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Redaktören har ordet
Välkommen till ett nytt nummer av Tidskrift för Kriminalvård. Sam-

tidigt som jag skriver detta presenterar regeringens särskilde utredare, 
hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, Påföljdsutredningens betänkande 
Nya påföljder (SOU 2012:34). Mycket har varit känt i förväg: villkorlig 
dom och skyddstillsyn avskaffas till förmån för villkorligt fängelse; åter-
fall i brott ska följas av en skärpt påföljd; nya påföljder för unga lagöver-
trädare. 

För Kriminalvårdens del flaggar utredaren i första hand för två effek-
ter: minskad användning av korta fängelsestraff och ökat ansvar för 
frivården. Det är välkommet och det är också något som Kriminalvår-
den börjat förbereda sig för. Tidskrift för Kriminalvård återkommer till 
eventuella regeringsförslag med anledning av utredningen.

För att komma ifatt en försenad utgivning har vi gjort detta till ett 
dubbelnummer, med extra sommarläsning ur Jan Gustavssons senaste 
bok Möten och erfarenheter i kriminalvården – om gråtjuvar och byrå-
krati. I ”Samtal pågår” träffar du författaren själv, som delar med sig av 
ett rikt liv i rättsväsendets tjänst.

Vi har också – förmodligen för första gången i tidskriftens historia – 
fått till ett minitema om bränder. Kriminalvårdens säkerhetschef Chris-
ter Isaksson känner efter flera resor i området väl till fängelserna i Cen-
tralamerika. Varför brinner de och varför dör så många som 356 intag-
na? I brandtemats andra del sammanfattas arbetet efter diskotekbran-
den på Hisingen i Göteborg, tio år efteråt. Det är en både smärtsam och 
vacker text.

Wikileaksgrundaren och världskändisen Julian Assange kan vara på 
väg till Sverige. Hans påståenden om att ”svenska fängelser” har ut-
nämnts till de värsta i Europa har med rätta vederlagts, samtidigt som 
våra häktesrestriktioner åter hamnat i blickpunkten. Men finns det 
också en ökad icke-restriktionsrelaterad isolering? Birgitta Göranssons 
huvudtext i detta nummer gör åtminstone mig bekymrad. 

Detta dubbelnummer till trots är målet cirka 120 sidor på årsbasis, 
precis som vanligt. 

Trevlig läsning och trevlig sommar!     

Dennis Karlsson
dennis.karlsson@kriminalvarden.se
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Kriminalvårdens uppdrag på häkten är 
inte att verkställa straff utan att ha hand om 
anhållna och häktade som kan vara oskyldi-
ga, men är föremål för polisutredning och 
ska dömas till påföljd. De kan också vara 
placerade på häktet från Migrationsverkets 
förvar, om de där visat på allvarliga kristill-
stånd inför utvisning. Omhändertagandet, 
huvuduppdraget på häktet, ska följa svensk 
lagstiftning, Kriminalvårdens föreskrifter 
och Europeiska fängelseregler.

Omhändertagandet ska vara humant, 
minska skador av isoleringen och på det vi-
set bereda den häktade att kunna delta i för-
hör och rättegång i så gott skick som möjligt. 
Skador och kriser av omhändertagandet ska 
inte heller minska möjligheter att påbörja en 
förändring av en kriminell livsstil, om den 
dömde senare ska avtjäna en påföljd.

Kunskap om isoleringens effekter
Vi vet av internationell forskning och forsk-
ning inom kriminalvården i Sverige att iso-
lering ökar den psykiska ohälsan. Ändå 
finns ingen kontroll över hur Kriminalvår-
den säkerställer de avbrott i isoleringen och 
den mänskliga kontakt som är viktig för att 
bryta desperation, panikångestattacker och 

”flashbacks” av traumatiska kriser, som 
väcks i samband med häktningen och de 
brott som blottlagts. 

En studie, Fem perspektiv på isolering – 
med särskilt fokus på suicid (Klara Bengtsson 
& Tove Molde, Psykologiska Inst. Göte-
borgs universitet 2011), genomfördes nyli-
gen på anstalten Skogome. Rapporten ut-
värderar utformningen av och rutinerna 
kring isoleringscellerna vid anstalten med 
särskilt fokus på suicid. Den innehåller ock-
så förbättringsförslag. Studien genomfördes 
genom observation av isoleringscellerna och 
intervjuer med kriminalvårdare, psykologer 
och personer som suttit isolerade, och inleds 
med en kunskapsöversikt.

Självmord är en impulsiv handling, ambi-
valent in i det sista. Den största risken för 
självmord är psykisk störning, som till ex-
empel depression, och tidigare suicidhand-
lingar. Självmordet sker alltid i en social 
kontext. Olika teorier och studier kring 
självmord landar i en gemensam syn som 
betonar människans behov av närhet till och 
kommunikation med andra människor. 
Stora riskfaktorer för suicid är förluster, all-
varliga kränkningar, ensamhet och att bli 

Slut med human  
kriminalvård på häkten?
Omhändertagandet i svenska häkten riskerar att bli alltmer inhu-
mant. Orsaken är bland annat förändringar i organisation, styrning, 
lokaler, bemanning och resurser. Birgitta Göransson ser med oro på 
utvecklingen.

Av Birgitta Göransson
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fråntagen sin identitet. Suicidpreventions-
enheten i region Väst formulerar bland an-
nat, ”att isolera en suicidal människa är det 
värsta man kan göra. Det blir ytterligare en 
signal som tolkas som ’jag är värdelös… 
ingen bryr sig…livet är inget värt’”. Omgiv-
ningen måste ta kontakt med den suicidala. 
Att skapa en relation är det viktigaste. Den 
mänskliga kontakten och samtalet är den 
viktigaste insatsen för den suicidbenägne.

Inom rättspsykiatrin har man både häk-
tade som genomgår rättspsykiatrisk under-
sökning och dömda till vård. De använder 
sin isoleringscell på följande sätt: Ingen läm-
nas någonsin ensam i isoleringscellen utan 
en övervakande vårdare. Patienten befinner 
sig bara där några timmar, högst något dygn. 
Endast patienter med svåra psykotiska ge-
nombrott placeras där, aldrig suicidala eller 
emotionellt instabila patienter. Det anses 
inte kunna hjälpa dem; i stället får de mer 
kontakt, fler samtal och lämnas aldrig en-
samma. De får sova ensamma i sina rum 
men har en personal som sitter utanför med 
dörren på glänt. Allt för att behålla patien-
tens känsla av integritet. Konflikter mellan 
patienter löses inte med avskiljning utan 
med hjälp av psykolog och vårdare.

Enligt de Europeiska fängelsereglerna har 
staten ett särskilt ansvar för dem de berövar 
friheten. De måste garanteras bästa möjliga 
behandling med utgångspunkt från den 
som den vanlige medborgaren kan få. I reg-
lerna påpekas att ansvaret är särskilt stort 
eftersom frihetsberövade oftast har en sämre 
fysisk och psykisk hälsa, som kräver särskil-
da insatser, jämfört med normalbefolkning-
en, och dessutom drabbas de frihetsberöva-
de av de problem själva tvångsomhänderta-
gandet skapar.

Häktade
Hur ser målgruppen ut som häktas? En ma-
joritet har personlighetsstörningar, en ma-
joritet har narkotikamissbruk, många har 
tidigare gjort självmordsförsök, en fjärdedel 
har neuropsykiatriska handikapp, en del är 
häktade efter allvarlig brottslighet som 
blottlagt ett dubbelliv med sexuella avvikel-
ser, våld i nära relationer, spelberoende, för-
skingring eller dylikt. Alla häktade befinner 
sig i mer eller mindre allvarliga kristillstånd. 
En del är analfabeter, djupt traumatiserade 
av krigsupplevelser, att själva ha varit utsatta 
för sexuella övergrepp, våld, torterats, varit 
barnsoldater eller på flykt under många år. 

Vad gör Kriminalvården när en häktad el-
ler intagen i fängelse uttalar självmordstan-
kar eller gör självmordsförsök? Precis tvärte-
mot all kunskap och beprövad erfarenhet 
förs de till isoleringscell utan att få möjlighet 
till samtal eller annan nära kontakt i enlighet 
med ett regelverk som skapats och godkänts 
av ansvariga för sjukvården i kriminalvår-
den.

Sjukvårdens organisation på häktet
Enligt Europeiska fängelseregler har alla fri-
hetsberövade rätt att få medicinsk tillsyn 
varje dag och få annan form av behandling 
som han/hon är i behov av för sin psykiska 
hälsa. Sjukvården i kriminalvården har or-
ganiserats utifrån en vårdcentralsmodell. 
Intagna och häktade ska lära sig att beställa 
tid hos sjuksköterska och doktor. Alla får ett 
ankomstsamtal men därefter måste de skri-
va anhållan om att få besök. Sjuksköterskan 
prioriterar sedan mellan dem som begärt 
samtal. Legitimerade psykologer med spe-
cialistutbildning i krissamtal och suicidpre-
vention får inte bistå vid häktades akuta kri-
ser på begäran av vårdpersonal eller ledning. 
De ska kunna påkallas endast av läkare även 
om läkaren saknar specialistkompetens och 
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endast tjänstgör några timmar. Psykologer-
na står under tillsyn av Socialstyrelsen, har 
journalföringsplikt och kan kontrolleras på 
många sätt. Att inte ta tillvara denna kom-
petens och lindra lidandet för häktade är 
helt obegripligt. Psykologer som funnits i 
kriminalvården sedan 1960-talet har alltid 
tidigare som all annan personal varit under-
ställd den operativa ledningen.

Omvårdnadsinspektioner genomförs på 
uppdrag av sjukvårdens medicinskt ansva-
rige. Det är viktiga och bra inspektioner som 
granskar rutiner, utbildningsnivå och medi-
cinska insatser. Men de innehåller inte några 
frågor om insatser som minskar isolering, 
insatser för att förebygga psykiska kriser 
m.m. De kontrollerar medicinska insatser 
och sjukvårdsrutiner mer än omvårdnaden 
av de häktade. 

Häktet är en ingen vårdcentral. Häktet är 
en akut avgiftningsklinik, psykiatrisk akut-
mottagning och jourcentral. Sjukvårdsor-
ganisation och arbetsmetoder borde utfor-
mas från verksamhetens behov. Vårdcen-
tralmodellen är utmärkt på öppna anstalter 
där man har stor frihet och ska träna sig inför 
sin frigivning men inte när man är i akut 
kris. 

Andra insatser som ökat isoleringen i 
kriminalvården
Det finns många olika delar i dagens krimi-
nalvård som tillsammans bidrar till ett mer 
inhumant omhändertagande på häkten, på 
sikt en kriminalvård som ökar risken för 
psykiska skador, desperation, fördjupade 
kriser och farlighet hos häktade. Den psyko-
logiska miljön och insatser för att motverka 
isoleringsskador har minskat långsamt och 
kontinuerligt genom förändringar i organi-
sation, styrning, lokaler, bemanning, resur-
ser och insatser för att möta kriser. 

Organisation och stabsstyrning
När verksamheten styrs av en expertstab 
från huvudkontoret leder det till en optime-
ring av tillämpning av det egna regelverket 
inom det egna området utan att helheten 
beaktas. Exempel på stabsstyrning är säker-
hetsområdet och sjukvårdsorganisationen. 
Helheten i en verksamhet garanteras genom 
ett operativt ledarskap med mandat och an-
svar. Idag har kriminalvårdschefen på ett 
häkte ansvar men inte mandat att disponera 
sina resurser på ett för den egna verksamhe-
ten optimalt sätt och över gränser mellan 
olika expertområden. Beroende på vilka 
häktade man har vid en viss tidpunkt kan 
man behöva olika många säkerhetsvårdare, 
psykologer, sjuksköterskor m.m. Ett exem-
pel på var ansvaret utkrävs är den tragiska 
händelsen på Huddingehäktet, som ledde 
till att häkteschefen fick avgå, medan ingen 
allvarlig kritik riktades mot säkerhetschefen 
på HK. Det var trots allt säkerhetschefen 
som hade ansvaret för att godkänna den lös-
ning av säkerhetskraven där endast en vår-
dare tilläts öppna hissdörren och den andra 
satt en våning upp och bemannade en över-
vakningskamera. Genom regelverk för sä-
kerhetsinsatser på en mycket detaljerad nivå 
styr staben verksamheten från HK, leder sä-
kerhetsinspektörer i linjen och genomför 
säkerhetsinspektioner på den operativa 
verksamheten. Den lokale chefen prickas i 
säkerhetsinspektioner om inte det detalje-
rade regelverket följs. 

Sjukvårdsområdet har samma centrala 
stabsstyrning där medicinskt ansvarige läka-
ren och en centralt placerad sjuksköterska 
formar regelverk, dirigerar regionala sjuk-
sköterskor som i sin tur ”tillsynar” lokala. 
Om sjuksköterskan skulle gå ut på golvet 
och besöka intagna i högre utsträckning än 
regelverket föreskriver får den lokala nivån 
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motta kritik. Olika målgrupper behöver 
olika mycket sjukvårdsresurser men de för-
delas jämt och på en låg nivå som försvårar 
täta eller längre kontakter och samtal.

Bemanning och säkerhet
Fler i personalen ska bemanna övervak-
ningskameror, fler i personalen ska genom-
föra säkerhetsarbetet med olika kontroller, 
fler i personalen ska närvara när celldörrar 
öppnas m.m. Allt detta kräver mer personal 
om man samtidigt ska ha personal som hin-
ner byta två ord med den häktade när fru-
kost delas ut, gå in i en cell där man vet att 
någon blivit apatisk eller orolig, i lugn och ro 
genomföra samtal inför allt större krav på 
dokumentation som VSP, suicidscreening 
m.m. Allt fler arbetsuppgifter har lagts på 
vårdarna, där vårdaren tas från att vara i di-
rekt kontakt med den häktade till att sköta 
administration och säkerhet. Säkerhetsar-
bete är viktigt, men inte på bekostnad av den 
mänskliga kontakten som bryter isolering-
en. Inga personalresurser har tillförts på 
grund av nya arbetsuppgifter. 

Verksamhetsanalyser
Från huvudkontoret har genomförts flera 
verksamhetsanalyser under årens lopp för 
att optimera personalutnyttjandet och spara 
på baspersonalen. I dessa analyser har man 
inte beaktat alla arbetsinsatser som krävs för 
det psykiska omhändertagandet. Verksam-
hetsanalyserna har framför allt drabbat stora 
häkten, där resurserna inte anpassats till att 
större enheter – när det gäller häkten – krä-
ver mer personal. Större häkten är inte en 
resursbesparande stordriftsenhet utan större 
häkten kräver en maximering av personal-
krävande insatser på grund av många samti-
diga rättegångar med bevakning, transpor-
ter för sjukvårdsinsatser, informationsöver-
föring från olika enheter m.m. Mindre häk-

ten kan genom nära samverkan mellan olika 
personalkategorier och kunskap om de häk-
tade ge ett bättre omhändertagande.

För att spara personal har man lagt sche-
man som gör att häktade nu för tiden är in-
låsta och totalt isolerade under långt fler av 
dygnets timmar än tidigare. Man öppnar 
cellen en timme senare på morgonen, man 
låser in en timme tidigare på eftermiddagen 
och man låser in ett par timmar mitt på da-
gen. Eftersom det ”kostar personal” att dela 
ut varm mat har man infört att häktade får 
med sig kall mat in på cellen när de låses in 
på eftermiddagen. 

Ensamarbete
Det brutala mordet på vårdaren på häktet 
Huddinge ledde till att skyddsombud på 
vissa häkten ställde helt orimliga krav när 
det gällde tolkningen av och förbud mot en-
samarbete, uppbackade av Arbetsmiljöver-
kets förbud mot ensamarbete. På stora häk-
tet i Göteborg krävde skyddsombudet ex-
empelvis förbud mot att prästerna, psykolo-
gerna och uppsökarna fick ha enskilda sam-
tal med häktade utan att en vårdare satt 
bredvid i rummet eller två stod i dörren, al-
ternativt att man talade genom luckan i cell-
dörren, åtgärder som ökar desperationen 
hos häktade och minskar säkerheten. Präs-
terna skrev också till ärkebiskopen för att 
informera om att de inte längre kunde full-
göra sitt uppdrag. Rätten att utöva sin reli-
gion, också när man är frihetsberövad kom i 
konflikt med rätten till en trygg arbetsmiljö 
för personalen. Regionchef och kriminal-
vårdschef på häktet lyckades efter flera över-
läggningar med skyddsombud få till stånd 
en nyansering av denna tolkning. Men frå-
gan är ännu inte löst. 
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Hur möter vi häktade i kris? 
Förutom vårdare, sjuksköterskor, klient-
handläggare m.fl. har det under flera decen-
nier funnits olika insatser för att lindra isole-
ring och erbjuda förtroendefulla samtal:

1. Präster och pastorer besöker intagna 
som ber om kontakt och för samtal med de 
häktade. 

2. Narkomanvårdare söker upp häktade 
för att motivera dem till att bryta missbruk 
och påbörja en förändring av en kriminell 
livsstil.

3. Röda korset besöker intagna för att 
samtala.

4. Psykologer har funnits på en del häkten 
som en resurs för krissamtal.

Alla dessa samtal har förts med häktade i 
en förtrolig och individuell kontakt. Det 
finns inte något exempel någonsin på våld 
från en häktad mot någon av dessa medarbe-

tare i Kriminalvården. Det finns inte heller 
något exempel på att dessa medarbetare 
missbrukat sin relation för otillåten påver-
kan inför en rättegång. Häktade upplever 
dessa samtal som viktiga för att klara häkt-
ningen och den mentala hälsan. De får också 
hopp om möjligheten att förändras och för-
ändra sin situation. En del finner sin Gud, 
andra får hjälp att sätta ord på trauman och 
lära känna sig själv, lindra sin skuld och ta 
ansvar för sitt brott.

Successivt har dessa samtal som minskar 
de psykiska skadorna av isoleringen kring-
gärdats av olika begränsningar. Den till-
gängliga tiden för samtal av alla slag har 
minskat genom den ökade inlåsningen. I 
praktiken kan bara samtal genomföras mel-
lan klockan 10 och 12 eller mellan klockan 
14 och 16.30, eftersom det endast vid dessa 
tider finns korridorpersonal tillgänglig. Un-
der några timmar då även förhörsledare och 

Ökad isolering? Bilden föreställer det nya häktet i Göteborg. Foto: Johan Wingborg
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advokater ska kunna prata med den häktade 
och promenader och transporter genom-
föras, ska alla konkurrera om tid. Många 
timmar sitter präster och psykologer och 
väntar på att kunna tala med häktade efter-
som det saknas vårdare på avdelningen. 
Många intensiva och svåra samtal avbryts av 
vårdare eftersom vårdaren måste lämna av-
delningen och rusa till annan avdelning. 
Om den häktade uttalar suicidtankar förs 
han enligt regelverket till isoleringscell. Det 
finns ingen rutin på att då inkalla en sam-
talspartner (psykolog, präst, eller uppsöka-
re) inte ens om de är kända av den som isole-
rats och samtalen tidigare haft en lugnande 
effekt. I stället lämnas den desperate och 
självmordsbenägne åt sin egen alltmer 
ökande ångest med risk för ökade trauma-
tiska och psykiska skador.

I studien om isolering som tidigare 
nämnts intervjuades intagna som varit i iso-
leringscell på anstalt. De beskriver hur isole-
ringen ökade deras ångest och framkallade 
suicidtankar de inte haft när de isolerades. 
Andra drabbades av panikattacker och hal-
lucinationer. Ovissheten skapar vanmakt. 
Man förlorar sin uppfattning om tiden. När 
dörren stängs leder det till en känsla av van-
makt och panik. Personal vittnar också om 

hur intagna blir ännu mer suicidbenägna av 
att vara i isoleringen. Det finns skriftliga ru-
tiner för hur intagnas basala fysiska behov 
ska kunna tillfredställas. Men det saknas 
helt rutiner för hur mänsklig kontakt ska 
tillfredställas i isoleringen. De intagna lyfter 
fram att de har ett skriande behov av mänsk-
lig kontakt. 

Antalet självmord på häkten ökade dra-
matiskt för några år sedan. Dåvarande gene-
raldirektören beslutade om en mängd åtgär-
der: utbildning av personal, screening av 
självmordsrisk, åtgärder i den fysiska miljön 
som minskar möjligheterna att begå själv-
mord m.m. Antalet fullbordade suicid 
minskade på häkten. 

Idag avbryts många självmordsförsök av 
en duktig och utbildad personal. Men är det 
inte dags att arbeta förebyggande och ändra 
på de förhållanden som ökar isoleringen, 
traumatiseringen och risken för självmords-
försök? 

Ett mått på den försämrade omvårdnaden 
är att antalet självmordsförsök på häkte har 
mer än fördubblats under de senaste två 
åren, från 26 år 2009 till 57 år 2011.           

Birgitta Göransson
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Samtal pågår med Jan Gustavsson

Uppdrag i Värmland
och världen 
Jan Gustavsson har arbetat 45 år i rättsväsendet, varav 35 i  
kriminalvården. Nu skriver han böcker och har nyligen praktiserat 
som journalist på Independent i Ghana. Dennis Karlsson möter en  
värmlänning och världsmedborgare.

Av Dennis Karlsson

Denna intervju med Jan Gustavsson 
är i någon mening ett tack för se-
nast. Det var nämligen tack vare 

Jan som jag 2004 lyckades få in en artikel på 
DN Debatt, vid den tiden känd som Sveri-
ges viktigaste opinionsplats i media. Utreda-
ren vid Kriminalvårdsstyrelsen, Jan Gustavs-
son, presenterade sin senaste rapport, Fång-
arna, fängelset och samhället, och Lena Häll 
Eriksson såg en möjlighet att använda rap-
porten som underlag i en personligt formu-
lerad programförklaring i det för henne nyli-
gen inledda chefskapet för landets kriminal-
vård. Jag arbetade då vid Kriminalvårdssty-
relsens informationssekretariat och det föll 
på min lott att utifrån Jans rapport skriva ett 
utkast till debattartikel. 

Det finns lätta skrivjobb och det finns 
svåra skrivjobb. Debattartikeln om fångar-
na, fängelset och samhället var ett lätt skriv-
jobb. Utkastet till artikeln gick ett par vän-
dor mellan undertecknad och generaldirek-
tören innan det hittade sin slutliga form och 
skickades till Dagens Nyheter. Artikeln pu-
blicerades i april 2004, med ärofullt ”höger-

kryss”, alltså en inledande nyhetstext på för-
sta sidan som ska få läsaren att bläddra vidare 
och kasta sig över debattartikeln på sidan tre. 
Det var första gången sedan mordet på flyk-
tingen Gerard Gbeyo i Klippan i september 
1995 som kriminalvården hade en debattar-
tikel i en rikstidning, berättades det senare 
för mig.

Ett lätt skrivjobb alltså. Därför att Jan 
Gustavsson i sin rapport redan hade gjort det 
journalistiska grundarbetet: att sammanfat-
ta utredningens slutsatser i en alarmerande 
punktlista där han på område efter område 
med forskartyngd och hög trovärdighet re-
dogjorde för hur frigivna fångar 2002 var en 
betydligt mer utsatt och marginaliserad 
grupp i samhället än fångar i samma situa-
tion tio år tidigare.

- Det var den bästa rapporten jag författa-
de som utredare på Kriminalvårdsstyrelsen, i 
den meningen att det var den mest objekti-
va. Jag hade en stadig grund att stå på och det 
var omöjligt att påstå att det var något som 
jag hittade på, säger Jan Gustavsson idag.
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Men, nu går vi händelserna i förväg, för 
långt innan Jan Gustavsson blev utredare på 
Kriminalvårdsstyrelsen inledde han sin yr-
keskarriär som polis, eller rättare sagt fjär-
dingsman i glesbygden i norra Värmland.

- På den tiden (1960-talet) kunde man 
börja utan utbildning. Jag jobbade ett par 
månader som polis innan jag började på po-
lisskolan, sedan fick jag tio månaders polis-
utbildning. Det var en rätt trevlig tid, men 
det var ett annat samhälle då, mer idylliskt 
jämfört med idag. Man kunde få tårta av fyl-
leristerna när man ”sydde in” dem för femti-
onde gången.

Hur kom det sig att du sedan växlade 
över till kriminalvården?

- På den tiden, när man hade fyllt 25 år och 
hade studentbetyg i svenska och historia, 
tror jag att det var, så kunde man läsa på uni-
versitet 60 poäng och sedan kunde man få 
dispens och läsa mer, och jag hade nog alltid 
velat studera. Jag fick tjänstledigt från poli-
sen och läste statskunskap och senare krimi-
nologi i Oslo ett år. Man skulle visserligen ha 
studentexamen för att studera, men jag läste 
några brev på Hermods i Sverige, och i Nor-
ge fick jag kontakt med Nils Christie, som 
skrev ett två sidor långt brev till norska stu-
dentadministrationen att det var väldigt 
viktigt att en ”gammal snut” fick studera på 
universitet.

Detta tog dig till ditt första jobb i krimi-
nalvården.

- Ja, som lärare. Jag fick ett sådant där ar-
betslös akademikerjobb som lärare för ett 
dussintal dömda som gick en så kallad 
Knuff-kurs som arrangerades av frivården i 
Karlstad. Det var en grupp med ganska stor 
spridning, från förstagångsdömda med 
skyddstillsyn till internerade i samma klass. 
Det var väldigt inspirerande och jag tror näs-
tan detta var den mest positiva tiden jag varit 
med om i kriminalvården faktiskt. Det blev 
en väldigt god sammanhållning inom grup-
pen och jag minns fortfarande enskilda sam-
tal jag hade med deltagarna när vi avslutade 
kursen i Gruvberget.  

Därefter jobbade jag i några år som fri-
vårdsinspektör i ett glesbygdsområde i norra 
Värmland där jag varit polis tidigare. Jag var 
lite rädd då, eftersom det var samma klienter 
jag skulle träffa som frivårdsinspektör som 
jag tidigare träffat som polis. På den tiden 
var ju frivården väldigt social, det var inte så 
mycket kontroll, men det visade sig att kli-
enterna bara tyckte det var kul att jag hade 

Jan Gustavsson

Ålder: 69 år

Familj: Fru Kristina, dotter Cecilia och 
barnbarnen Vincent och Adrian

Utbildning: Polisskola, fil.kand och 
utredningssociologisk utbildning

Karriär: Polisman under 1960-talet, 
frivårdsinspektör och anstaltsassistent 
under 1970-talet.  Sedan början av 1980 
utredare på Brottsförebyggande rådet men 
från 1982 utredare på huvudkontoret, 
Kriminalvården till 2009. Enda undanta-
get socialkonsulent vid Länsstyrelsen i 
Värmland 1987-1988. 

Senast lästa bok: ”En god man” av Ulf 
Lindström

Senast sedda film: Mysteriet i Mouthe

Intressen: Aktiv medlem i Riksteatern, 
Värmländska Författarsällskapet och Röda 
korset (läxhjälp till ung afghan). Medarbe-
tar periodvis i tidningen Värmlandsbygden 
och utgett några mindre böcker med 
växlande framgång. Att resa till främmande 
länder, gärna Afrika, när jag har råd. 
Samhällsintresserad och medlem i Miljö-
partiet. Passivt idrottsintresserad. 
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varit ”snut”. Och polisen hade ju på den ti-
den också en mer social roll än vad den har 
idag.

Var det inte ovanligt att gå från polis till 
att bli frivårdsinspektör?

- Kanske frivårdsinspektör, men det var 
inte så ovanligt att poliser blev socialsekrete-
rare, vilket nog berodde på att det var en 
brist på socionomer och att man rekryterade 
bland poliserna, i alla fall på landsbygden.

Sedan kom du till anstalten Orretorp 
som assistent?

- Ja, jag var där i flera omgångar, den första 
i mitten på 1970-talet. Orretorp hade tidi-
gare varit en öppen anstalt för internerade 
där det satt mycket ”stora” bovar med lång 
anstaltserfarenhet, men detta ändrades på 
70-talet. Istället vällde det in en massa ung-
domar som skulle härja och spela tuffa, men 
det kom också en del rattfyllerister med 
korta strafftider och som var välartade med 
arbete och bostad. Men framför allt var 
”tomhylsorna” bra folk – de var skötsam-
mare än vad vi var som personal.

Vid den här tiden kom det nya lagar, med 
frigång, § 34 och normaliseringsprincipen. 
Det var mycket tjafs på anstalten om detta. 
Det fanns de i personalen som uppfattade 
det som personliga förolämpningar att fång-
arna skulle ha permissioner, trots att det inte 
var några grova brott som de var dömda för. 

Ditt nästa steg i yrkeskarriären är när du 
blir utredare på Kriminalvårdsstyrelsen. 
Hur gick det till?

- Jag läste utredningssociologi och ytterli-
gare sociologi i slutet på 70-talet och gjorde 
då praktik hos Eckhart Kühlhorn på Brotts-
förebyggande rådet och fick lite projekt där 
som sedan ledde vidare till Kriminalvårds-
styrelsen. Det fanns mycket pengar i början 

av 1980-talet för att forska om narkotika 
och ett av de första uppdragen var att göra 
utredningar kring kontrollåtgärder och 
stödjande insatser för narkomanerna.

Därefter har du utrett och kartlagt bland 
annat permissioner, injektionsmissbru-
kare, tidsanvändning i frivården, krimi-
nella gäng och återfall. Om du ska 
plocka ut tre utredningar eller rapporter 
som du tycker har varit dina viktigaste 
arbeten, vilka blir det?

- Vid sidan av ”Fångarna, fängelset och 
samhället” har jag gjort flera undersökning-
ar om återfall både på frivårds- och fängelse-
klienter och som jag tycker är så viktigt och 
centralt i och med att det är en huvudupp-
gift för kriminalvården. Och så det här med 
missbruk då, som ju också är centralt efter-
som många klienter är missbrukare.

Och om jag tvingar dig att plocka ut den 
enskilda arbetsuppgift som du tycker har 
varit intressantast under din tid i krimi-
nalvården, vad svarar du då?

- Jag undrar ändå om det inte var den här 
Knuff-kursen när jag var lärare för folk som 
var för fri fot. Jag ifrågasätter inte att det be-
hövs fängelse för vissa, i en del fall för lång tid 
– har man begått vissa grova brott så har man 
förbrukat förtroendet – men jag upplever 
nog att det är när dömda är ute i samhället 
som de är mest påverkbara. En satsning på 
frivård får inte bara vara en slogan som man 
använder sig av utan måste också vara en rea-
litet.

Du har arbetat 35 år i kriminalvården. 
Vad skulle du säga är den viktigaste eller 
största förändringen under den tiden, 
positiv och/eller negativ?

- Alltså, 1974 års lag tycker jag var ganska 
positiv på många sätt. Den gav möjlighet till 
missbruksbehandling, frigång och studier 
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och har gjort att vi fick en bättre verksamhet 
på anstalter och som gör att de intagna är 
bättre förberedda när de kommer ut. Det 
tycker jag absolut är viktigt och vettigt. Jag 
tycker att programverksamheten i huvud-
sak är väl värd att nämna. Det negativa är 
nog egentligen de senaste årens väldiga sä-
kerhetstänkande, alltså det tänkande där 
man drar alla över en kam. Jag har förståelse 
för att Malexandermördare och andra grova 
brottslingar ska ha långa fängelsestraff, men 
inte när de blir en utgångspunkt för hur det 
ska se ut för alla andra. ”Andersson” är grovt 
kriminell, men ”Pettersson” och ”Lund-
ström” är i majoritet i kriminalvården och 
med dem är det mer komplicerat än så. De 
har ofta betydande sociala, fysiska och psy-
kiska problem. Ett säkerhetstänkande som 
enbart betonar kontroll och restriktioner 
kan försämra rehabiliteringen.

Du gick i pension årsskiftet 2008/2009 
och ägnar dig numera bland annat åt att 
skriva böcker. Varför då?

- Jag trivdes väldigt bra på utvecklingsen-
heten och med arbetskamraterna, men när 
man gör utredningar har man väldigt höga 
krav på sig när det gäller korrekthet, både 
innehållsmässigt och språkligt, och jag tyck-
te nog ibland när jag jobbade där att jag var 
lite mer journalist eller författare än jag var 
utredare. Dessutom märkte jag att det inte 
var så många som läste de där rapporterna. 
När jag slutade gick jag en skrivarkurs, och 
det var riktigt kul och innebar något av ett 
uppvaknande. När den andra boken ”En 
fjärdingsman berättar” kom ut fick jag upp-
märksamhet och blev recenserad i flera olika 
tidningar, vilket gav blodad tand. Sedan har 
det gått av bara farten.

Nyligen har du varit utomlands och 
praktiserat som journalist?

- Jag är ju ingen riktig journalist, men jag 

hade tidigare varit i Afrika både som turist 
och i tjänsten. Och eftersom jag har ett be-
hov av att ta reda på hur saker och ting egent-
ligen ligger till och vad som sker i det som 
synes ske – vilket väl är en förklaring till var-
för jag jobbat som utredare i mitt liv – tog jag 
kontakt med en organisation som heter 
Svensk volontärsamverkan och framförde 
önskemål om att få komma till ett afrikanskt 
land. Det blev Ghana och en tidning som 
heter Independent, som skriver mycket om 
politik och rättigheter. Det var en rolig upp-
levelse. Redaktören ville först att jag skulle 
skriva om inrikespolitik i Ghana, men det 
kunde jag ju inte, så jag skrev om Sverige is-
tället. Men sedan blev jag lite varmare i klä-
derna och skrev bland annat om korruption 
i både Ghana och Sverige. En häftig hän-
delse var när jag var med på ett partimöte hos 
NPP, som är Kwame Nkrumahs gamla parti 
(Nkrumah var det fria Ghanas förste presi-
dent 1960-66) där de ville att jag skulle hålla 
tal eftersom jag var den ende vite där. Men 
det var ju inte så lätt. Jag var också med på en 
ministers presskonferens, men det är ändå 
fattigdomen – även om Ghana har stora na-
turtillgångar – som är de starkaste minnes-
bilderna från min tid som journalist där. 
Man blev väldigt medveten om att man är 
en bortskämd svensk, en goddagspilt egent-
ligen. Det är lite tuffare där.

Är det fler resor och böcker på gång?
- Ja, även om det på många sätt var primi-

tivt i Ghana blev jag inte avskräckt av det, 
men det är inget konkret bestämt ännu. När 
det gäller böcker har jag gjort ett 40-50-tal 
intervjuer med människor som är verksam-
ma inom olika områden – näringsliv, arbe-
tarrörelsen, kulturen, idrotten, föreningsli-
vet – i Forshaga kommun. Jag funderar på 
om jag skulle försöka göra något av detta, en 
rapportsamling eller en reportagebok.         
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Fängelsebrand i Honduras
Branden i Comayaguafängelset i Honduras den 14 februari i år är 
med sina 356 döda en av de värsta fängelsebränderna i modern tid. 
Hur kunde det hända? Kriminalvårdens säkerhetschef 
Christer Isaksson tecknar en bakgrund. 

Av Christer Isaksson

Till de 356 döda ska läggas ett stort antal 
skadade och kanske också en del som rymt 
från anstalten i kalabaliken. Det ser ut som 
om de som drabbats är närmast uteslutande 
intagna – inte personal. Den fråga man stäl-
ler sig är hur kan detta hända? Vad beror det 
på? Kan det hända i Sverige?

Vi har inte svaret på de frågorna så när som 
på i ett avseende. Nej, det kan inte hända i 
Sverige. Inte alls på det sättet. Våra förhål-
landen är helt annorlunda, inte jämförbara. 
Vi har inte haft sådana olyckor alls medan 
man i Honduras och den delen av världen 
dessvärre har ganska stor erfarenhet av fruk-
tansvärda händelser i fängelserna, och inte 
minst förödande bränder. Mönstret är dess-
värre bekant och det handlar om en eller 
flera faktorer som spelar in. Ensamt eller 
samverkande. 

I den här delen av världen, Centralameri-
ka, och för den delen i stora delar av resten av 
Latinamerika, är det mycket vanligt med 
överbeläggning. Då talar vi inte om att man 
tvingas dubbelbelägga en cell. Vi talar om 
att kanske ha 900 intagna på en anstalt som 
är avsedd för en tredjedel av det, eller hälf-
ten. Enkelceller förekommer knappast alls. 
Det finns några moderna, extremt säkra an-

stalter i området, t.ex. i El Salvador, där det 
kan förekomma. Annars handlar det mest 
om stora rum med kanske 20-30 intagna 
tillsammans och i många fall kanske upp till 
100, i samma stora rum, utan andra av-
gränsningar. Man sover på golvet, på mad-
rasser eller i sängar, vad som kan finnas. Det 
finns bättre och sämre exempel. 

De överbelagda fängelserna gör att sys-
selsättning på flera ställen är omöjligt att er-
bjuda. All plats tas helt enkelt upp för att 
härbärgera intagna. Det utrymme som finns 
är många gånger sovsalarna och vissa av-
gränsade promenadytor. Samma sak här, 
det finns bättre och sämre, men dessvärre är 
det inte ovanligt med mycket begränsade 
sysselsättningsmöjligheter. 

Rättsprocessen i flera av de länder som 
finns i det här området – Guatemala, El Sal-
vador m.fl. länder – är annorlunda än vi är 
vana vid. Ofta blandar man stort och smått, 
häktade och dömda, korttidare med sådana 
av helt annan kaliber. Häktningstiderna kan 
vara långa, inte ovanligt med år. Det finns 
helt enkelt ingen plats för findifferentiering.

Allt det här skapar starka spänningar, kon-
flikter och – hos vissa – hopplöshet. Ibland 
kan det säkert vara tvärtom att hopplöshe-
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ten skapar sammanhållning och att man 
stöder varandra. Våld och förtryck är inte 
ovanligt. Det kan vara mycket tufft. 

I botten för det här ligger naturligtvis star-
ka spänningar i samhället och stor fattig-
dom. Några lever mycket gott men de allra 
flesta lever under enkla förhållanden. Det 
betyder att viljan att satsa pengar på krimi-
nalvård inte är den mest framträdande. Det 
betyder att de sanitära förhållandena är då-
liga – på många håll. Det betyder att den mat 
man får beror på vad släktingar kan hjälpa 
till med.

Det här leder så klart till korruption som 
är ett stort problem i området. Personalens 
löner är inte precis höga. Ibland är man be-
roende av tillskott från olika håll för att över-
leva.

Här kan också anstaltens fysiska tillstånd 
spela in som en riskfaktor. Ledningar för el 
och annat är inte precis ISO-testade. De kan 
vara av dålig kvalitet och utgöra en stor risk. 
Kanske tänder man sina cigaretter direkt 
från en elkabel. 

Ovanpå detta finns det stora problemet 
med kriminella gäng, ”maras” som de kallas 
här. I de flesta länderna i Centralamerika 
och många i övriga Latinamerika är det ett 
av de största problemen. De här gängen – de 
finns representerade i många länder i regio-
nen – styr bokstavligen delar av samhället 
och fängelserna. I några fall handlar det om 
lokala eller regionala gäng, men i de flesta 
fall är de jättestora, och involverar tusentals 

medlemmar. På vissa anstalter kan det fin-
nas flera hundra maras, tillhörande olika 
grupperingar. Det är ofta mycket kraftiga 
motsättningar mellan dem och som regel 
kan de inte ha någon som helst kontakt med 
varandra. Det leder till våldsamma strider, 
och dödsfall har inte alls varit ovanliga. Det 
tillverkas ständigt stick- och slagvapen av 
vad som finns att tillgå.

För att försvara sig eller för att angripa.

Själva kärnan i de flesta av dessa maras har 
sitt ursprung i Los Angeles. Det var immi-
granter från de här länderna, i första hand 
från El Salvador, som för att försvara sig mot 
andra gäng – lokala eller med mexikanskt 
ursprung – slöt sig samman och bildade 
egna gäng. De mest kända heter Salvatru-
cha. När de blev ett bekymmer för polisen i 
Los Angeles deporterades de tillbaka till El 
Salvador och blev grunden för nya krimi-
nella gäng där. 

Exakt vad som ligger bakom den här bran-
den är svårt att veta, nu, men sannolikt är det 
en blandning av de faktorer som nämns här. 
Antingen har någon satt eld för att få myn-
digheternas uppmärksamhet eller så har det 
varit del i en konflikt med andra – eller så 
kan det vara en olyckshändelse. Sedan har 
det varit omöjligt att ta sig ut och personalen 
har säkerligen inte vågat öppna några dörrar 
eller grindar.

Oerhört tragiskt men dessvärre inte ovan-
ligt. Det som är relativt ovanligt här är om-
fattningen.                                                                   

Christer Isaksson

Texten är ursprungligen publicerad på 
Kriminalvårdens intranät i februari 2012.
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Förödande fängelsebränder

•	14 februari 2012 — 356 döda i Comayagua, Honduras.
•	21 april 1930 — 322 döda i klassiska Ohiofängelset i Columbus, Ohio, efter att en brand 

startat i byggnadsmaterial. De flesta dog av rökförgiftning inlåsta i sina celler. Värsta fäng-
elsebranden i USA:s historia.

•	7 mars 2005 — 136 manliga intagna döda i Higuey, Dominikanska republiken efter ett 
bråk mellan intagna där madrasser antändes.

•	3 januari 1994 — 108 döda när intagna orsakar brand i Sabanetafängelset i Venezuela.
•	17 maj 2004 — 104 intagna döda i överfullt fängelse i San Pedro Sula, Honduras. Brandor-

saken: elektrisk kortslutning.
•	5 april 2003 — 86 intagna döda i bränder under ett upplopp i El Porvenir jordbruksfäng-

else utanför La Ceiba, Honduras.
•	8 december 2010 — 81 döda i brand som började under ett upplopp i ett fängelse i San 

Miguel, Santiago, Chile.
•	15 september 2003 — 67 intagna döda i värsta fängelsebranden i Saudiarabiens historia. 

Branden inträffade i högsäkerhetsfängelset al-Hair Prison nära Riyadh.
•	1 november 2002 — 50 intagna döda i överfulla Sidi Moussa-fängelset i kuststaden El Ja-

dida, Morocko. Elektrisk kortslutning uppgavs vara orsak i denna, Marockos värsta fängel-
sebrand någonsin. 

•	20 september 2002 — 30 manliga intagna omkommer i La Vega-fängelset i Dominikanska 
repubiken. Branden startade när intagna i samband med en oannonserad vapenvisitation 
satte eld på madrasser.

Källa: Associated Press
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Vid diskotekbranden i Göteborg, 
”Backabranden”, år 1998 miste 63 
ungdomar livet. Nära 400 ungdo-

mar befann sig i lokalen när elden bröt ut. 
260 personer tog sig ut själva. 150 av dem 
fördes till sjukhus skadade och rökförgifta-
de. Av de 120 som blev kvar kunde rökdy-
kare rädda 60. Förfärliga scener utspelades 
sig inne i byggnaden. Ungdomar kastade sig 
ut eller knuffades ut från fönster sex meter 
över marken. 

Mellan 4 000 och 5 000 anhöriga och 
kamrater besökte de drabbade på sjukhusen 
i Göteborg under de första dygnen. Kom-
munstyrelsens ordförande fattade snabbt 
några okonventionella beslut. Kommunen 
erbjöd fria taxiresor till dem som ville besöka 
de drabbade på sjukhus. Alla familjer som 
förlorat en son eller en dotter fick 20 000 
kronor från kommunen som bidrag till alla 
oplanerade kostnader som uppkommit i 
samband med förlusten. Kommunen inrät-
tade en särskild stödorganisation med fem 
stödcentra i olika delar av staden som aktivt 
skulle söka upp brottsoffer och erbjuda 
hjälp. Stödcentrum arbetade intensivt i två 

Som att lägga ett pussel 
– uppföljning tio år efter diskotekbranden  
i Göteborg

Av Birgitta Göransson

år med ungdomar som överlevt brandkata-
strofen, därefter skulle de avvecklas. 

Stödcentrum Hisingen (ett av de fem) har 
sammanställt och utvärderat sitt arbete med 
några av de ungdomar med allvarliga fysiska 
och psykiska skador som överlevde brand-
katastrofen. I boken Som att lägga ett pussel. 
Uppföljning tio år efter brandkatastrofen ger 
stödpersonerna Ann Hanbert, socionom 
och kurator vid Stödcentrum och numera 
verksam vid centrala brottsförebyggande rå-
det i Göteborg med fokus på brottsoffer, 
LarsÅke Lundberg, socionom vid ung-
domsinstitutioner, ungdomsmottagning 
och numera familjehemsenheten, och Lars 
Rönnmark, socionom och filosofie doktor 
och verksam som lärare och forskare vid in-
stitutionen för socialt arbete i Göteborg, en 
tillbakablick över de tio år som passerat se-
dan brandkatastrofen. I dialog med ungdo-
marna har de genomfört utvärderingen av 
insatserna. Texten i denna artikel är till störs-
ta delen hämtad från boken.

Stödcentrum Hisingen arbetade med ett 
kamratgäng bestående av tio killar i åldern 
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17-21 år. Flera av dem hade vuxit upp till-
sammans, gått på samma dagis, skola och 
festat ihop. De flesta hade varit inne i loka-
len när branden bröt ut. Flera hade ådragit 
sig svåra brännskador och andra somatiska 
skador. Alla var svårt traumatiserade av det 
de varit med om. Några av dem hade delta-
git i räddningsarbetet och burit ut sina kam-
rater. Alla hade mist flera av sina närmaste 
vänner. En av dem, 17 år gammal, berättade 
att han efteråt måste prioritera vilka begrav-
ningar han skulle kunna närvara vid. Kam-
ratkretsen hade bestått av ca 60 ungdomar. 
30 av dem dog i branden. Katastrofen splitt-
rade gruppen. De första månaderna isolera-
de de sig med varandra och ville inte träffa 
vuxna. De flesta klarade inte att återgå till 
sina studier. Några började självmedicinera 
med droger och alkohol mot ångesten.

Arbetsmetod
Stödcentrum bedrev sitt arbete utifrån ett 
narrativt tänkande. Verbaliseringen har be-
tydelse för utforskningen av ett trauma. Kli-
niska erfarenheter och forskning har visat att 
det är hälsobringande att organisera händel-
ser och deras efterspel i berättelser. Att inte-
grera den hemska upplevelsen i det egna er-
farenhetsförrådet är ett sätt att få kontroll 
över den, och berättandet bidrar därför till 
att en integration blir möjlig.

Genom ett narrativt arbetssätt fick killar-
na en möjlighet att pussla ihop minnesbil-
der, känslor och tankar till en sammanhållen 
berättelse om branden och det hjälpte den 
unge överlevaren att få kontroll över trau-
mat.

Psykiska trauman är ett maktlöshetens li-
dande. I det traumatiska ögonblicket görs 
offret maktlöst av en överväldigande kraft. 
Till skillnad från trauman orsakade av na-
turkatastrofer får trauman orsakade av män-
niskor ytterligare dimensioner som skuld, 

rättvisa, ansvar, hämnd och gottgörelse. Om 
en gärningsperson gjort sig skyldig till våld 
mot liv och trygghet skadas offrets tillitsrela-
tioner. I Backabranden skedde en förskjut-
ning från händelsen som katastrof till hän-
delsen som illdåd när polisutredningen klar-
lade brandens orsaker; det var ingen olycka 
utan en mordbrand.

En narrativ undersökning är mer intres-
serad av ”innebörden av det som hände” än 
att registrera ”vad som hände”. En narrativ 
hjälpinsats är mer inriktad på att ge stöd och 
struktur för den traumatiserade att språkligt 
gestalta och ge mening åt händelsen än att ge 
ett objektivt mått på händelsen och dess ef-
fekter, exempelvis registrera effekter på en 
testskala. Narrativa metoder vill medverka 
till förändring. Tonvikten i arbetet med den 
här gruppen överlevare ligger därför på att 
stödja de drabbade att själva med språket ut-
forska sin relation till branden och gestalta 
det på olika sätt. Stödarbetet är då inriktat på 
att ge struktur, ledtrådar och hopp i arbetet 
med att få det obeskrivliga traumat beskrivet 
och berättat. 

Stödcentrum startade ett systematiskt 
uppsökande arbete under första året, för att 
bygga upp en kontakt och relation till ung-
domarna. Ungdomarna var misstänksam-
ma, rädda att öppna sig och rädda för sina 
traumatiska minnen. Stödpersonerna blan-
dade gruppaktiviteter med enskilda samtal. 
Gruppaktiviteterna byggde på att samla 
gruppen, lämna sta’n och göra något till-
sammans som kunde ge positiva upplevelser 
och samtidigt skapa en plattform för samtal 
där gruppmedlemmarna kunde dela sina 
olika upplevelser av traumat. 

Många av de överlevande från Backa-
branden som fördes till sjukhus var mycket 
allvarligt kroppsskadade och samtliga hade 
upplevt ett svårt psykiskt trauma. Ett allvar-
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ligt tillstånd som de inte kunde känna igen 
sig i. Identiteten är hotad. Överlevaren var 
inte medveten om risken att ”inte vara sig 
själv på flera år”. Det är ofta en hög tröskel 
att komma över för att våga komma i kon-
takt med och utforska något så komplext 
som att ha varit utsatt för ett trauma.

Den första gruppaktiviteten var ett kajak-
läger i tre dagar tillsammans med f.d. brand-
mannen Lasse Gustafsson, själv svårt brand-
skadad, som kunde motivera ungdomarna 
att ta tag i sina liv och starta en sorgeprocess. 
Alla i gruppen fick berätta sin historia om 
branden. Man la ett pussel tillsammans om 
händelseförloppet och såg nya aspekter. 
Deltagarna började lära känna varandra på 
nytt sätt och fick större tillit till stödperso-
nerna. 

Personalen vid Stödcentrum hade nu lärt 
känna ungdomarna som hade börjat sätta 
ord på vad de varit med om. Nästa steg var 
att få dem att skriva ner sin berättelse om 
branden. Ett nytt aktivitetsläger ordnades 
(läger med islandshästar) nu med besök av 
en journalist och massör som hjälpte ung-
domarna att skriva sina berättelser. Nu var 
stämningen mer öppen i gruppen och man 
kunde möta hemska minnen och hade mod 
att gå igenom dem och samtala kring dem. 
Sju ungdomar fick med journalistens hjälp 
sina berättelser från brandkatastrofen ned-
tecknade. Starka, nakna och ärliga berättel-
ser. Efter ytterligare en tid gjordes en ny ak-
tivitet i form av skidläger. Två år hade då 
gått. Gruppen skulle avslutas. Man avsluta-
de genom att bestämma att var och en skulle 
skriva ett brev till sig själva. Brevet skulle 
handla om hur var och en trodde att deras liv 
skulle se ut om fem år. Tanken med att skriva 
brevet vara att skapa hopp. En del av ungdo-
marna hade fortfarande inget fäste i tillva-
ron. De kunde åtminstone glädja sig åt att 

kunna träffa personalen om fem år och läsa 
breven. År 2009 återsamlades gruppen och 
breven öppnades och lästes. Djupintervjuer 
genomfördes också med ungdomarna om 
hur de upplevt tiden som gått och hur de 
utvecklats.

Efter drygt två år fick ungdomarna skriva 
ner sin berättelse om branden. När man 
återsamlades efter tio år fick man läsa upp 
berättelsen och reflektera kring den.

En av killarna – Elias – berättelse och re-
flektioner finns återgiven i boken i bearbe-
tad form. År 2001 två år efter branden måd-
de Elia fortfarande dåligt och för att bedöva 
sin ångest hade han börjat droga. Han för-
sökte få kontroll genom att förneka. Han 
hade pausknappen intryckt och hade stängt 
av sina känslomässiga reaktioner. Idag lever 
han inte i den förnekelsen. Branden stör inte 
så mycket nu men han tänker på branden 
varje dag även nu tio år efteråt. De som 
hjälpt honom vidare har varit stöd från för-
äldrar, morföräldrar, tränare, flickvän och 
stödpersonerna. Viktigt var också bemötan-
det i sjukvården, skolan och på fritidsgår-
den. Att man visade ett litet extra engage-
mang och gick utanför det formella. Första 
tiden levde han helt för att få kroppen att 
läka. Han låg nedsövd många dagar och gick 
igenom helvetessmärtor i behandlingen för 
sina brännskador. Filosofin och andligheten 
bakom kampsporten lärde honom förhålla 
sig till livet, hur man förändrar sig som män-
niska. Han beskriver också meditationer, 
koncentrationsövningar Tai chi och Qi 
Gong. Elia berättar:

”Mitt liv formades av branden. Många av 
mina närmaste kompisar gick bort. Jag för-
sökte gå tillbaka till skolan men det gick 
inte. Jag ursäktade mitt beteende väldigt 
länge på grund av branden. Det tog inte så 
lång tid efter det att jag kom från sjukhuset 
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till dess att jag började använda droger som 
en sorts självmedicinering. Drogerna döva-
de psyket och känslorna. Ingen pratade öp-
pet om sorg. Det fanns ett motstånd i grup-
pen mot att älta och tycka synd om sig. Det 
är en stor skillnad mellan att älta och att be-
arbeta. Att bearbeta är att förändra. Man 
behöver ta hjälp av sådana som har kunskap. 
Jag utbildade mig i sorgebearbetning. Jag 
bearbetade min egen sorg. Man måste först 
ta upp sitt eget innan man kan hjälpa andra. 
Sorg är i grund och botten känslor. Det är 
känslor det handlar om inte tankar och fun-
deringar. Känslorna är bundna till förlorade 
personer. Nu gör det inte ont på samma sätt 
för mig.” Han fortsätter:

”Intellektet är fel verktyg för att bearbeta 
sorg. Våra tankar, vårt intellekt är ju som ett 
instrument egentligen. Det är som att säga. 
Här har du en hammare. Måla det här rum-
met blått med den. Vi lever i en värld där det 
är väldigt uppskattat med intellekt, ratio-
nella tankar och logik. Men känslor är något 
annat. Man måste först erkänna och förstå 
vad känslor är. Sedan har folk typ tre ord för 
känslor men det existerar många, många 
fler. Det behövs ett avslut för varje känslo-
mässig relation man har haft till dem som 
gått bort.”

Den livssituation som Elia beskriver idag 
innehåller många väsentliga delar i ett soci-
alfungerande liv. Han har kontinuerligt 
stöd från familjen och sin tränare. Han har 
en flickvän. De är förlovade och bor i egen 
lägenhet. Han har jobb och körkort. Men 
det var nära att allt gått i kras. Åren efter 
branden var det som om livskompassen slu-
tade fungera. Det blev en destruktiv och far-
lig period med droger och kriminalitet. ”Jag 
höll på att förlora allting” säger han tillbaka-
blickande.

Alla drabbades av olika posttraumatiska 
besvär. Man fick panikångest och sömnpro-
blem, drömde mardrömmar. Hade svårt att 
koncentrera sig etcetera. Här följer några 
exempel från andra överlevare:

”För mig var det blankt ungefär tre till fyra 
år efter branden. Livet bestod av mediciner, 
lägga om såren, ta på sig dykardräkten (ett 
åtsittande bandage)”

”Jag la ju locket på. Jag mådde skitdåligt. 
Å herregud! Många gånger sprang jag på ga-
torna. På nätterna. Jag sprang bara sprang.”

”Jag sov inget på nätterna, jag var på spänn 
hela tiden. Jag drömmer att jag ser folk utan 
armar och ben. Jag är ju vaken och det är 
som jag kan se fast jag sover. Däremellan 
brukar jag få panik, börjar gapa och skrika 
att någon ska väcka mig. Så det kommer 
fortfarande. Men jag hade det ständigt un-
der säkert en treårsperiod. Varje natt.”

Vad tyckte de unga männen om insat-
serna från Stödcentrum?
Ett återkommande tema var hur betydelse-
fullt det var att man samlade ungdomarna i 
grupp, åkte på läger och gjorde aktiviteter. 
Tillsammans skapade man gemensamma 
minnen men också en förståelse för att man 
inte var ensam med sina tankar och att det är 
normalt att känna som man gör. Lägren gav 
ungdomarna utrymme att komma iväg från 
sta’n, att återfå glädjen och dela skratt igen. 
Stödcentrum skapade ett slags frirum och 
gemensamma minnen.

När det gäller råd till andra stödjare åter-
vänder ungdomarna till att det tar lång tid 
att återhämta sig och att det är individuellt 
när man är mottaglig för att ta emot stöd. De 
flesta önskar att de fått stöd i ett tidigt skede 
även om de var avvisande då. Mänsklig vär-
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me och ärlighet är viktiga egenskaper. ”Det 
där lilla extra som inte står i manualen. Det 
är svårt att sätta ord på det, men att ta sig tid, 
vara lugn, visa lite medkänsla, men inte 
överdrivet. Var aldrig falsk”.

Hur avslutar man ett sådant här långt 
samarbete? En av deltagarna föreslår ”Vi 
knyter ihop säcken med en lös knut som 
man kan öppna om det skulle behövas.” 

Med hjälp av anslag från Brottsoffermyn-
digheten kunde arbetat med ungdomarna 
utvärderas och dokumenteras tio år efter 
branden. Syftet med rapporten och boken 
har varit att återge ungdomarnas erfarenhe-
ter av trauma och återhämtning och beskri-
va det arbetssätt som utvecklades tillsam-
mans med ungdomarna på Stödcentrum 
Hisingen.

De tre författarna, Ann Hanbert, Lars-
Åke Lundberg och Lars Rönnmark, beskri-
ver sitt arbete så här:

Det är en text om ett arbete där quick fix- 
lösningar inte har någon plats, utan där tål-
modigt, långsiktigt och i djup mening om-
sorgsfullt arbete krävs. Det är en text om ett 
arbete där inga manualbaserade metoder 
låter sig tillämpas, utan där ett kontinuerligt 
och reflekterat samskapande utvecklingsar-
bete blir till en nödvändighet. Det är en text 
där evidensbaserad kunskap i stort saknar 
relevans, men där innovativt förhållnings-
sätt grundat på erfarenhetsbaserat kunnan-
de blir till en produktiv och meningsfull 
riktningsgivare.

Det är som att lägga ett pussel. Det är ett 
pussel som aldrig tidigare lagts, ett pussel 
utan bestämd förlaga, ett pussel som läggs 

såväl gemensamt och individuellt av var och 
en, ett pussel där helheten växer fram alltef-
tersom bitarna formas av deltagarna och 
läggs till varandra på ett oförutsägbart och 
nytt sätt, där helheten och delarna befinner 
sig i ständig förändring, ett pussel som speg-
lar ett ständigt pågående och aldrig avslutat 
helande, ett helande som alla engagerade är 
del i och som berör var och en.                        

Birgitta Göransson

Som att lägga ett pussel. 
Uppföljning tio år efter Backabranden 
av Ann Hanbert, LarsÅke Lundberg och 
Lars Rönnmark. Utgiven 2011.
Boken är utgiven av Göteborgs stad och 
Tryggare, Mänskligare Göteborg (stadens 
centrala brottsförebyggande råd) och går att 
ladda ner gratis via webbadressen. 
Den kommer på engelska i september.  
ISBN 978-91-979185-2-7
Distribution:  
www.goteborg.se/tryggaremanskligare

Reflektion av artikelförfattaren:
Många unga människor i dagens kriminal-
vård, dömda för allvarlig brottslighet till 
långa fängelsestraff, har liknande djupa psy-
kiska traumatiska upplevelser av krig på Bal-
kan, i Afghanistan, Irak och olika afrikanska 
länder där de dessutom kan ha fostrats till 
barnsoldater med tvång att utföra grova 
våldsbrott och övergrepp. De svåra krigs-
upplevelserna har sedan fördjupats under 
flykten från det egna landet till Sverige. 
Hur möter vi dessa traumatiserade ungdo-
mar i kriminalvården?
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Genmäle om Torsten Eriksson

Av Clarice Hjelm

I en artikel (”Historien upprepar sig”) i 
Tidskrift för Kriminalvård nummer 
3/2011 beskriver Gunnar Lindberg oli-

ka generaldirektörer och deras väg ut ur Kri-
minalvården. 

Som sekreterare till Torsten Eriksson i 
nästan tio år vill jag göra en del tillrättaläg-
ganden i den svepande historieskrivningen, 
vad beträffar Torsten Eriksson. Övriga 
GD:ar har jag inte tillräcklig kunskap om 
för att bedöma sanningshalten i beskriv-
ningarna.

Torsten Eriksson hade ju en dynamisk 
personlighet, vilket gjorde att många be-
undrade honom och andra var emot ho-
nom. Trots att han var med om att föreslå 
Lennart Geijer att bli justitieminister efter 
Herman Kling, så märkte han ganska snart 
att de inte var på samma våglängd. Eriksson 
var upphovsman till bland annat Roxtuna 
och studiegården i Uppsala, så någon an-
hängare av ”grym” kriminalvård var han ju 

inte. Han ansåg bland annat att det inte gick 
att bygga helt rymningsfria fängelser och att 
man inte skulle göra det heller med hänsyn-
till att det blev farligt för personalen. Politi-
ker kunde ha en annan åsikt.

Lindberg skriver att kraftigt ökat fångan-
tal, överbeläggningar och rymningar gjorde 
att TE:s chefskap ifrågasattes alltmer. Nu är 
det ju faktiskt så att det inte är kriminalvår-
den som bestämmer fångantalet utan det är 
domstolarna. Sedan följer ett häpnadsväck-
ande avsnitt om hur Geijer avskedar Eriks-
son med hjälp av Ove Rainer och att med 
svenska pengar inrättas en FN-tjänst och att 
TE flyttar till USA.

Torsten Eriksson åtnjöt stor respekt för 
sitt gedigna kunnande i både Norden och 
Europa och faktiskt i hela världen. Här är ett 
par exempel:

Ledamot i Europarådets kommitté för 
brottslighetsfrågor från 1958 till 1965 och 
därefter ordförande 1966 till 1968.

Ledamot i FN:s expertgrupp för förebyg-
gande av brott och behandling av brotts-
lingar från 1961 till 1970.

Torsten Eriksson åtnjöt 
stor respekt för sitt 
gedigna kunnande i hela 
världen
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Eftersom Torsten var mycket språkkun-
nig blev han en förgrundsgestalt vid interna-
tionella kriminalvårdskonferenser världen 
över och som resande kriminalvårdsambas-
sadör ständigt verksam för att göra Sverige 
känt och uppskattat ute i världen som ett 
föregångsland på kriminalvårdens område. 
Det kom många till Sverige på studiebesök 
från olika delar av världen.

På hösten 1970 beslöt han att lämna sin 
tjänst i Kriminalvården i Sverige och anta ett 
erbjudande från FN att bli inter-regional 
adviser för Social Defence, knuten till Uni-
ted Nations Social Defence Research Insti-
tute i Rom. Han flyttade emellertid varken 
till Rom eller USA då han mest befann sig på 
resande fot, och när han var i Rom bodde 
han på hotell.

Några av skälen till att han lämnade sin 
tjänst i Sverige var att han tröttnade på på-
hoppen han utsattes för vid den här tiden, 
och att han bara hade några år kvar till pen-
sionen. Han kunde inte tänka sig ett liv som 
pensionär och sitta på en bänk och mata du-
vor. Tjänsten i FN kunde han upprätthålla 
så länge som han orkade.

Han avled i början på 1977 under ett upp-
drag i Saudiarabien av en hjärtinfarkt. En 
resa han inte borde ha gjort med tanke på att 
han något år tidigare hade drabbats av en 
hjärtinfarkt vid ett uppdrag i Japan. Han 
hade nyss fyllt 70 år när han avled. Det är 
inte så många kvar nu som var verksamma 
inom området vid den här tiden, men ännu 
finns faktiskt en handfull kvar.

Vad som fått mig att reagera så starkt på 
Lindbergs skriverier är förutom direkta fel-
aktigheter den nedlåtande tonen. Att på 
detta sätt ta heder och ära av en avliden per-
son som inte kan gå i svaromål är inte snyggt. 
Vad beträffar avdelningschefen Clas Ami-
lon, även han numera avliden och nämnd i 
ett senare avsnitt, vet jag inte om han ”fick 
sparken” eller ej. Han var emellertid en 
mycket kompetent ämbetsman med en 
varm personlighet.

Jag har från en pärm med dokument från 
min tid i kriminalvården hittat följande som 
kan vara relevant i sammanhanget, och som 
jag vill återge här:

1. Brev till vänner och medarbetare inom 
kriminalvården daterat 17 augusti 1970

2. Jul- och nyårskort till vänner och gamla 
medarbetare (1970)                                               

Clarice Hjelm

Clarice Hjelm är f.d. avdelningsdirektör vid 
Brå (Brottsförebyggande rådet)

Han kunde inte tänka 
sig ett liv som pensionär 
och sitta på en bänk och 
mata duvor.
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Jul- och nyårskort till vänner och gamla medarbetare (1970)
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Brev till vänner och medarbetare inom kriminalvården daterat 17 augusti 1970
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Michigan vände utvecklingen

I USA har det i flera delstater varit en trend 
under det senaste decenniet att satsa på att 
underlätta för intagna att återvända (Reen-
try) till samhället. Oregon och Michigan är 
två delstater som anses vara framgångsrika 
på området. Horisont försöker med hjälp av 
material från Michigan Department of Cor-
rections beskriva vad som hänt i delstaten 
Michigan och vad förändringen består i.  

    
Michigan är en delstat i nordöstra USA 

med drygt 10 miljoner invånare. Största sta-
den är Detroit. I delstaten har antalet fångar 
i fängelset minskat samtidigt har återfallen 
minskat. Den tidigare Director of Correc-
tion Patricia L. Caruso uttryckte

 “We had to change our entire culture to 
focus on success. It was a challenging, but 
fortunately, it worked “.  ”Förr fick den in-
tagne några dollar och en bussbiljett när han 
frigavs – idag vill vi att de ska ha möjligheter 
att bli värdefulla samhällsmedborgare.” sä-
ger polisen Noel Garcia.

Fakta om förändringen
•	År 1991 fanns det 31 000 intagna i fäng-

else, i mars 2007 fanns 51 500 intagna.
•	År 2003 påbörjades arbetet med MPRI – 

Michigan Prison ReEntry Initiative.
•	I februari 2010 hade antalet intagna sjun-

kit till 44 000, den lägsta siffran sedan 
1999.

•	14 fängelser har stängts sedan 2007 och 
samtidigt har antalet villkorligt frigivna 
har ökat.

•	1998 var återfallsfrekvensen 46 procent 
inom 3 år från frigivning.

•	Mellan 1999 och 2002 frigavs cirka 
11 000 intagna och andelen som återföll i 
ny brottslighet inom 3 år var 38 procent.

•	Mellan 2004 och 2007 frigavs 14 200 och 
andelen som återföll var 31 procent.

•	Michigan är en av de delstaterna i USA där 
återfallsfrekvensen minskat mest under 
det senaste decenniet.  
 

Kris - en start för förändring 
Antalet fångar i fängelserna i Michigan hade 
ökat med 10 000 under sex år, från cirka 
39 000 år 1996 till 49 000 år 2003. Fängel-
serna i Michigan var överbelagda och nästan 
hälften av de intagna var tillbaka i fängelset 
inom 3 år efter frigivning. Enligt Michigans 
kriminalvård så var många intagna längre i 
fängelset än vad minimistraffet stipulerade. 
Anledningen var att frigivningsnämnden 
(parole board) hade för dålig information 
om den enskilda fångens risk att återfalla i 
brott och en svag tilltro till att samhället 
skulle erbjuda den eventuella vård eller dy-
likt som den intagne behövde, därför blev 
det ofta avslag på ansökan om villkorlig fri-
givning.  

Kostnaderna för fängelsesystemet tog allt 
större del av delstatens budget. Det innebar 
besparingar i andra samhällssektorer bland 
annat inom den högre utbildningen för 

Saxat från Kriminalvårdens utvecklingsenhets horisontspaning
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varje dollar ($ 1) som satsades på högre ut-
bildning 2007 spenderades samtidigt $ 1.19 
på kriminalvård. Delstaten Michigan tving-
ades att hitta ett bättre sätt att skydda all-
mänheten och få ut mer av skattebetalarnas 
pengar vilket ledde till en satsning på Michi-
gan Prisoner ReEntry Initiative - MPRI.

MPRI – Michigan Prisoner ReEntry 
Intiativ
Department of Correction åtog sig att för-
ändra systemet och utvecklade MPRI – Mi-
chigan Prisoner ReEntry Initiative. MPRI:s 
vision är att alla intagna som friges från fäng-
elser ska vara rustade med de verktyg som 
behövs för att stanna kvar i samhället. Efter 
en omfattande planering, utbildades 3200 
anställda – frivårdspersonal, kriminalvårda-
re och andra till case managers. En case ma-
nager arbetar med övrig personal och med 
intagna och ser till att matcha behov och 
program samt att säkerställa att de upprät-
tade planerna genomförs. Personal har ock-
så utbildats i hur man motiverar intagna, 
vilket haft stor betydelse. De senaste två åren 
har Michigans Kriminalvård bedömt mer 
än 100 program och fastställt om de har va-
rit effektiva eller inte. Vissa program har till-
kommit och andra skrotats. Idag är samtliga 
huvudprogram som används evidensbase-
rade enligt Michigans Kriminalvård. 

Tre steg för framgång – getting ready, 
going home, stay at home
MPRI innebar en omstrukturering av Kri-
minalvården. Inriktningen förändrades sär-
skilt mot de 60 procent av intagna som an-
setts ha störst behov av insatser - de som har 
hög eller medel risk att återfalla i ny brotts-
lighet – och som troligtvis kommer att miss-
lyckas om de inte har ett starkt stöd av nät-
verk i samhället och en viss övervakning. 
MPRI byggdes i tre steg för att skapa smidi-
ga övergångar från fängelset till ett liv som 
vanlig medborgare. 

Steg 1. Getting Ready  
MPRI börjar förbereda de intagna för fri-

givningen från den dag de kommer in fäng-
elset. När den intagne kommer till fängelset 
görs en omfattande bedömning av varje 
fånges riskfaktorer, behov och starka sidor. 
För att veta vilka som har hög eller medelstor 
risk att återfalla, används ett instrument, 
Correctional Offender Management Profi-
ling for Alternative Sanctions (COMPAS). 
COMPAS ger automatiskt ett beslutsstöd 
för beslut om placering, behov av behand-
ling, risk för återfall med mera. Med den 
som grund så görs en första plan en så kallad 
Transition Accountabilty Plan (TAP). Pla-
nen ska förbereda den intagne för ett liv efter 
fängelset. Planen fastställer också vad som 
förväntas av den intagne. Detta väger sedan 
tungt i de beslut som fattas av frigivnings-
nämnden om förväntningarna uppfyllts el-
ler inte. I planen kan ingå program av olika 
slag som exempel kognitiva beteendepro-
gram, missbruks behandling, våldspreven-
tion, arbete, familjeundervisning med 
mera. En case manager medverkar till att 
planen blir verklighet. 
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Steg 2.Going Home
De intagna som anses behöva mer inten-

siva förberedelser inför frigivningen förflyt-
tas cirka två månader innan frigivningen till 
ett fängelse närmare hemorten. Den som är 
case manager träffar den intagne tillsam-
mans med ett ”transition team”. Teamet kan 
ha olika sammansättning övervakare/frivår-
dare, representanter från lokala servicepro-
ducenter (sjukvård, utbildning med flera) 
och den intagnes familj kan också ingå. Av-
sikten är kartlägga den intagnes behov och i 
första hand utveckla en plan för att hitta ar-
bete eller andra insatser för att den intagne 
ska kunna bli anställningsbar samt hitta ett 
boende. Beroende på den intagnes behov 
kan olika typer av vård ingå i planen som 
missbruksvård, psykiatrisk vård, terapi för 
sexualförbrytare med mera. Påbörjad pro-
gramverksamhet i anstalten kan i viss ut-
sträckning fullföljas i hemkommunen. Case 
managern samordnar teamet och är dessut-
om den som bestämmer en graderad serie 
påföljder för frigivne om han/hon missköter 
sig. Planen är utformad för att förbättra all-
mänhetens säkerhet genom effektiv risk-
hantering. Vid frigivning finns en struktu-
rerad plan och ett stödjande nätverk som 
hjälp för att lyckas. 

Steg 3. Staying home
För de friges villkorligt idag är det stor 

skillnad jämfört med 10 år sedan. Då släpp-
tes intagna ofta ut på fredagar och hade en 
hel helg på sig innan de skulle träffade frivår-
den. Förutom kontakter med frivården var 
det i stort sett ett liv på egen hand. Nu släpps 
de tidigare i veckan och har direkt kontakt 
med case manager, ”transition team” och 
eventuella serviceproducenter enligt pla-
nen. Det finns en mobilisering kring klien-
ten och den kan se ut på många olika sätt. 

En förutsättning att steg 3 fungerar är att 
det finns ett partnerskap för MPRI mellan 
delstatsmyndigheter som ansvarar för ut-
bildning, hälsovård, energi, arbetsmarknad, 
guvernörens kansli, bostadsutveckling och 
Michigans kriminalvård. En annan förut-
sättning är att det finns en förankring i lokal-
samhället och ett utvecklat samarbete med 
både enskilda individer lokala organisatio-
ner och frivilligorganisationer.

Ett exempel är ”jobb-klubbar” som hjäl-
per till hitta arbeten, hjälp att skiva CV, trä-
na på intervjusituationer med mera. Frigiv-
na har nu ett stöd från samhället som enligt 
Michigans kriminalvård inte har funnits ti-
digare. I vissa fall kan arbetsgivare erbjudas 
tillfälliga subventioner för att låta en villkor-
ligt frigiven person prova en anställning. 
Arbetsgivare som anställer villkorligt frigiv-
na är också berättigade till federala skatte-
lättnader. 

Samarbetet med polisen har ökat både i 
form av mer övervakning men även i andra 
former. Kriminalvården och polisen arbetar 
tillsammans med att kontrollera de villkor-
ligt frigivna bland annat genom drogtester. 
Följer inte den villkorligt frigivne de för ho-
nom eller henne överenskomna villkoren 
finns det olika former av sanktioner exem-
pelvis att genomgå rådgivningsprogram, 
behandlingsprogram mot missbruk, sam-
hällstjänst, placering i ett programcentrum 
med mera eller om personen är utgör ett hot 
mot den allmänna säkerheten blir det en 
återgång till fängelset.    

Övrigt:
I MPRI ingår också några andra projekt 

som inte har beskrivits ovan, bland annat 
Mentaly 3 och ett Intensive ReEntry-pro-
gram på 90 dagar.
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Enligt Michigans Kriminalvård är MPRI 
ett pågående utvecklingsarbete som förbätt-
ras genom ny forskning och nya erfarenhe-
ter. Det har slutits ett avtal med Michigans 
Folkhälsoinstitut om att genomföra en ut-
värdering av MPRI på lång sikt. 

Nyckelfaktorer
Om Horisontredaktionen betraktar 

MPRI och försöker se vilka framgångsfakto-
rerna är, så förefaller de viktigaste vara:

Kulturförändringen.
Att med hjälp av COMPAS bedöma varje 

intagens risk, behov och styrka och därmed 
kunna inrikta insatserna till de som har 
störst behov. Dessutom har COMPAS gjort 
det möjligt att fler har blivit villkorligt fri-
givna, vilket har minskat fängelsepopulatio-
nen. 

Case manager-rollen som samordnar och 
ser till att insatser planeras och koordineras.

Den individuella sanktionstrappan vid 
misskött villkorlig frigivning.

Samhällets mobilisering kring de frigivna. 
Delstaten kontrollerar hela kedjan.           

Källor:
State of recidivism, The revolving door of 
America`s prisons, The Pew Center on the 
states, Public safety performance project, April 
2011 
www.pewcenteronthestates.org/uploadedFiles/
Pew_State_of_Recidivism.pdf 

www.pewcenteronthestates.org/initiatives_de-
tail.aspx?initiativeID=85899358529

Michigan is 1 of 4 states to spend more on 
prison than college, The Associated Press,. 
David Eggert, 2008-02-28, 
www.mlive.com/news/index.ssf/2008/02/
michigan_is_1_of_4_states_to_s.html

MPRI - Michigan ReEntry Prison Initiativ, 
2010 progress report, Making strides in public 
safety, Michigan Department of  Correction, 
www.publicpolicy.com/upload/pdfs/Publica-
tions/MPRI_2010_Progress_Report.pdf

Evalauting the predictive validity of  COMPAS 
risk and needs assessment system, Brennan, 
Dieterich, Ehret, Northpoint Instiute for 
public management Inc. Criminal Justice and 
Behavior January 2009 vol. 36 no. 1 21-40 

Special alterantive incarceration, MPRI 
In-Reach Facility, Annual report, -2010- Pursu-
ant to: PA 188 of 2010 MCL 791.234a, 
http://michigan.gov/documents/correc-
tions/03-01-10_-_Section_611_
SAI_312926_7.pdf
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Minskad empati i USA 

Människor har en del paradoxala egenska-
per. Det finns en stark drift att tillbringa tid 
tillsammans med andra, och studier visar att 
ensamma eller isolerade människor är mer 
benägna att drabbas av hälsoproblem. Sam-
tidigt är människor ibland fysiskt och ver-
balt aggressiva, hotfulla och manipulerande. 
Vad är det som gör att vissa människor har 
goda sociala relationer och en förmåga att 
samarbeta, medan andra inte har det? En 
faktor som har intresserat forskarvärlden är 
empati – en egenskap som understödjer 
samarbete och enighet snarare än konflikt 
och isolering. 

Det finns ingen entydig definition av em-
pati. Vissa menar att det är en tankemässig 
mekanism genom vilken en person kan sätta 
sig in i en annan persons situation. Andra 
menar att det snarare är en känslomässig 
mekanism. Ett sätt att mäta empati är ge-
nom självskattningsinstrumentet Davis In-
terpersonal Reactivity Index (IRI). Instru-
mentet är konstruerat för att mäta flera olika 
dimensioner av empati, och kan därigenom 
hantera att det saknas en allmänt vedertagen 
definition. 

IRI innehåller fyra delskalor med sju på-
ståenden i varje delskala, där varje påstående 
är knutet till en femgradig svarsskala från 
”påståendet beskriver mig väldigt väl” till 
”påståendet beskriver mig inte väl”. De fyra 
delskalorna är empatisk omtanke (EC), per-
spektivtagande (PT), fantasi (FS) och per-
sonlig oro (PD), och skalornas närmare 
innehåll kan beskrivas på följande sätt. 

Empatisk omtanke mäter känslomässiga 
aspekter av empati, så som i vilken utsträck-
ning personen känner sympati inför andras 

olyckor och umbäranden, vill skydda eller 
försvara utsatta människor, etcetera. 

Perspektivtagande mäter kognitiva aspek-
ter så som hur väl en person kan sätta sig in i 
andra personers situation och perspektiv 
innan personen fattar beslut, om personen 
uppfattar att det ofta finns olika sätt att se på 
en fråga, etcetera. 

Fantasi är tänkt att mäta hur väl personen 
kan identifiera sig med och leva sig in i fik-
tiva karaktärers känslor (karaktärer i till ex-
empel böcker eller filmer). 

Personlig oro mäter hur väl en person på 
det egna, personliga planet kan hantera an-
dras olyckor och umbäranden, om personen 
känner sig hjälplös och rädd i känsliga situa-
tioner, etcetera. 

En persons resultat på IRI-instrumentet 
har visat sig samvariera med en rad beteen-
den som kan betecknas som antisociala, eller 
mindre önskvärda. Ett lägre empativärde 
enligt IRI har visat sig ha samband med ag-
gressivt beteende. Delskalan om perspektiv-
tagande har i en studie visat sig ha samband 
med kriminalitet, där ett lägre värde på ska-
lan hittades hos kriminella. I samma studie 
hade den delskala som mäter empatisk om-
tanke dock inget samband med kriminali-
tet. Personer med högre empativärde enligt 
IRI har visat sig vara mer benägna att hjälpa 
utsatta kamrater. 

I en färsk amerikansk studie av Konrath 
med flera har empativärdena, mätt med IRI, 
hos amerikanska collegestudenter analyse-
rats över tid. Det faktum att narcissismen 
har ökat i samma grupp sedan 1980-talet 
ledde författarna till att innan studien på-
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börjades tro att empatin skulle kunna ha 
minskat. Narcissistiska drag kännetecknas 
av en uppblåst självbild, exempelvis avseen-
de makt och intelligens, och att personer i 
omgivningen ofta betraktas i första hand 
utifrån vilken nytta de kan göra för en själv. 
På många sätt har därför empatiska drag ett 
negativt samband med narcissistiska drag. 

Studiens resultat besannade farhågorna 
och visar att det bland amerikanska college-
studenter mellan 1979 och 2009 skedde en 
signifikant minskning av värdena på de 
känslomässiga och perspektivtagande 
delskalorna av IRI. Minskningen på delska-
lan empatisk omtanke var medelstor till 
stor, medan minskningen på den perspek-
tivtagande delskalan var liten till medelstor. 
Under den studerade 30-årsperioden är det 
i första hand under den senaste 10-årsperio-
den, det vill säga ungefär sedan år 2000, som 
minskningarna har skett. 

Är då en minskad empati, och det mindre 
empatiska amerikanska samhälle som för-
fattarna till studien menar är ett faktum, ett 
problem? Författarna menar att det är ett 
problem, eftersom den minskade empatin 
går hand i hand med ökad narcissism och 
individualism. 

Författarna är samtidigt noga med att po-
ängtera att studiens resultat i nuläget bara är 
giltigt för amerikanska förhållanden, och att 
andra länder inte nödvändigtvis upplever en 
minskad empatisk förmåga hos sin befolk-
ning. 

Alldeles oavsett hur den empatiska förmå-
gan i Sverige har utvecklats över tid, så är 
frågan om empati intressant för Kriminal-
vården. Det handlar inte om något nytt på-
fund – empatiska drag är något som redan 
tidigare har varit av intresse i det klientrela-
terade behandlingsarbetet inom Kriminal-
vården. Empati kommer att fortsätta vara 
relevant på det området. Ett annat intresse-
område är Kriminalvårdens kompetensför-
sörjning – vilka utmaningar står vi inför om 
den empatiska förmågan hos vår framtida 
personal är lägre än tidigare och kanske dess-
utom minskar?                                                            

Källa: 
Konrath, O’Brien och Hsing (2011), Changes in Disposi-
tional Empathy in American College Students Over Time: 
A Meta-Analysis, Personality and Social Psychology Re-
view, vol. 15, , s. 180-198. 
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Språket som  
skuldbelägger offret
Allan Wade, Ph.D. och familjeterapeut vid ”Centre for Response- 
Based Practice” i Duncan, Kanada, besökte Sverige i början av året 
och föreläste bland annat på Internationella brottsofferdagen om 
vikten av språkbruk vid våldsbrott. Ordvalet är viktigt när våld ska 
beskrivas. Fel ord kan minska förövarens ansvar och skuldlägga offret.

Allan Wade betonar språkets betydel-
se i bemötandet vid målsägarförhör 
och rättegång. Han utbildar företrä-

dare för rättsväsendet i Kanada. Han har 
utvecklat en ”responsbaserad modell” för 
samtal med både den som utövat våld och 
den som utsatts för våld. 

Ofta beskriver vi våldet som en gemen-
sam, ömsesidig handling i stället för en ensi-
dig handling, d.v.s. en person som utsätter 
en annan person för våld. Wades forskning 
visar att representanter för rättsväsendet, 
psykiatrin och medierna när de skildrar vux-
nas sexuella våld mot barn kan använda ord 
som ”kyssar”, ”smekningar”, ”sex” och 
”samlag”, när ord som ”övergrepp”, ”tvång”, 
”våldtäkt” och ”beröring mot någons vilja” 
skulle stämma bättre med verkligheten och 
med juridiken. 

Vi som arbetar med brottsoffren tenderar 
att osynliggöra deras motstånd, men förö-
varna agerar alltid för att möta motstånd. 

De vet att det finns. Rånaren tar med sig en 
pistol. Väskryckaren väljer gamla, små och  
svaga offer. Den som hotar, förtrycker och 
misshandlar uppträder adekvat i den be-
märkelsen att de ser och förväntar sig mot-
stånd. Det är därför som hustrumisshand-
lare isolerar sitt offer och begränsar hennes 
rörlighet och hennes självförtroende.

Ordet värdighet används mest i frågor om 
mänskliga rättigheter, inte i frågor om 
brottsoffer. Värdighet kommer av att ha 
kontroll, makt över sina tankar, självstän-
dighet. Människor uppvisar värdighet i de 
mest vidriga situationer. Tänk på fången i 
koncentrationsläger som lämnar över sin 
brödbit till en medfånge som är i sämre 
skick. Att ha sin värdighet är essensen av att 
vara människa. Därför är det också ”natur-

Att ha sin värdighet är 
essensen av att vara 
människa
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ligt” att förtryckaren förnedrar sina offer 
och tar ifrån dem deras värdighet på olika 
sätt. Förnedring är ett starkt vapen. Vi minns 
alla situationer som barn när vi tappat ansik-
tet, blivit röda av skam för att vuxna skrattat 
åt oss eller förnedrat oss på värre sätt. Män-
niskor skyddar ofta varandras värdighet och 
den skapas och återskapas i social interak-
tion med artighet, respekt och gränser.

Kvaliteten på bemötandet är den absolut 
viktigaste faktorn när vi ska försöka bedöma 
det psykiska tillståndet och nivån av stress/
påverkan på grund av våld eller hot. När vi 
talar med en traumatiserad person måste vi 
alltid fråga om deras erfarenheter av kvalite-
ten på bemötandet. Kvaliteten på bemötan-
de och de egna reaktionerna och motstånds-
handlingarna måste beskrivas för att bilden 
ska klarna. Varför går hon tillbaka gång på 
gång till den man som misshandlar henne? 
Vad hände när hon kontaktade polisen? Vad 
sa de och vad gjorde hon? Vad hände när hon 
sökte hjälp hos socialtjänsten? Många gång-
er får kvinnan gång på gång bekräftat att 
ingen kommer att hjälpa/skydda henne om 
hon väl tar steget. Att bryta relationen skulle 
då bara leda till ökad risk.

Omgivningens reaktioner är avgörande 
för läkningsprocessen hos den som är utsatt 
för våld. Det gäller inte bara hälso- och sjuk-
vårdens eller socialtjänstens reaktioner, utan 
alla som kommer i kontakt med den utsatta. 
Det beror på att reaktionerna ibland är ne-
gativa och fyllda med skuldbeläggande mot 

offret. Omgivningen tror ibland att offret 
medverkat eller bidragit till att de blivit of-
fer. Allan Wade menar att det inte är sant. 
Alla gör motstånd.

- När jag träffade patienter, såg jag att de 
utsatta alltid hittade sätt att göra motstånd 
mot våldet. Ibland gjorde de uttryckligen 
motstånd, verbalt eller fysiskt. Men det var 
mycket vanligare att göra motstånd på sub-
tila och dolda sätt. Att hjälpa patienten iden-
tifiera och sätta värde på sitt subtila mot-
stånd blev ett sätt att hjälpa patienten att må 
bättre, säger Allan Wade. Han menar också 
att offrets motstånd är viktigt att lyfta fram 
för att den drabbade inte ska se sig som ett 
passivt offer.

I en kyss bedömer båda parter i varje 
ögonblick den andres gensvar och signaler 
och nästa steg blir en följd av dessa bedöm-
ningar. Men när någon tvingar sin mun på 
din och sin tunga in i din mun är det inte en 
kyss. Det är en våldshandling och den döljs 
när vi kallar den för kyss, vilket ofta är fallet i 
rättsprotokoll och annat. Ordet bidrar till 
att osynliggöra vad som faktiskt hänt. När 
man slår någon i huvudet med en bräda kall-
lar vi inte det för att snickra, när man slåss 
med en stekpanna är det inte att laga mat. 
Det är fel att använda ord som förutsätter 
ömsesidighet i beskrivningar av våld efter-
som våld i sig alltid är en envägshandling.

- Ömsesidiga ord antyder att brottsoffer 
tar del i och medverkar till våldet. Det lägger 
skuld på offret. ”Jag har levt i en våldsam re-
lation” kan en del kvinnor säga. Nej, svarar 
jag, det har du inte. Du har levt i en relation 
med en man som varit våldsam mot dig. Det 
skapas skuld i språket. Ta till exempel ordet 
”sexturism”. Vad är det för ord? Är det verk-
ligen sex det är frågan om när vuxna män 
våldtar barn? Nej, det vi kallar sexturism 

Ömsesidiga ord antyder 
att brottsoffer tar del i 
och medverkar till våldet
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borde kallas internationell barnvåldtäkt, 
inget annat. Sex är en ömsesidig handling. 
Distinktionen mellan ömsesidiga handling-
ar och envägshandlingar avgör allt. Miss-
handel ska inte kallas äktenskapsproblem, 
våldtäkt ska inte kallas samlag. Lika lite som 
bankrån kallas penningtransaktion. 

Vem tjänar på ett språkbruk som beskriver 
våldshandlingar med ömsesidiga ord? Vem 
tjänar på att skuld förflyttas från förövare till 
offer och på att våldshandlingen döljs av fel-
aktiga ord?  Det är bara den som utövar våld 
som tjänar på det, och det är nästan uteslu-
tande män. Vilka har makten i samhället? 
Män. Språkbruket som lägger medansvar på 
offret är en del i ett strukturellt genusmöns-
ter, menar Allan Wade.

Ordet pedofil betyder ”childlover”. Och 
varför accepterar vi att pedofili har något 
med sex att göra? Man planerar inte att ha 
”sex” med ett barn. Man planerar att kid-
nappa, kränka och våldta dem. Varför säger 
eller skriver vi inte det då? Bankrån är bank-
rån och inte en finansiell transaktion. 

Att förstå motståndet handlar inte om att 
”vara stark”. Man kan förstå motstånd i de-
pression och självskadebeteende också. Frå-
ga inte hur de påverkades av det som hänt 
utan hur de reagerade. Motstånd är en reak-
tion, en respons på våld. Distinktionen mel-
lan orsak och verkan är viktigt. Vi behöver 
lära oss att skilja på verkan och reaktion. Du 
utsätts för ett rån – att du blir av med peng-
arna är då verkan och att du blir arg, rädd, får 
hjärtklappning, blir okoncentrerad på job-
bet, får skäll av chefen, är reaktioner. Om 

någon säger: ”Min chef kritiserade mig 
idag” och du frågar ”Oj, hur kändes det för 
dig?”, så byter du fokus från chefen till off-
rets känslor. Du flyttar fokus från den sociala 
interaktionen till känslorna. Om du i stället 
hade svarat: ”Oj, hur reagerade du då? Vad 
gjorde du?” Så hade du fått andra svar. Då 
hade ni fortsatt prata om samma sak, samma 
kontext. Det sänder en signal om kapacitet. 

I kartläggning och beskrivning av våld är 
det viktigt att ha fokus på den sociala situa-
tionen, inte den interpersonella. Vad hände? 
Och båda parternas handlingar ska beskri-
vas. Känslor och tankar är sekundära.

- Frågor om våld inom terapin fokuserar 
för ofta på effekterna och döljer den utsattas 
svar och motstånd mot våldet. På grund av 
det behövdes andra arbetssätt. Därför ut-
vecklade jag och mina kollegor “response-
based practice”, ett nytt arbetssätt som foku-
serade på offrets motstånd och inte våldets 
konsekvenser. 

Allan Wade avslutar med en beskrivning 
av en våldtäkt där vi först får läsa beskriv-
ningen av gärningen såsom den framställs i 
domstol, sedan beskrivningen där offrets 
motstånd inkluderats.

Läs nedanstående beskrivning först och 
sedan med offrets handlingar, som är fet-
markerade.

Han följde efter henne längs trottoaren. Han 
ökade farten för att ta fast henne. Han tog 
henne om axlarna och kastade henne till mar-
ken. Han släpade in henne i buskarna. Han 
höll en sten över hennes huvud och hotade att 

Vem tjänar på att skuld 
förflyttas från förövare 
till offer?

För offret är 
beskrivningar av 
motståndet viktiga
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döda henne om hon skrek. Han kallade henne 
nedsättande namn. Han tvingade sin mun på 
hennes ansikte. Han försökte öppna hennes 
bälte. Han tog tag i hennes byxben och drog i 
dem. Han övermannade henne och våldtog 
henne vaginalt.

Han följde efter henne längs trottoaren. 
Hon ökade farten. Han ökade farten för att 
ta fast henne. Hon gick åt sidan. Han tog 
henne om axlarna och kastade henne till mar-
ken. Hon rullade för att komma undan. 
Han släpade in henne i buskarna. Hon tog 
tag i ett träd så han inte kunde dra in hen-
ne i buskarna. Hon började skrika. Han 
höll en sten över hennes huvud och hotade att 
döda henne om hon skrek. Hon slutade skri-
ka. Han kallade henne nedsättande namn. 
Hon sa, Du vill inte göra detta, du vill inte 
såra mig Han tvingade sin mun på hennes 
ansikte. Hon vred ansiktet åt sidan.  Han 
försökte öppna hennes bälte. Hon stack ut 
magen så han inte kunde öppna hennes 
bälte. Han tog tag i hennes byxben och drog i 
dem. Hon korsade sina vrister så att han 
inte kunde dra av hennes byxor.  Han över-
mannade henne och våldtog henne vaginalt. 
Hon blev stilla för att undvika skada och 
riktade sina tankar på annat.

Intrycket blir helt annorlunda när reak-
tionen synliggörs. Situationen beskrivs mer 
adekvat och det blir tydligt att gärnings-
mannen gång på gång överträder gränser. 
För offret är beskrivningar av motståndet 
viktiga eftersom hon då framträder som 
stark och kapabel. Det är mindre skuldläg-
gande och hon inser att hon inte varit ett 
passivt offer. Om inte motståndet beskrivs 
framstår gärningen som mildare. Det döljer 
inte bara motståndet utan även våldets grad. 
Att utelämna den delen gynnar bara föröva-
ren. Ändå görs det ofta i rättssalen. Synlig-
görande av motstånd borde ingå i alla utred-
ningar. Det minskar offrets upplevelse av 
maktlöshet.

Allan Wade är öppen för frågor: 
allanwade@shaw.ca                                           

Sammanfattat av Birgitta Göransson 
ur Konferensdokumentationen,

 författad av Gunnel E Vidén, 
Plan Sju kommunikation AB. 
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I KORTHET

Livstid för häktesmord 
fastställt
Svea hovrätt har fastställt 
livstidsdomen för den man 
som i oktober förra året slog 
ihjäl kriminalvårdaren Karen 
Gebreab på häktet Hud-
dinge. Mannen hade yrkat på 
att få ett tidsbestämt straff.
Svea hovrätt motiverar 
livstidsstraffet med att 
tillvägagångssättet vid 
mordet har varit synnerligen 
hänsynslöst och brutalt. 
Gärningsmannen har använt 
ett besinningslöst övervåld 
och Karen Gebreab måste ha 
upplevt svår smärta och 
sannolikt även dödsångest, 
enligt hovrätten. (Källa: TT)

Riskfyllt ensamarbete 
kartlagt
Efter dödsmisshandeln av 
Karen Gebreab på häktet 
Huddinge förra året har 
Kriminalvården kartlagt 
ensamarbetssituationer i 
verksamheten. Kartlägg-
ningen har resulterat i en 
handlingsplan med syfte att 
motverka riskfyllt ensamar-
bete. 
Varje häkte, anstalt, frivårds-
kontor och Kriminalvårdens 
transporttjänst har redovisat 
faktiska eller tänkbara 
situationer där riskfyllt 
ensamarbete förekommer, 
men också hur man löst 
dessa situationer eller tänker 
sig att lösa dem. Situatio-

nerna ska analyseras och 
åtgärdas så att riskerna 
minimeras. 
- Ensamarbete i sig behöver 
inte vara riskfyllt, men 
genom kartläggningen och 
arbetet som ska göras 
framöver kan vi identifiera 
när risker uppstår och lägga 
mest resurser där de verkli-
gen behövs, säger Kriminal-
vårdens personalchef Marga-
retha Sandberg.
Kartläggningen visar att i de 
flesta fall är Kriminalvårdens 
regelverk och rutiner bra, 
men ibland följs de inte. 
(Källa: Kriminalvården)

Behandlingsprogram 
minskar risk för återfall
Kriminalvården har utvärde-
rat Idap, Integrated Domestic 
Abuse Programme, ett 
kognitivt beteendeterapeu-
tiskt behandlingsprogram 
mot partnervåld, och Prism, 
Programme for Reducing 
Individual Substance Misuse, 
ett kognitivt beteendebase-
rat behandlingsprogram 
som riktar sig till missbrukare 
av i första hand narkotika och 
tabletter. De båda utvärde-
ringarna har studerat risken 
för att återfalla i brott.
I fallet med Idap visar 
utvärderingen på en 
minskad risk för återfall för de 
klienter som fullföljt pro-
grammet, men resultaten 
gick inte att säkerställa 

statistiskt. Trenden uppges 
dock stå sig väl i internatio-
nell jämförelse. Undersök-
ningen omfattade åren 
2004-2007. Under 2011 
fullföljde 335 män program-
met i frivård och anstalt.
När det gäller Prism visar 
resultaten att de klienter som 
fullföljde behandlingen hade 
30 procents lägre risk att 
återfalla i brott jämfört med 
en kontrollgrupp. I det fallet 
är utfallet statistiskt säker-
ställt. Undersökningen 
omfattade åren 2003-2006. 
Under 2011 fullföljde 289 
klienter programmet i frivård 
och anstalt.

Fler kvinnor ska ges 
möjlighet till arbete 
efter avtjänat straff 
Regeringen ger Kriminalvår-
den och Arbetsförmedling-
en i uppdrag att förstärka 
insatserna för dömda 
kvinnor. Syftet är att förbättra 
kvinnornas förutsättningar 
att få arbete.
En stor andel av Kriminalvår-
dens klienter saknar arbete 
när de friges samtidigt som 
de utgör en av de grupper 
som har svårast att etablera 
sig på arbetsmarknaden. 
Dömda kvinnor har i 
allmänhet en mer utsatt och 
problemfylld livssituation än 
manliga klienter och har 
även i övrigt en svår situation 
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när det gäller bland annat 
sysselsättning och ekonomi.
Myndigheternas insatser ska 
särskilt inriktas på att planera 
åtgärder som förbättrar 
kvinnornas förutsättningar 
på arbetsmarknaden, 
motivera kvinnorna till att ta 
del av åtgärder, tillsammans 
med kvinnorna ansvara för 
att genomföra och fullfölja 
planeringen samt att stötta 
kvinnorna och följa upp 
vidtagna åtgärder.
- En viktig del i att förebygga 
återfall i brottslighet är 
möjligheten för tidigare 
dömda personer att få ett 
arbete. Regeringen bedriver 
en inkluderande arbetslinje 
där människors potential på 
arbetsmarknaden måste tas 
tillvara, säger arbetsmark-
nadsminister Hillevi Eng-
ström. (Källa: regeringens 
pressmeddelande)

Hjälplinje mot sexuellt 
våld invigd
I mars invigde jämställdhets-
minister Nyamko Sabuni 
PrevenTell vid Karolinska 
universitetssjukhuset i 
Huddinge. PrevenTell är en 
hjälptelefon dit personer 
som är rädda att göra sig själv 
och andra illa genom att de 
riskerar att utöva sexuellt 
våld ska kunna vända sig för 
att få hjälp och behandling i 
tid.
Hjälplinjen är nationell och 
riktar sig även till anhöriga, 
vårdpersonal och socialarbe-
tare om de misstänker att 
någon kommer att begå 

övergrepp. Den som ringer 
hjälplinjen ska snabbt få råd 
från sköterskor, läkare och 
psykologer. PrevenTell är 
knutet till Centrum för 
Andrologi och Sexualmedi-
cin (CASM) som funnits vid 
Karolinska universitetssjuk-
huset sedan 2006.
Hjälplinjen är en satsning 
från regeringen med syfte att 
stärka det förebyggande 
arbetet genom att stoppa 
sexualbrott innan de begås. 
Fram till 2014 satsar reger-
ingen totalt 120 miljoner 
kronor för att förebygga och 
bekämpa sexuellt våld och 
andra övergrepp. (Källa: 
regeringens hemsida)

Samhällstjänsten får 
ros och ris
Samhällstjänst är överlag ett 
bra och fungerande alterna-
tiv till fängelse, visar en ny 
studie (Samhällstjänst – da-
gens situation och framtida 
möjligheter) från Brottsföre-
byggande rådet, Brå. Men 
det finns också problem som 
framträder tydligare än 
tidigare.
Det problem som främst 
visar sig i studien rör svårig-
heter att hitta arbetsplatser. 
För vissa grupper är svårighe-
terna större än för andra. 
Arbetsgivare kan till exempel 
vara rädda att ta emot 
personer som har begått 
våldsbrott eller har en 
missbruksproblematik. Det 
är också svårare att hitta 
arbetsplatser för klienter som 
redan har ett ordinarie 
arbete. 

- Vi föreslår att kommunerna 
tar ett större ansvar, att 
privata aktörer används i 
större utsträckning och att 
frivården ordnar särskilda 
arbetslag för klienter i 
samhällstjänst. Men det är 
också viktigt att man väljer 
arbetsplatser med engage-
rade och tillgängliga 
kontaktpersoner samt egna 
verksamheter för klienter 
med särskilt hög risk för 
misskötsamhet, säger Nadja 
Bogestam, utredare på Brå. 
Samhällstjänst tillkom efter 
diskussioner om bland annat 
behovet av en påföljd som 
kunde minska fängelsestraf-
fets negativa verkningar, i 
första hand när det gäller 
unga lagöverträdare. 
Påföljden infördes som en 
försöksverksamhet 1990 och 
blev permanent 1999. (Källa: 
Brå)

Fyra självmord i krimi-
nalvården
Under årets fyra första 
månader tog fyra häktade 
personer sina liv i kriminal-
vården. Självmorden har 
inträffat vid häktena Trelle-
borg, Österåker, Saltvik och 
Kristianstad. (Källa: Kriminal-
vården)
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Lärare
Min nästa arbetsuppgift blev att arbeta 

som lärare för 15-talet personer dömda till 
skyddstillsyn (övervakning) eller villkorligt 
frigivna från fängelse.

Kursen skulle innehålla föreläsningar i 
svenska, samhällskunskap och mattematik, 
studiebesök vid olika samhällsinstitutioner 
och att inbjuda representanter för olika 
myndigheter till kursen. Avsikten var att 
göra kursdeltagarna mera välvilligt inställda 
till samhället och mera kunniga i samhälls-
frågor. Ytterligare en person anställdes som 
lärare och kursledare. Deltagarna valdes ut 
av handläggarna på frivården som var ansva-
riga för klienterna.

Kursdeltagarna var både mångåriga fäng-
elsekunder och förstagångsdömda. Även 
kunskapsmässigt var de olika. Några hade 
svårigheter att läsa och skriva och andra var 
såväl läskunniga som välbegåvade.  Några 
var ointresserade. Speciellt en yngling som 
tillbringade lektionerna med att läsa dagens 
tidning demonstrativt från pärm till pärm. 
Tveksamt egentligen, om han läste tidning-
en, lika troligt var det ett sätt att demonstre-

ra hur ointressanta och tråkiga lektionerna 
var. Trots denna tydliga protestaktion och 
att vi skällde på honom kom han varje dag 
och läste sin tidning. På något sätt tillhörde 
han ändå gruppen och visade sin lojalitet vid 
andra tillfällen.  

Några av deltagarna hade grava alkohol-
problem  och när de inte kom till kursen åkte 
vi till deras bostäder för att hämta dem eller 
se om de överlevde. Dessa ynglingar hade ett 
gravt alkoholmissbruk och de levde i social 
misär,. Majoriteten av kursdeltagarna orsa-
kade oss inga större problem. 

Den informelle ledaren i gruppen kom vi 
lyckligtvis snabbt på god fot med. Han var 
stor och stark och dömd till internering. När 
vi gick från matsalen till vår kurslokal gick 
han först och de andra eleverna i en lång rad 
efter honom. För att bli dömd till interne-
ring skulle man begått ett stort antal brott 
och/eller grova brott. Om de stal en ring fa-
lukorv på Konsum kunde det innebära att 
de fick sitta i fängelse i ytterligare sex måna-
der utan att dömas av domstol. 

Extra sommarläsning

Jan Gustavssons senaste bok heter 
Möten och erfarenheter i kriminalvården – 
om gråtjuvar och byråkrati och kom ifjol. 
Här bjuder TfK på tre utdrag ur boken som bildar ett 
sorts koncentrat av Jan Gustavssons kriminalvårds-
karriär, och som också direkt relaterar till intervjun 
med honom i detta nummer av TfK. 
De tre utdragen är i tur och ordning betitlade Lärare, 
Internationella erfarenheter (Uganda) och 
Centralbyråkrat – Lyckade fall. 
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Under åtta veckor genomförde vi lektio-
ner, studiebesök och besöktes av inbjudna 
föreläsare. Bland annat polisen, socialtjänst 
och arbetsförmedlingen. Kursdeltagarna 
hade erfarenheter av dessa myndigheter och 
skepsisen var stor när vi förberedde oss inför 
de första träffarna. 

”Snutarna sysslade mest med att trakasse-
ra folk, socialtjänsten ställde aldrig upp och 
arbetsförmedlingen hade väl aldrig förmed-
lat ett enda jobb, det var ofta uppfattningen 
hos våra elever.”

Vi var oroliga inför dessa möten, i alla fall 
de första sammankomsterna. När föreläsar-
na kom till vår kurslokal började de oftast 
med att berätta om vilken uppgift som res-
pektive myndighet hade och hur de försökte 
genomföra dessa. Efter föreläsarnas inled-
ning diskuterade våra elever med föreläsar-
na. Ofta startade diskussionerna med några 
provocerande frågor men efterhand blev det 
mer och mer konstruktivt och efter några 
timmar skildes parterna åt med större ömse-
sidig förståelse. De inbjudna uttryckte att de 
var positivt överraskade av vettiga frågor och 
insikten hos eleverna och eleverna menade 
att de olika myndigheterna hade sina be-
stämda uppgifter och gör väl oftast så gott de 
kan. Mötena var uppmuntrande eftersom 
missförstånd kunde undanröjas och det blev 
möten mellan människor och inte mellan 
paragrafer. Flera av våra elever hade ett sam-
hällshat, utifrån tidigare erfarenheter, och 
dessa känslor kanske inte helt försvann men 
kompenserades av kontakter med männis-
kor som de upplevde som trovärdiga och 
hederliga. Detta mönster med misstro i bör-
jan och en större förståelse efter hand uppre-
pades i stort sett varje gång och lärde oss alla 
vikten av att människor träffas över gränser 
och det är då det kan ske en förändring. 

Diskussioner och brott och missbruk 
minskade ju längre kursen pågick. Det blev 
mera av skolundervisning och diskussioner 
om allmänmänskliga problem. Elever som 
varit mera avvaktande eller negativa började 
bli mera aktiva och tog själva mera ansvar. 

Kursen avslutades med en lägervecka på 
Gruvberget. Vi ägnade oss åt friluftsliv och 
diskussioner. Skogpromenader på dagen 
och korvgrillning på kvällen. Vi diskuterade 
förhållanden som sällan diskuteras mellan 
en välklädd tjänsteman och en ovårdad 
missbrukare. Vi levde och bodde på skogs-
stationen och lyssnade aktivt till varann och 
alla var vemodiga över att kursen skulle av-
slutas. 

Ännu, ett tjugotal år, efter att kursen av-
slutades träffade jag före detta elever som 
med saknad såg tillbaka på den här perioden 
i sitt liv och de hade försvunnit ganska 
snabbt från kriminalvården. Givetvis går det 
inte att påstå att kursen skulle varit hela orsa-
ken till deras icke-kriminella liv. Möjligen 
att positiva upplevelser har stor betydelse för 
alla människor. En annan lärdom var att när 
det uppstår förtroende och respekt mellan 
människor då är möjligheterna för påverkan 
betydligt större. 

---------------
Internationella erfarenheter
Är det något som förenar fängelse i värl-

den, i alla fall de länder jag besökt, är det att 
de fattiga sitter i fängelse. I Uganda, Afrika 
var detta särskilt tydligt. Uganda är ett av 
världens fattigaste länder. Det påverkar för-
stås människornas levnadsvillkor och krimi-
nalvårdens resurser. 

Innan Uganda blev brittisk protektorat på 
1890-talet tillämpades samhällstjänst  på 
det viset att ledare i det lokala samhället ut-
dömde arbetsuppgifter åt enskilda som för-
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brutit sig mot interna regler. När sedan 
Uganda blev protektorat byggdes ett stort 
antal fängelser som fortfarande är i bruk. 

I Uganda kallas allvarliga brott för capital 
crimes (dödstraff i straffskalan) och mindre 
allvarliga brott för petty crimes. Dessa brott 
har inte medfört större skador som vissa 
egendomsbrott , brott mot lösdriverilagen, 
homosexualitet och otrohet. Under senare 
tid har framkommit förslag om strängare 
straff för homosexualitet. En omdiskuterad 
lag är lagen om defilement, alltså könsum-
gängen med kvinna under 18 år. Vid 18 års 
ålder har många av Ugandas kvinnor redan 
blivit mammor.

Majoriteten av landets fängelseintagna är 
häktade och inte dömda. Det beror på att i 
Uganda finns en så kallad remandkultur, att 
polisen arresterar folk och överför dem till 
fängelserna. Därefter görs utredningen och 
ofta tar den lång tid varför det blir svårt att 
skaffa fram bevis och de häktade blir ofta fri-
kända. Domstolarna är ofta överlastade 
med arbete och det kan dröja långa tider 
innan rättegångarna genomförs. 

I Uganda finns två fängelsesystem, dels ett 
centralt system med 50-talet anstalter och 
ett lokalt system med 150 anstalter. Jag be-
sökte ett av de största fängelserna Luzira Up-
per Prison. –Tänk Dig att kommer in ett 
stort rum och där bor 150 intagna. De in-
tagna har inga sängar utan ligger på en filt på 
golvet. De delar på en toalett och tre du-
schar. I fängelset fanns drygt 2000 fångar på 
600 fängelseplatser. När överbeläggningen 
var som värst fanns där 4000 fångar. Perso-
nalen uppgick till 170 personer  och av fång-
arna var 200 dödsdömda., men någon av-
rättning hade inte skett på länge och död-
straffet var under debatt. Personalen arbeta-
de i treskift men eftersom de var få i relation 
till antalet fångar så hade fångarna en hög 
grad av självförvaltning. De skötte själva 

mycket av den interna ordningen men vän-
de sig till personalen när det uppstod pro-
blem. Varje fängelseavdelning hade en fånge 
som chef och med honom samarbetade 
fängelseledningen. Vid fängelset fanns en 
socialarbetare som skulle hjälpa till med fri-
givningsfrågorna.

Experter i den ugandiska fångvården me-
nade att  fattigdomsproblemen i samhället 
gör att fängelserna inte har högsta prioritet. 
– Det behöv mera utrymme för fångarna 
och de grundläggande behoven som mera 
näringsriktig mat, rent vatten och medicin 
behöver tillgodoses bättre än idag. 

Kanske är det vanligt att förhållandena i 
kriminalvården  och fängelserna avspeglar 
förhållandena i landet, alltså att goda mate-
riella förhållanden i Västeuropa innebär 
också att fängelserna är välutrustade. Därför 
går det inte att jämföra våra svenska förhål-
landen med situationen i Uganda utan mera 
de andra nordiska länderna. Hur skall vi 
bygga våra fängelser? Vilken fysisk miljö vill 
vi att fångarna skall leva under? Finns det 
fysiska miljöer som är avskräckande eller re-
habiliterande?

---------------
Centralbyråkrat - Lyckade fall
Ett  antal klienter som dömts till minst tre 

tidigare kriminalvårdspåföljder och som se-
dan varit straffria i minst sex år valdes ut 
slumpmässigt i kriminalvårdsregistret. De 
tillfrågades om de var villiga att bli intervju-
ade och om de ville så träffades de och jag 
och genomförde intervjuerna. 

Av dem jag intervjuade var majoriteten 41 
år eller mera. 16 var män och sex var kvin-
nor. Vid intervjutillfället hade de flesta för-
värvsarbete eller deltog i studier och de bod-
de i egna lägenheter. De flesta var ensamstå-
ende men många hade barn från tidigare 
förhållanden. Ungefär hälften hade flyttat 
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till annan ort. Alla, utom en, hade tidigare 
dömts till fängelse, varav hälften dömts till 
sex eller flera fängelsestraff. 

Jag ville främst att de själva skulle berätta 
om varför de inte dömts till nya kriminal-
vårdspåföljder , trots att de tidigare dömts 
vid flera tillfällen.

Gemensamt för de intervjuade var att de 
ofta betonade det personliga ansvaret hos 
den enskilde för att upphöra med brott och 
missbruk. Givetvis uppstår inte detta beslut 
i ett tomt rum utan en rad faktorer påverkar 
beslutet. 

Faktorer som påverkar det personliga be-
slutet uppgavs vara konsekvenser av den kri-
minella livsstilen, händelser /åtgärder och 
enskilda personer. De intervjuade har själva 
rangordnat vilka faktorer som de tror haft 
störst betydelse:
•	Olika former av behandling
•	Trötthet inför livsstilen
•	Egna barn
•	Dålig psykisk hälsa
•	Metadonbehandling
•	Enskilda personer

Med olika former av behandling menas 
institutionsvistelser, ofta det så kallade 
12-stegsprogrammet, men även deltagande 
i olika former av frivilliga organisationers 
verksamhet. De organisationer som oftast 
nämndes var Kriminellas Revansch i Sam-
hället (KRIS), Anonyma Alkoholister och 
Narkomaner (AA/NA), Lewi Petrus Stiftel-
sen (LP) och BRYGGAN (hjälper kriminel-
las barn). 

Att tröttna på livsstilen innebar upplevel-
sen av social misär, hälsoproblem, försäm-
rade sociala relationer och att relationerna 
till missbrukskamraterna inte heller funge-
rade. 

Egna barn hade betydelse för upphöran-
det. Det gällde främst de intervjuade kvin-
norna men även några män uppgav de egna 
barnen som viktiga faktorer.

Enskilda personer hade haft betydelse ge-
nom stöd och uppmuntran. Att flytta från 
sin gamla hemort och avbryta umgänget 
med gamla missbrukskamrater och att 
komma i utbildning och arbete har varit an-
dra positiva faktorer.

De intervjuades kontakt med kriminal-
vården har ofta upplevts som positiv. De 
positiva omdömena består ofta av att dömts 
till kontraktsvård, beviljats en vårdvistelse, 
deltagit i programverksamhet eller blivit 
lyssnade på. Frivården beskrivs oftare i posi-
tiva termer än fängelserna men det före-
kommer både och. 

De ovannämnda förhållandena har var 
för sig och tillsammans medverkat till  ett 
beslut hos de intervjuade vid ett tillfälle eller 
en längre tidsperiod om att de skulle avbryta 
sin kriminella missbrukskarriär. 

Detta innebär inte att myndigheterna inte 
har betydelse. Många av de intervjuade upp-
ger att kriminalvårdare i anstalt, häkte eller 
frivård, övervakare, poliser, socialtjänsten 
eller advokater har spelat roll som enskilda 
människor när de intervjuade fattat sina be-
slut om att förändra sin livssituation. Det 
utmärkande för dessa kontakter har varit att 
de intervjuade upplevt att de blivit trodda på 
och att man har visat dem respekt. 

Hittills har beskrivits och diskuterats hur 
den egna motivationen, konsekvenser av 
livsstilen, händelser/åtgärder eller enskilda 
personer ömsesidigt påverkat de enskilda att 
upphöra med brott och missbruk. De tan-
kar och känslor som är förenade med upp-
hörandet diskuteras mera sällan. 
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Många missbrukare har inget förtroende 
och ingen tillit till vuxna. De har blockerat 
möjligheten att knyta an till andra vuxna 
men de kan omedvetet få en ny identitet. Då 
måste de ”testa” det som hotar deras själv-
bild. Vem skall bestämma? Vem har makt? 
När det blir hotfyllt och deras självbild hotas 
kan de lätt falla tillbaka till missbruket. Hur 
skall man hantera dessa konflikter? Hur 
skall stödinsatserna se ut? 

Ett negativt svar kan bli utlösande faktor 
för våld och aggressivitet. Alla människor är 
formbara och det sker en omedveten ut-
veckling. Klientens gamla självbild måste 
upplösas till förmån för den nya identiteten. 
Efter att klienten fått en ny självbild behöver 
hanstöd i flera år. Återfall i missbruk är 
tryggheten. Det fordras tid att påverka män-
niskor. Ekonomin sätter gränser och kortare 
behandlingar verkar ofta meningslösa och 
cyniska. Förutom långvariga behandlingar 
kan det fordras en ordentlig analys om vem 
klienten är. Människor beter sig olika i olika 
miljöer och därför gäller det att iaktta folk 
under olika förhållanden. 

De intervjuade klienterna har redovisat 
vilka förhållanden som påverkat dem att 
upphöra med brott och missbruk. Det finns 
ingen anledning att ifrågasätta deras uppgif-
ter och jag upplevde att de var uppriktiga vid 
intervjutillfället. Förutom de intervjuades 
åsikter hade jag egna funderingar när jag av-
slutade utredningen. Liksom alla männis-
kor har de intervjuade inför olika vägval i li-
vet och dessa vägval hade föregåtts av tvivel 
och övertygelse om vilka val som varit de 
rätta. Nu hade de intervjuade ofta träffat po-

sitiva val och de levde idag under välordnade 
förhållanden. Vad är det då som skiljer dem 
från andra återfallsdömda? Har de varit 
mera motiverade, mera begåvade eller haft 
ett bättre stöd av sin omgivning än andra i en 
liknande situation? Kanske hade flera fakto-
rer samverkat  gynnsamt i ett skede i livet  när 
de varit som mest mottagliga? Eller har de av 
ren tur deltagit i en behandling eller annan 
verksamhet  som inneburit att de fått en 
ökad motivation till ett mera socialt anpas-
sat liv? Eller har de mött en person som de 
fått förtroende för och som ingett dem 
hopp? 

En erfarenhet tycker jag ändå är gemen-
sam för de intervjuade och det är att de upp-
levt något som antingen varit väldigt posi-
tivt eller negativ och att detta varit början till 
en social anpassning i samhället. Denna 
process har mera varit en känslomässig pro-
cess än en fråga om mera rationellt tänkan-
de.  Speciellt när det gäller de positiva hän-
delserna som behandling, egna barn, folk-
högskolestudier, sysselsättning  visar på be-
hovet av en korrekt analys av individen. En 
analys av klientens problem och svårigheter 
men också vad han trivs med och vad han är 
och kan bli duktig på. De negativa händel-
serna som trötthet inför livsstilen och konse-
kvenserna av livsstilen kanske innebär ett 
mera rationellt tänkande hos klienten ”att 
priset blir för högt” att fortsätta med den kri-
minella livsstilen.                                                      

Hela Jan Gustavssons bok finns att beställa på 
www.books-on-demand.com. 

Hans tidigare böcker har utkommit på Poem förlag. 
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