.se
(Enhetschef på vuxenenheten socialförvaltningen)
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Skyddsvärnet anno 1910
håller seminarier i höst
Kommande seminarier 2018
Kampen för ett tryggare Haninge – vem har ansvaret?
28 augusti kl. 13.00-16.00.
Haninge Kulturhus, Poseidons torg 8
Se mig! – Min väg in i och ut ur det kriminella livet
30 augusti kl. 08.30-10.00.
Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag, Stadshagsvägen 6, Kungsholmen
Från vanartiga pojkar till personer i behov av stöd – en hundraårig historia
5 september kl. 08.00-10.00
Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag, Stadshagsvägen 6, Kungsholmen
Hot och våld i arbetslivet
19 september kl. 08.30-10.00
Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag, Stadshagsvägen 6, Kungsholmen
Unga i riskmiljöer
10 oktober kl. 13:00-16:00
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Legalisering av cannabis?
9 november kl. 13:00-16:00
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Projekt Ung inlåst
5 december kl. 13:00-16:00
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
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