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Nery Persson går svenskkurs
på häktet Sollentuna

BETONING
PÅ SPRÅKET
Kultur
Björn är Spiken
på hiphop-scenen

Forskning
Hur kunskapen
om adhd vuxit fram

Nyhet
#metoo även
bakom murarna
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Omkrims redaktörer önskar alla läsare en riktigt god jul!
Njut av julgran, ljus och julens alla dofter. Passa på att läsa en
god bok under ledigheten – låt dig peppas av tidningens tema. 41

En ljuslykta
vid vägkanten

N

ytt år innebär nya ambitioner. Men innan vi lämnar 2017
vill jag blicka tillbaka på de teman Omkrim haft som
fördjupande läsning under året som gått.
Temat Attraktiv arbetsplats inledde året, där
diskuterades behovet av att rekrytera ny personal – och
samtidigt utveckla och behålla dem som idag gör ett bra
jobb. Därefter följde tema Kvinsp, där ni läsare glädjande nog fyllde två uppslag med nomineringar till Sveriges bästa
kvinsp. Omkrim nummer 3 tog upp en viktig samarbetspartner –
Lekmannaövervakare. I tema Säkerhet behandlades förebyggande
säkerhetsarbete och därefter skrev vi om hur vi är mot klienter och
varandra i temat Bemötande. Nästa år startar med tema Jämställdhet, men innan dess avrundas 2017 med tema Språk.
Samtliga ämnen har många infallsvinklar. Omkrim vill lyfta fram
de framgångar som gjorts men också presentera de utmaningar vi
står inför. Kriminalvård är en komplex verksamhet, det innebär
att det inte finns en given väg att gå. Komplexiteten betyder inte
att verksamheten famlar i mörkret, däremot blir den bättre och
säkrare om olika färdvägar belyses och diskuteras. Här vill Omkrim
bidra genom att vara en liten ljuslykta vid vägkanten.

Håkan gillar
högläsning 21
NYHETER

7 Nytt om kriminalvård.
8 Livspondus nationella storträff.

TEMA SPRÅK
12 Frihet är att läsa.
14 Vagnen länsas när Nils drar in.
16 Det gäller att få kläm på melodin.
20 Läsning kan minska risk för återfall.
21 Sagor från insidan.
24 27 språk att mötas med.
26 Tid för tolk.
27 Lättläst för ovana och nybörjare.

»Den språkliga kompetensen är
en stor tillgång för personalen.«
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Omkrim är Kriminalvårdens
personaltidning som skriver
om stort och smått som är viktigt,
roligt eller på annat sätt berör
medarbetarna. Även andra intresserade ska kunna läsa om vardagen
i Kriminalvården samt om forskning
och utveckling på området.

28 Ingen given roll för prästerna.
30 Vägen hit: Om adhd och kriminalitet.

KULTIKRIM
32 När Björn intar scenen är han Spiken.
34 Nya böcker: Hotell Hamilton och Svasses revy.
35 Löpbandet på Hall gav idé till en bok.

RUNTIKRIM
37 Landet runt.
40 Frivården Jönköping i nya moderna lokaler.

ÖVRIGT I OMKRIM
Omslagsbild: Ann-Sofi Rosenkvist

I detta nummer kan du läsa om personalen på häktet Malmö som
behärskar minst 27 olika språk. Den språkliga kompetensen är en
tillgång för personalen som dagligen möter människor från hela
världen, och där många befinner sig i kris eller chocktillstånd.
För att bredda rekryteringen har Kriminalvården startat en 100
timmar lång svenskkurs för vikarier som behöver träna på sitt
svenska uttal. I reportaget från Sollentuna berättar deltagarna att
de har fått större talsjälvförtroende och att de redan efter några
träffar kan höra framsteg hos kurskompisarna.
Läsning och böcker är andra sätt att skapa självförtroende och
självrespekt. Anstalten Skänninge jobbar med Godnattsagor
inifrån, där intagna spelar in när de läser
högt för sina barn. På lärcentrum på Mariefredsanstalten finns lättlästa böcker som
hjälper ovana läsare att sätta ord på tankar
och bättre uttrycka vad de känner.
Att själv få välja bok är en av få friheter en
intagen person har. Att Kriminalvården erbjuder böcker och bibliotek innebär tillgång
till alternativa världar, med andra sätt att se
saker på. Det gör också att andra vägval blir
möjliga.
”Jag lever mig in i boken och lär mig grejer.
Och får bättre ordförråd.” konstaterar en
låntagare som sökt upp anstaltens bokvagn. Katarina Luksepp,
redaktör.
Trevlig läsning!
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Tio år av förfall
på Roxtuna

A

nstalten Roxtuna har
sedan nedläggningen 2007 stått öde.
I väntan på att de
nya ägarna ska riva
och uppföra ett nytt
bostadsområde har
byggnaderna börjat förfalla och
även drabbats av förstörelse.
Fotoklubbarna i Åtvidaberg
och Linköping har dokumenterat
anstalten i dess nuvarande skick.
Ett urval av fotografierna bildar
en utställning som kommer att
finnas på Linköpings stadsbibliotek från maj nästa år.
När Roxtuna öppnade 1955
var det en nytänkande behandlingsanstalt där fängelsedömda
ungdomar skulle rehabiliteras. De
intagna, som bodde gruppvis
i mindre paviljonger, erbjöds
medicinsk, psykologisk och social
behandling. Fängelseexperter
från övriga världen följde med intresse det svenska experimentet.
Nobelpristagaren i litteratur,
Tomas Tranströmer (1931–2015),
arbetade som psykolog på Roxtuna några år i början av 1960-talet.
I diktsamlingen Klanger och spår
(1962) har han hämtat intryck av
tiden på Roxtuna. En vers ur
Vinterns formler lyder:
Anstaltens paviljonger
Utställda i mörkret
Lyser som TV-skärmar.
En dold stämgaffel
I den stora kölden
Utsänder sin ton.
Jag står under stjärnhimlen
Och känner världen krypa
In och ut under min rock
Som i en myrstack.
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NILS:

Låt oss hjälpas åt och ta ansvar för en
arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier
och övergrepp.

»Viktiga vittnesmål har
synliggjort kvinnors utsatthet«

P

å arbetsplatser och i offentliga
rum, runt om i Sverige, trakasseras kvinnor.Det handlar om
allt från lågintensiva sexistiska anspelningar och verbala
kränkningar till våldtäkt.
En hel del av det som sker är
förbjudet i lag. Vittnesmålen från olika
branscher har varit viktiga för att synliggöra vad som sker och hur vanligt det
är. De har också illustrerat den utsatthet
som drabbade kvinnor upplever. Oavsett
om de är elever, kroggäster, tunnelbaneresenärer eller arbetskollegor. Det
som pågår är oacceptabelt och djupt
upprörande. Även den passivitet som
råder bland dem som ser och hör, men
inget gör, är beklämmande och en del av
problemet. Varför reagerar inte fler och
säger ifrån?

»Att dessa män tar
sig rätten att bete sig
som de gör har också
att göra med djupt
rotade maktstrukturer
i vårt samhälle, där
könstillhörighet spelar
roll på sätt det inte
borde göra.«

NILS ÖBERG
ÄR GENERALDIREKTÖR
på Kriminalvården.
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Förklaringen är att detta inte enbart
handlar om enskilda män och deras
förkastliga beteenden. Det är inte en
fråga om hur onyktra de råkade vara när
övergreppet skedde eller vilka förmenta avsikter som egentligen låg bakom.
Att dessa män tar sig rätten att bete sig
som de gör har också att göra med djupt
rotade maktstrukturer i vårt samhälle,
där könstillhörighet spelar roll på sätt
det inte borde göra. Kulturer, normer och
värderingar som fortsätter att definiera
synen på manlighet och maskulinitet.
Om det råder passivitet på en arbetsplats där kvinnor trakasseras, kränks och
förminskas har det också med bristande
ledarskap att göra. För att en organisations värdegrund ska fungera i praktiken
krävs tillit till ledare och chefer. Tror
eller märker utsatta kvinnor att det inte
spelar någon roll om man berättar för sin
chef om vad som sker, så kommer de heller inte att säga något. Chefer har ett i lag
reglerat arbetsmiljöansvar. Med det följer en skyldighet att ta tag i och hantera
arbetsplatsrelaterade missförhållanden.
En god ledare gör det dessutom för att

hen bryr sig. Ett tungt ansvar faller även
på medarbetare som aktivt eller passivt
bidrar till att odla en arbetsplatskultur
där sexuella kränkningar nonchaleras,
accepteras och till slut normaliseras. Allra tyngst faller ansvaret på den planhalva
där vi män befinner oss.
Frågor behöver ställas och besvaras om

ansvaret för de kränkningar, som med
all säkerhet sker också i Kriminalvården.
Det gäller inte minst mitt ansvar som
myndighetens högste chef och som man.
Säkert har inte heller jag gjort tillräckligt.
Jag har nu gett HR-avdelningen i uppdrag
att, tillsammans med våra förtroendevalda fackliga ledare, påbörja ett långsiktigt
arbete för att upptäcka, motverka och
förebygga alla former av sexuella trakasserier och övergrepp i Kriminalvården.
Jag förväntar mig att alla chefer i myndigheten hittar former för att bidra till
det arbetet. Det måste vara kristallklart
att vi som chefer ska agera när män i vår
organisation inte lever upp till de lagar
eller medmänskliga anständighetskrav
som gäller.
Att jämställdhetsfrågor står högt på
den politiska dagordningen, att vi i Sverige har en världsledande lagstiftning som
garanterar män och kvinnor likabehandling, är i allt väsentligt kvinnors förtjänst.
De har i generationer kämpat för rätten
att behandlas som individer och inte som
ett könsbestämt underordnat kollektiv.
Vi är många män som borde ha engagerat oss tidigare för kvinnors rätt att bli
bemötta med samma respekt som vi för
egen del tar så för given. Visst är timmen
sen, men låt inte det hindra oss. Det
brukar det ju inte göra i andra sammanhang. Låt oss hjälpas åt att hitta former
för att i såväl ord som handling ta ansvar
för att kvinnor, och naturligtvis också
män, garanteras en arbetsmiljö fri från
sexuella trakasserier och övergrepp. För
så här kan vi inte ha det.
OMKRIM 6/2017

KLIENTERS SYSSELSÄTTNING ÖKAR

NYHETER

Arbetsförmedlingens senaste halvårsuppföljning visar att deltagande i arbete eller
utbildning ökar i alla Kriminalvårdens klientgrupper, det vill säga för dem på anstalt,
i frivård och för deltagare i Krami.
I Arbetsförmedlingens statistik registreras de kriminalvårdsklienter som har behov
av sysselsättning. Klienterna har kontakt med arbetsförmedlare, som bedömer
lämplig insats för att öka deras möjligheter att komma ut i arbete eller utbildning.

UTBILDNING

Stort intresse för
nyrustat Kronoberg

N

ärmare 100 personer minglade, gick
rundvandring och
lyssnade på invigningstalen
i de nyrustade lokalerna på
häktet Kronoberg, som från
januari kommer att ha plats
för 280 klienter.
Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten och
Polisen fanns bland besökarna, liksom regioncheferna,
delar av nationella ledningsgruppen och kollegor från
övriga Kriminalvården.

Generaldirektör Nils
Öberg fokuserade i sitt tal

på arbetet med isoleringsbrytande åtgärder för de häktade
som sitter länge och vårt
ansvar att ta hand om unga
människor, med särskilda behov av omsorg. Erfarenheten
visar att det är bra om man
redan i häktet kan påbörja
behandling och utbildning för
den gruppen.
Specialfastigheters vd,
Åsa Hedberg, berättade att

Nils Öberg invigningstalar för en stor skara på häktet Kronoberg.

– Vi har fått en bättre
arbetsmiljö för våra
medarbetare också,
det är viktigt.
Renoveringen, som
påbörjades 2011, har
Jennie
gjorts i etapper eftervon Alten.
som verksamheten hela
tiden har rullat på som vanligt.
Rastgårdarna är om– Renoveringen har självbyggda, cellinredningarna
klart inneburit en del störoch duscharna är renoveraningar, men alla – både nya
de. Ventilationen är ny och
medarbetare och de som har
all teknik är uppdaterad.
varit med under hela resan –
Häkteschef Jennie von Alten
har bidragit med gott humör,
berättade att Kronoberg nu
tålamod och varit inriktade
svarar upp till den moderna
på att hitta lösningar, säger
kriminalvårdens krav.
Jennie von Alten.
det varje år strömmar
in mellan 10 000 och
13 000 häktade genom
dörrarna på Kronoberg och att nycklarna
numera är utbytta mot
moderna inpasseringssystem.

HR & KOMMUNIKATION

Utåtriktat
i Göteborg
Ett bostadsrum och en

transportbil från Kriminalvården mitt i köpcentret
Nordstan i Göteborg?
Ja, vecka 6 nästa år visar
Kriminalvården upp sin
verksamhet för intresserade i en ny miljö.
– Det blir ett utåtriktat
event för att både marknadsföra Kriminalvården
som arbetsgivare och
berätta mer om det viktiga
uppdrag vi har i samhället,
säger Cathrine Söderberg
som samordnar aktiviteten.
I höstas gjordes en
liknande satsning på Stockholm Central, som fick
stort genomslag.
– Nu är det i ett köpcentrum, samtidigt som
Mello är i stan, så vi vänder
oss delvis till en annan
målgrupp. Vi testar nya
grepp med annonser och
upplevelser på plats, avslöjar Cathrine Söderberg.

Stockholm Central vecka 36.

SÄKERHET

Fortsatt uppdrag mot våldsbejakande extremism

R

egeringen har gett Kriminalvården i uppdrag
att fortsätta utveckla
sitt arbete med att förebygga
radikalisering och arbetet mot
våldsbejakande extremism.
Nu skjuter regeringen
dessutom till extra resurser.
Inom ramen för uppdraget
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ska Kriminalvården utveckla
beredskap för att kunna arbeta
med så kallade återvändare,
det vill säga individer som har
kommit hem från konfliktzoner, som kan komma att bli
aktuella inom Kriminalvården.
Kriminalvården ska också
utveckla sin kunskap om vilka

olika kopplingar som eventuellt finns mellan våldsbejakande extremism och till exempel
organiserad brottslighet.
Regeringen vill också att Kriminalvården tar initiativ till ett
utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med de nordiska
länderna.

– Kriminalvården är nöjd för
det förlängda uppdraget och
särskilt att vi har fått gehör för
att arbeta vidare med kopplingen mellan våldsbejakande
extremism och organiserad
brottslighet, säger Annikka
Holm, som är Kriminalvårdens
projektledare för uppdraget.
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Utbildning får
digital anmälan
Nu digitaliseras anmälningsförfarandet för Kriminalvårdens nationella fortoch vidareutbildningar.
– Nu är det slut på anmälningsfiler i Excel och slut
på inbjudningar i VO-brevlådor. Medarbetaren
ansöker om utbildningsplats i Utbildningsportalen
efter överenskommelse
med sin chef och chefen godkänner ansökan
digitalt, säger Tea Stoltz
och Helén Tvetström, som
arbetar med att digitalisera
utbildningsanmälan.
Kärnverksamheten
har framfört behov av att
få tillgång till datum för
utbildningar tidigare än
förut. Därför samordnas nu
utbildningarna terminsvis.
– Det blir ett gemensamt
sista anmälningsdatum
för nästa termins samtliga
utbildningar. Det underlättar kärnverksamhetens
planering, säger Mikael
Hurtig, chef för sektionen
för utbildningsutveckling.
Sophia Oscarsson som
arbetar med samordning
av utbildningsinsatser på
Hall ser fördelar med att
anmälan digitaliseras.
– Man kan på ett enkelt
sätt ha en bra överblick på
alla utbildningar. Man ser
både vilka som blivit antagna
och deltagit och man slipper
alla kallelser via mejl.

Tea Stoltz och Helén
Tvetström.
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GD TRE ÅR TILL

Vid årsskiftet har Nils Öberg varit Kriminalvårdens högsta
chef i sex år. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans
förordnande som generaldirektör med tre år till.
– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att
kunna fortsätta det utvecklingsarbete som vi bedriver
sedan några år tillbaka, säger Nils Öberg.

UTBILDNING

Livspondus storträff

Tre av föreläsarna under Livspondus nationella träff: Johan Axelsson, Cecilia Algelius och Hans Lindgren.

U

nder två dagar i
november träffades
de regionala Livsponduskoordinatorerna och över
70 lokala processledare i en gemensam kick-off i Stockholm.

Den nationella gruppchefen
Cecilia Algelius inledde med
att tala om Livspondus resa
från projekt till permanent
verksamhet.
– Nu finns ingen projektkänsla kvar längre, säger
Cecilia Algelius och konstaterar att 1 590 personer har deltagit i någon av de 298 komplabb
som hittills har genomförts.
Livspondus drivs i Kriminalvården i samarbete med
Göteborgs universitet. Hans
Lindgren från institutionen för
sociologi och arbetsvetenskap
fanns på plats för att berätta
mer om kompetenslaborato-

rium, som är den metod man
använder för att reflektera
kring klientarbetet och där
klientnära personal träffas i
smågrupper för att synligöra
varandras kompetenser.
För att få ett lyckat resultat
menar Hans Lindgren att det
är viktigt att jobba med kärnfrågor. Likaså bör metoden
svara mot ett behov som finns
i organsationen. Här får Kriminalvården högsta betyg.
– Kriminalvården har lyckats
skapa ett rum som är icke
normerande och där man får
en förståelse för andra, vilket
gör att lärandemiljön förbättras. Det bidrar faktiskt till en
tillitsskapande rörelse i hela
organisationen.
Även andra verksamheter i
offentlig sektor använder sig av
metoden. Med på konferensen

fanns HR-personal från Sahlgrenska sjukhuset som jobbar
med komplabb i sin verksamhet för att stärka en bra dialog.
De utgår från arbetssituationer
som exempelvis en rond eller
överlämning.
Med på mötet fanns även
personal från Kriminalomsorgen i Norge. Kristin Opaas
Haugli berättade att den
norska kriminalvården sökt
pengar för ett Livspondusprojekt på fängelset i Kongsvinger.
– Det är ett fängelse som enbart tar emot utländska medborgare. Där finns intagna från
17 olika nationaliteter, få av
dem talar engelska. Personalen
gör ett fantastiskt jobb – men
vad gör de? Här finns mycket
kunskap som jag tror Livspondus kan bidra till att formulera,
säger Kristin Opaas Haugli.
OMKRIM 6/2017
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SISTA CHANSEN: TA UT RESTIDSKOMPEN

Nu är det hög tid att lämna in restidskomp, att ta
ut timbank 15 och att lämna in friskvårdsbidrag.
Du som vill ta ut årets sparade restid i
ledighet behöver ha registrerat denna senast 31
december i år. Den restidskomp som inte tagits
ut under 2017 utbetalas i januari.

Även ”Timbank 15” måste tas ut innan 31
december, den kan inte sparas.
Friskvårdsbidraget 2017 behöver vara
inregistrerat senast 5 januari 2018 för att den ska
vara garanterad att räknas in i årets friskvårdsbidrag.

Vad tycker du om Livspondus?
gor på ett bra sätt. Att få veta
hur andra fungerar skapar en
trygghet i arbetet.

Carina Lundmark, livsponduskoordinator, Väst.

– Det ger energi att se att en
såpass enkel metod kan hjälpa
kollegor att utvecklas i sin
profession och som personer.
Jag får påfyllning varje gång jag
sitter i komplabb och kollegor
sträcker på sig och blir medvetna om att de har kompetens.

Patrik Nassikas, lokal
processledare, NTE
Stockholm.

– Det är svårt att hitta personal som är motiverade från
början, men efter några gånger
fastnar de och inser hur bra det
är. Det finns många utbildningar inom NTE som är inriktade
för verksamheten i stort, men
det här är bara för oss medarbetare. Fasen vad bra det är!

Per Nylén, lokal processledare, anstalten Salberga.
– Jag växer som person och
blir mer ödmjuk inför övrig
personal. I komplabbet lär vi
verkligen av varandra. Man
reflekterar och tänker till en
extra gång vid situationer som
uppstår i det dagliga arbetet.

Marie Bengtsson, lokal
processledare, anstalten
Tidaholm.
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Jeanette Tano-Rova,
livsponduskoordinator,
Stockholm.

– Vi har famlat under åren
och utvecklat saker som
friskvård, julklappar och allt
möjligt. Men det här är på en
helt annan nivå. På en timme
gör vi en resa tillsammans
som sätter sig i magtrakten.
Att med en enkel metod ge
medarbetare känslan av att de
är värdefulla är en ynnest. Det
är det roligaste jag har gjort.

Jens Mülnikel, lokal
processledare, anstalten
Kristianstad.

– Det som slår mig är vilken
kompetent personal Kriminalvården har, och som på ett
bra sätt löser situationer som
uppstår. Jag njuter av att få
höra om alla case om klienter,
det är fantastiskt spännande.

– Man har blivit mer medveten om sitt arbetssätt. Jag
reflekterar mer under varje
specifikt tillfälle. Metoden ger
också en förståelse och insikt
i andras arbetssätt, man lär
helt enkelt känna sina kolle-

– Vi får en chans att berätta
om vad som händer i rummet.
För det är där – i relationen till
klienten – som det händer. Vi är
ofta osäkra på vad vi kan, men
med Livspondus kan vi bygga på
vårt självförtroende. Det visar
sig att det finns källor att ösa ur.

Gunilla Nilsson, lokal
processledare, frivården
Göteborg.

Conny Nilsson, lokal processledare, häktet Umeå.

– Jag var med och startade
i Umeå, det är det överlägset
roligaste jag gjort. Jag tänker
på vad en lite trött vårdare
berättade: ”Det här är den
bästa utbildning jag gått på 25
år!” En annan person som hade
passerat de sextio, berättade
att hans fru ansåg att han hade
förändrats i positiv riktning.
Då har vi lyckats påverka inte
bara jobbet – utan hela livet.

NTE & SÄKERHET

Nya grepptekniker
2015 dog en klient

i samband med en flygtransport. Då startade Kriminalvårdens
säkerhetsavdelning en
utredning
för att ta
reda på om det
Jonas Lexell.
finns andra,
mindre riskfyllda grepp att använda
när en klient blir våldsam
och en fara för sig själv eller
andra under en transport i
flygplan.
Utredningen har lett
fram till att Kriminalvården nu har en ny manual
för grepptekniker för persontransport i bil, buss och
på flyg. I den nya manualen
har vissa tidigare använda
grepp helt plockats bort.
– Vi har särskilt beaktat
de uttalanden i utredningen som tagit upp farligheten i att utföra tekniker
mot torso, hals och nacke,
säger Jonas Lexell, kvalificerad handläggare på
säkerhetsavdelningen.
Transportörerna har
redan utbildats, och de nya
teknikerna har omedelbart
börjat implementeras i
verksamheten.

SÄKERHET

Sektionen för särskilda
utredningar har upprättat en
utredningshandbok som ska
fungera som stöd vid utredningar av incidenter och andra
allvarliga händelser. Tidigare har
sådana utredningar sett olika ut
beroende på var de har gjorts.
– Tanken är att handboken
ska bidra till att utredningar blir
mer enhetliga, till både form och
innehåll, säger stf internutredningschef Magnus Carlsson.
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NYHETER

CHATTA MED JOBBARKOMPISARNA
Nu införs kommunikationsverktyget
Skype för företag för alla medarbetare.
– Vår interna kommunikation
kommer att bli mer enhetlig och
effektiv när Skype införs i våra
datorer med start de närmaste

veckorna, säger Michael Engblom på
IT-avdelningen.
Vid lanseringen finns möjlighet att
skicka snabbmeddelanden/chatta, dela
skärm och dela närvarostatus. Senare
kommer fler funktioner att kopplas på.

FRIVÅRD

Eldupphör! Metod
mot dödsskjutningar
C
ease fire, eller Group
Violence Intervention,
är en metod från USA
som om möjligt ska prövas
i Malmö. Syftet är att bryta
kriminella individers och
konstellationers kriminella
gärningar med särskilt fokus
på dödligt våld.

Frivården Malmö ingår i
samverkan med Malmöpolisen, Brottsförebyggande
Rådet och Malmö Stad för att
se över om arbetsmetoden kan
genomföras och anpassas till
svensk lagstiftning. Det dödli-

ga våldet har blivit allt vanligare i gängkriminella kretsar och
för att bli mer framgångsrik i
brottsbekämpningen vidgas
vyerna genom att titta på metoder som fungerat i USA.
– Det vi tittar på är ett konkret sätt att försöka komma
till rätta med denna typ av
kriminalitet, säger frivårdschef Petra Tullgren som leder
arbetet från Kriminalvårdens
sida.
Metoden går ut på att identifiera kriminella individer och
konstellationer utifrån vilken
risk de löper att antingen vara

offer eller gärningsperson och
ska i första hand förhindra nya
skjutningar och i andra hand
lagföra dem som ändå väljer
att skjuta. I Malmö är de här
personerna redan kända av
Kriminalvården och Polisen.
Aktuella för metoden är
vissa klienter med frivårdspåföljd. Under verkställigheten
har frivården rätt att kalla in
klienter till samtal. Samtal
enligt metoden kallas ”callins”. I korthet går det ut på
att berätta att myndigheterna
vet vilka kriminella gärningar

personen begår och tillsammans med vem, uppmaning till
att sluta begå dessa gärningar,
presentera vilken hjälp som
erbjuds och vilka konsekvenserna blir om gärningarna
inte upphör. De erbjuds också
hjälp att bryta den kriminella
livsstilen.
I början på december fick frivården Malmö besök av personer från John Jay College i New
York, där metoden utvecklats.
Frivården fick möjlighet att
presentera hur den svenska
kriminalvården och frivården
ser ut och fungerar.

LEDNING

Hur når vi personen som slår?

N

ils Öberg är utsedd till
särskild utredare för
återfallsförebyggande
insatser för män som utsätter
närstående för våld. På ett
seminarium i november presenterade han några intryck
hittills.
– Jag märker att det finns
en schabloniserad bild av en
hyfsat homogen målgrupp.
Det är inte min bild. Det här
handlar om en extremt heterogen grupp. Huvudsakligen
män. Där någonstans måste
vi bottna och kunna komma
med konkreta förslag, säger
han.
Nils Öberg säger att utredningen inte kommer att lösa
alla problem på alla områden
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– men att det gäller att ringa in
målgruppen.
– Är det de som redan är
mottagliga för hjälp eller ska
vi lägga mer möda på de som
kanske inte är så benägna att
söka hjälp?
En panel, med Emma
Ramstedt från Polisen, Mariet
Ghadimi från tjejjouren Tris,
Michael af Geijerstam Ottow
från Utväg Skaraborg och
Cristina Diaz från Kriminalvården, fick frågan om sin bild
av målgruppen.
– Visst finns det generella
riskfaktorer. Men när vi träffar
en specifik person ser vi att
orsakerna bakom våldet kan se
väldigt olika ut, svarar Cristina
Diaz, psykolog i Kriminalvården.

Mariet Ghadimi är specialiserad på hedersrelaterat våld.
– De som utövar hedersrelaterat förtryck och våld
är en heterogen grupp. Men
gemensamt för målgruppen
är att bevara familjens heder.
Det är oftast yngre personer
som tvingas bli potentiella gärningsmän. De uppfostras i ett
system med utövande av våld,
av både kvinnor och män.
Nils Öberg lyfter att ut-

redningen har förövarfokus.
Brottsofferperspektivet finns
också med, men syftet är inte
att utforma insatser för den
gruppen.
– Genom hela utredningsdirektivet återkommer begreppet återfallsförebyggande.
Kriminalvården är förstås
positivt till det, eftersom det är
vårt huvuduppdrag.
– Det är en av få utredningar
som handlar om återfall och
stöd. Det är värdefullt. Tanken
är inte att den här utredningen
ska hitta på helt nya strukturer
och skapa nya myndigheter,
utan att utveckla det vi har
och se vad vi kan göra för att
utnyttja det som redan finns på
ett bättre sätt.
OMKRIM 6/2017

NYHETER

#METOO-RÖRELSEN HAR NÅTT KRIMINALVÅRDEN
Facebookgruppen #virivermurarna
är ett slutet forum för anställda i
Kriminalvården som utsatts för, eller
bevittnat, sexuella trakasserier från någon annan anställd. I gruppen delger
personer sina berättelser anonymt,

LEDNING

Chefer mot trakasserier

Myndighetschefer inom
rättsväsendet, varav Kriminalvårdens generaldirektör är
en, har antagit ett gemensamt
uttalande med anledning av
den senaste tidens samhällsdiskussion om sexuella övergrepp
och sexuella trakasserier. Här är
uttalandet i sin helhet:
”Som myndighetschefer har
vi ett otvetydigt ansvar för att
motverka sexuella övergrepp
och trakasserier. De kränkningar
som utgör brott ska lagföras. De
handlingar som inte är det, ska
kraftfullt fördömas och motar-

inte heller namnges kollegor eller
arbetsplatser. Syftet med gruppen är
att riva murarna runt den machokultur
som finns i myndigheten. I december
överlämnades uppropet med namnunderskrifter till HR-chefen Johan Modin.

ANSTALT & HÄKTE

Tid för fem
böner om dagen?

Det svenska och albanska
rättsväsendet har startat ett
samarbete.
– Det är helt unikt. Den här
konstellationen av aktörer
har aldrig varit tidigare, säger
Sarang Ahsani, projektledare
på Kriminalvårdens internationella enhet.
Kriminalvården, Polisen,
Åklagarmyndigheten och
Domstolsverket samarbetar
med det albanska rättsväsendet för att öka landets
kapacitet i hanteringen av
ungdomsärenden.

Sarang Ahsani mötte en förskoleklass i Albanien.

Ett expertråd i religionsfrågor har bildats för
att besvara frågor kring
religionsutövning inom
Kriminalvården. Alla i
verksamheten får skicka
in frågor.
– Det förekommer alltid
frågor kring religionsutövning i vår verksamhet.
Anställda vill inte bryta
mot religionsfriheten, och
är osäkra på vilka regler
som gäller, säger
Gunilla Nilsson
på enheten för
utveckling av
verksamhetsinnehåll i anstalt
och häkte.
Gunilla
Många
Nilsson.
frågor har
kommit upp när det
gäller våldsbejakande
extremism, kring religiösa
skrifter och kring religiösa
attribut. Det nya expertrådet ska svara på frågor,
men det är Kriminalvården som fattar beslut om
praktisk tillämpning.
– Vi har påbörjat en
kunskapsbank där medarbetare ska kunna leta efter
frågor och svar och kommentarer från Kriminalvården, så att inte samma
funderingar behöver skapa
osäkerhet varje gång, säger
Gunilla Nilsson.

– Albanien håller på med en
rättsreform som rör just ungdomar. Vi kan bistå med hjälp
att tolka den nya lagstiftningen, implementeringsarbete,
identifiera utbildningsbehov
och genomföra utbildningar.
Koordinering inom rättsväsendet kommer att vara nyckeln
till framgång, säger Sarang
Ahsani.

Han berättar att det är
kompetenshöjande för Kriminalvården att delta i Albaniens
reformarbete.
– Det ger perspektiv på
vår egen verksamhet, vi får
möjlighet att reflektera över
våra egna arbetssätt. Dessutom har vi ett gott renommé
utomlands, och ett sådant här
projekt gör att vi kan fortsät-

Hittills har det kommit
in frågor om bönetider och
om bönemössa. Frågorna
besvaras efterhand och
publiceras på Kriminalvårdens intranät.
– Ta chansen och skicka
in frågor! uppmanar Gunilla Nilsson.
Frågorna skickas till
nav@skr.org.

betas. Vi ska också bidra till en
arbetsplatskultur i våra verksamheter där sådana beteenden
inte accepteras och normaliseras. Det är tydligt att mer behöver göras och vi kommer nu att
aktivt verka för att insatser mot
kränkande behandling stärks.

Såväl chefer som medarbetare
måste reagera och tydligt markera att vi inte accepterar att någon
utsätts för sexuella övergrepp
eller trakasserier.”
Dan Eliasson, rikspolischef,
Fredrik Holmberg, vik generaldirektör Ekobrottsmyndigheten,
Martin Holmgren, generaldirektör Domstolsverket, Anders
Perklev, riksåklagare, Anders
Thornberg, säkerhetspolischef,
Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande rådet,
Nils Öberg, generaldirektör
Kriminalvården.

INTERNATIONELLT

Samarbete med Albanien

OMKRIM 6/2017

ta bygga vidare på det.
Det svenska rättsväsendet
har upprättat ett kontor i
Tirana, som de svenska myndigheterna kommer att dela på
under projektet.
– Vi räknar med att vara i
gång med konkreta aktiviteter
i början av 2018. Nu återstår att
identifiera medarbetare som
vill vara en del av projektet.
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FRIHET
ÄR ATT
LÄSA
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TEMA SPRÅK
Böcker är extra viktiga i Kriminalvården. På anstalt och
häkte finns varken fritt internet eller mobiltelefoner, däremot massor med egentid där
tankarna snurrar. När bokvagnen rullar in på avdelningen
möter bibliotekarie Nils Grönlund horder av boksugna läsare. Hönsuppfödning, filosofi
och kortspel lockar till läsning.
Att ge sitt barn en inläst sagobok är ett fint sätt att föra
över nyfikenheten på böcker
till nästa generation. En av de
bästa inläsningarna på anstalten Skänninge har gjorts av en
intagen man med grav dyslexi.
Lärcentrum på anstalten
Mariefred satsar på lättlästa
böcker, de passar både
ovana läsare och de som inte
har svenska som modersmål.
Personalens språkkunskaper
är en stor tillgång, på häktet
Malmö talas minst 27 språk.
De utlandsfödda vikarier som
behöver en språklig puff framåt kan gå en svenskkurs som
Kriminalvården ordnar.

OMKRIM 6/2017
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SPRÅK

Tre dagar i veckan är Nils Grönberg på
anstalten Skänninge. Han drar sin bokvagn
till de intagna i lärcentrum och i arbetsdrift.

VAGNEN
LÄNSAS
NÄR NILS
DRAR IN
ELISABET JÖNSSON
/ T E XT
NICLAS SANDBERG
/ F OTO
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N

ils Grönberg är bibliotekarie och har sin
tjänst i Mjölby kommun. Halva tiden arbetar
han på vanliga folkbiblioteket i stan, andra
halvan på fängelset. Anstalten har tecknat
ett avtal med kommunen för att få biblioteksservice.
– Det fungerar jättebra här. Anstaltsledningen tänker verkligen in biblioteket i verksamheten
och jag känner mig som en i gänget.
Intagna har rätt till böcker och bibliotek, men verksamheten organiseras inte likadant på alla anstalter
och häkten. På några få ställen finns bibliotekarier som
är anställda av Kriminalvården. På andra ställen är det
kriminalvårdare som sköter utlåningsverksamheten.
Men i de flesta fall är det som på Skänninge: kommunens bibliotekarie som kommer på besök.
– Jag vet genom mina kollegor runt om i landet att
det fungerar väldigt olika. Jag tror att anstalterna måste
anpassa verksamheten efter sina förutsättningar, men
det behövs nationella riktlinjer också. Det skulle höja

statusen på verksamheten och få fler anstalter att få
upp ögonen för hur fantastiska bibliotek kan vara.
För det tycker Nils Grönlund verkligen.
– Det här är det bästa jag har gjort i mitt yrkesliv,
säger han, när han svänger in sin bokvagn i lärcentrums
lokaler.
De intagna flockas runt vagnen och börjar överfalla
Nils Grönlund med frågor och beställningar. De kan
både låna böcker från vagnen och beställa böcker till
senare.
– Ofta får jag mina fördomar ifrågasatta. Nyligen
var det en intagen som ville lära sig hur man bygger en
dockteater. En annan lånade böcker om hönsuppfödning. Vissa är storläsare och har väldigt sofistikerad
smak för litteratur och avancerad filosofi.
– Andra läser en bok för första gången.
Nils Grönlund ser inte som sin roll att uppfostra de
intagna med speciellt uppbygglig litteratur.
– Finns böckerna på bibblan är det okej. Jag tycker
OMKRIM 6/2017

”Ibland nästan
dammsuger de
intagna vagnen
när jag kommer.
Det känns tacksamt att jobba
med böcker på
anstalt”, säger
bibliotekarien
Nils Grönlund.

inte att bibliotekarien ska komma med pekpinnar.
Vilken läsning som helst ger upplevelser och utökat
ordförråd.
– Det är också en balansgång hur mycket man ska
tränga sig på. Men självklart tipsar jag en hel del.
Påfallande ofta tipsar de också varandra. Det kan till
exempel varit nån bok de just har hört om på morgonteve som de tycker verkar bra.
Han ser det också som en fördel att han kommer utifrån, och inte har uniform på sig.
– Det är svårt att föreställa sig deras situation. Större
delen av dygnet är de inlåsta, och de måste umgås med
personer de inte har valt. En bok kan vara en flykt, en
inre resa.
– Böcker och bibliotek får de intagna att känna sig
”normala” och de har frihet att önska vilka böcker de
ska läsa.
Nils tror att biblioteket ibland även hjälper de intagna att få bättre relation med den vanliga anstaltsperOMKRIM 6/2017

Nils Grönlund värderar
inte vilka böcker som
är lämpliga. Skulle
något lån inte fungera
av säkerhets- eller
behandlingsskäl är det
Kriminalvården som
fattar det beslutet.
Det är också kriminalvårdarna som av
säkerhetsskäl tittar
igenom böckerna före
utlämning.

sonalen. När intagna har beställt böcker är det avdelningspersonalen som delar ut böckerna.
– Då får de en bra anledning att prata om något annat
än anstaltsrutiner och beslut som påverkar de intagna.
De intagna som är på lärcentrum idag plockar åt sig
kriminalromaner, böcker om kortspel och om sport.
– Jag läste mycket innan men jag läser ännu mer här,
säger en intagen. Gärna om andra som är i min situation.
En annan kille berättar att han inte alls tyckte om att
läsa innan.
– Här är det många andra som läser, då gör jag det också. När jag var ute, när jag var liten, var man värsta nörden
om man läste. Här inne behöver jag inte skämmas.
Han ser många fördelar med läsningen:
– Jag lever mig in i boken och lär mig grejer. Och får
bättre ordförråd. Om jag läser när jag ska sova blir jag
lugn och trött och somnar lättare.
– Jag vet inte om jag kommer att fortsätta läsa när jag
kommer ut från fängelset. Men jag hoppas det. O
15
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SPRÅK

Att behärska svenska är en förutsättning för att bli kriminalvårdare.
Därför ordnar Kriminalvården svenskkurser för utlandsfödda –
så att de kan träna på sitt svenska uttal.

Det gäller att få
kläm på melodin
KATA R I N A LU K S E P P
/ T E XT
ANN-SOFI
R O S E N KV I ST / F OTO

A

tt lära sig svenska är en utmaning för dem
som inte har svenska som modersmål. Det
knepigaste är ofta uttalet, speciellt svårt är
hur man ska betona orden, hitta rytmen och
språkmelodin.
Logoped Harald Emgård är tillsammans
med Ulrika Hägg från Kompetenscenter Göteborg, lärare för de sex deltagare som vikarierat i Kriminalvården, men som behöver ytterligare en språklig
puff för att kunna tillgodogöra sig grundutbildningen.
Harald berättar att svenskan är ett språk där betoningen faktiskt är avgörande för att den som talar ska
bli förstådd.
– ”Vi hoppar över det här” eller ”vi hoppar över det
här” är två helt skilda saker. Betoningen avgör vilken
betydelse meningen får.
De flesta andra språk kastar istället om ordföljden

MEHMED OMERAGIC
anstalten Beateberg
– Jag tänker inte så långt fram utan
vill först klara av grundutbildningen.
Men jag vill gärna ha en tjänst som
vakthavande befäl eller något annat
säkerhetsarbete. Om det blir häkte,
anstalt eller frivård är osäkert.
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eller använder ett annat ord. Detta gör svenska språket
lite knepigt, anser Harald Emgård. Gruppens två
spanskspråkiga deltagare håller med honom: ”Betoningen är det värsta med svenskan!”
– För er spansktalande blir det extra besvärligt, för
spanskan har inga långa vokaler, förklarar Harald.
Men med enkel teori och upprepade övningar hjälper
Harald gruppen att betona rätt ord och hitta rätt språkmelodi.
– Nu tar vi det tillsammans och så överdriver vi!
– ”Herr Mullvad hade arbetat med vårrengöringen.”
Tillsammans ljudar fyra män och två kvinnor högt
och ljudligt fram meningen från sagan ”Det susar i
säven” efter Harald Emgårds tydliga röst. Barnbokstexter är användbara eftersom de är rytmiska och inte
innehåller några krångliga ord.
– Det går förvånansvärt fort att få ett bättre uttal. Har
deltagarna språkkunskaper utöver sitt modersmål finns

SERBAN PATRASCU
anstalten Gävle, jurist
– Det är svårt att hitta jobb för oss
som är jurister. Varken Migrationsverket eller Skatteverket tar emot, endast
Kriminalvården. Läkare och andra
specialister från Rumänien får jobb
direkt, men inte vi jurister.

AURELIA IORGA
anstalten Svartsjö, statsvetare
– På kursen lär vi oss teoretiskt om när
satsmelodin i svenskan går upp eller
ner, det är viktigt när man ska prata och
göra sig förstådd. Jag skulle gärna stanna kvar i Kriminalvården. Efter grundutbildningen vill jag gärna utvecklas,
kanske kan jag bli programledare.
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»

SPRÅK

» Har deltagarna språkkunskaper
utöver sitt modersmål finns också
en öppenhet för att språk fungerar
på olika sätt.«
KURSEN
Kurs i svenskt
uttal och
kommunikation
är en stödinsats
för utlandsfödda
vikarier med
bristande språkkunskaper. Kursen
som genomförs av
Komptenscenter
ska ses om en
förberedelse för
grundutbildningen
och eventuell tillsvidareanställning.
Kursen går på
halvfart och pågår
i 100 timmar.

»

också en öppenhet för att språk fungerar på olika sätt.
När Omkrim besöker häktet Sollentuna – där kursen
lånat lokaler – pågår tredje kursveckan av fem. Flera
kursdeltagare vittnar om att de redan nu förstår svenska bättre och har fått ett större talsjälvförtroende.
De gemensamma språklektionerna varvas med kriminalvårdskunskap och hemuppgifter. Ett uppskattat
moment är när deltagarnas tal spelas in och sedan får
inläsarna respons med personliga språktips av Harald.
Även om det är svårt att på kort tid känna av en språklig förbättring hos sig själv, märker deltagarna framstegen hos kurskompisarna.
– Förut tänkte man inte alltid på melodin eller betoningen. Nu har jag börjat lyssna på ett helt annat sätt,
säger Mehmed Omeragic.
Det är en trevlig stämning i gruppen och under språklektionen skämtas det glatt. När vi på rasten talar med

IGOR MILETIC
anstalten Västervik,
krishanteringsingenjör
– Jag har sökt grundutbildningen
och väntar på besked därifrån. Det
är jätteviktigt att satsa mycket tid
på svenskan, att lyssna på tv och
radio, det går inte att klara sig utan
språkkunskaper. I Sverige finns
omkring 400 000 personer som talar
serbokroatiska, några av dem har jag
träffat i Kriminalvården. I framtiden vill
jag gärna arbeta med säkerhet, men
innan jag kan få ett säkerhetsklassat
jobb måste jag ha ett svensk medborgarskap.
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deltagarna framgår det att majoriteten är nöjda och
tycker att de lär sig mycket.
Ingenting i kursen betygssätts.
– Från första dagen kände sig alla lugna. Lärarna är så
snälla och fina, de berättade att vi inte ska göra prov, utan
vi ska ha roligt och att vi ska lära oss, säger Nery Persson.
– Kursen är till för att hjälpa oss att klara oss bättre,
fyller Igor Miletic i.
På en punkt är gruppen oenig. Diskussionen rör hur
svårt det är för utlandsfödda akademiker att få jobb
i Sverige. Flera kursdeltagare har långa akademiska
utbildningar från sina hemländer, men alla utländska examen accepteras inte i Sverige, vilket gör att
personer tvingas börja om sin yrkeskarriär eller ta
mindre kvalificerade arbeten. Något som förstås kan
uppfattas som orättvist. Det som alla är ense om är
att färdigheter i det svenska språket är nyckeln till
arbetsmarknaden. O

NERY PERSSON
häktet Kronoberg, har jobbat som
domare, åklagare och advokat
– Jag är klar med grundutbildningen.
Den här kursen är en väldigt bra
förberedelse för att komma tillbaka till
jobbet. Det lärarna gör är fantastiskt!
Språket kan öppna dörrar, men man
måste nå en hög nivå och det tar tid.
Det gäller att öva, öva och öva igen!
I framtiden önskar jag arbeta på frivården. Jag vill jobba nära klienter och
med ännu mer kvalificerade uppgifter.
Jag pratar spanska och har märkt att
klienterna uppskattar att kunna kommunicera på sitt eget modersmål.

ISMAIL COROVIC
anstalten Mariefred
– Vi lär oss en massa nya ord som används i Kriminalvården och som vi har
användning för i jobbet. Det är jättebra när man ska förklara, till exempel
hur klienterna ska göra i arbetsdriften
eller vilka regler som gäller. Det är
viktigt att kunna språk, jag förstår de
flesta balkanspråken. Kommunikationen med klienterna underlättar för oss
som kan flera språk, som exempelvis
ryska. Men ibland blir jag trött i huvudet av att tala så många olika språk
– och blandar ihop dem.
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Ulrika Hägg som
står för det kriminalvårdsspecifika i
kursen är stolt över
att Kriminalvården
har öppnat dörren
för utlandsfödda.
”Det här är att jobba
med integration på
riktigt”.

Jätteroligt, summerar Harald Emgård
sitt arbete. ”Att jobba med vuxna
som är oerhört motiverade är fantastiskt. Jag lär mig mycket av att träffa
människor från andra länder och med
andra erfarenheter. Jag har aldrig suttit
i en gummibåt i Medelhavet och inte
vetat om jag kommer i land eller inte”.
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Läsning kan vara ett verktyg i arbetet för att minska risken för återfall i brott bland
Kriminalvårdens klienter. Det var ett budskap från generaldirektör Nils Öberg
när han föreläste om läsfrämjande för vuxna på Kulturrådets metoddag.

Läsning kan minska
risk för återfall
L E N A KA R V I K
/ T E XT
H A N N A KA R L S S O N
/ F OTO

D

rygt 200 personer, varav många bibliotekarier från hela landet, satt i publiken
på Filmhuset i Stockholm. Nils Öbergs
tal hade rubriken Manlighetsnormen som
hinder och läsningen som medel för att minska
risken för återfall i brott hos Kriminalvårdens
klienter. Han berättade om Kriminalvårdens
uppdrag och verksamhet. Bland annat beskrev han
fördelningen mellan kvinnor och män bland klienterna. Över 90 procent är män, och så ser det ut i de flesta
länder.
– Vi grubblar mycket över alla andra faktorer som
orsakar kriminalitet, men vi jobbar inte systematiskt
med frågor om maskulinitet. Där har vi som myndighet
lite att fundera över, inte minst med tanke på den
debatt om sexuella övergrepp mot kvinnor som nu
pågår i samhället, sa Nils Öberg.
Kriminalvårdens klienter har ofta inte bara ett problem, utan flera. Det handlar om missbruk, bristande
skolgång, svag anknytning till arbetsmarknaden och
en svår social situation. Steget till att läsa en bok kan
vara långt för många, och läsande ingår sällan som en

självklar del av identiteten. Men för en del klienter
kan frihetsberövandet i sig innebära att ett fönster till
litteraturens värld öppnas. Nils Öberg beskrev hur
studiecirkeln Godnattsagor inifrån, där intagna får
läsa in sagor som skickas hem till anhöriga barn, är ett
exempel på hur läsning kan vara ett steg mot förändring
i en människas liv.
– Sagor är ofta lättlästa, så det är ett bra första steg
för den som är ovan att läsa. Dessutom gör inläsningsmomentet att klienterna får lyssna på sina egna röster,
vilket många aldrig har gjort tidigare. Godnattsagor inifrån skapar också möjlighet att för en gångs skull lyckas
med något. Många klienter beskriver en stor stolthet
över att läsa in sagorna och att bidra med något positivt
i sina barns liv, berättade Nils Öberg.
Det finns givetvis också intagna och klienter som redan är läsande människor, tillgången på böcker i anstalter och häkten är därför viktig. Att läsa ger dessutom
inblick i alternativa sätt att leva, vilket kan vara viktigt
i den förändringsprocess som många klienter befinner
sig i, eller står i begrepp att inleda.
– Det vi jobbar med handlar om lärande, och läsning
är en viktig del i det, avslutade Nils Öberg. O

Nils Öberg talar om läsfrämjande för vuxna på Kulturrådets dag i Stockholm.
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Sagor från insidan
Ett djupt andetag och sedan börjar Cristian läsa med stadig röst. När sagan
är slut sjunger han den godnattsång som hans son alltid somnar till, och
sedan säger han: ”Jag älskar er, jag kommer hem snart, vänta på mig.”
ELISABET JÖNSSON
/ T E XT
NICLAS SANDBERG
/ F OTO
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et gick lätt att läsa, men när jag skulle säga
min hälsning blev jag väldigt tagen, säger
han och pekar på en tår i ögonvrån.
Cristian är med i studiecirkeln Godnattsagor inifrån, som ges på flera av landets
fängelser. Tillsammans med två kriminalvårdare och två andra intagna sitter han i caféet/
kyrkan/samlingsrummet på anstalten Skänninge och
pyntar fodralen till de cd-skivor med självinlästa sagor

som de ska skicka hem till sina barn. Idag är det också
dags för hans inläsning.
Under studiecirkeln med sex träffar får deltagarna
jobba praktiskt med sina inläsningar och göra övningar
och få tips på hur de kan bli bättre högläsare.
– De får en massa kunskap om varför läsning är viktigt. Det är saker som man inte har tänkt på själv, säger
Håkan Löfqvist, som är kriminalvårdare och utbildad
cirkelledare för Godnattsagor inifrån. Han deltar vid
21
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»Alltså en så fin present kan du inte
köpa för pengar. En saga från hjärtat,
direkt från pappa.«
»

varje träff, tillsammans med sin kollega Susanna Rosén
och bibliotekarien Nils Grönlund.
– Vid en träff deltar dramapedagogen Vanilla Karlsvärd. De intagna får öva fantasin i olika övningar. Där
får de verkligen släppa machorollen som de ibland har
ute på avdelningarna, berättar Susanna Rosén.
Idag är sista träffen och i den här stunden känns inga
macho-vibbar. Deltagarna sitter stillsamt och pysslar
med rosa små pärlor och klistermärken till skivomslagen.
– Ska jag ha ett hjärta här också? funderar Alex.
– Nej, en groda så klart, säger Susanna, och Alex förstår direkt var hon menar.
Hans dotter är bara fyra månader. När hon och mamman hälsade på i besökslägenheten förra helgen kallade
Alex henne för sin lilla gelégroda. Precis som andra
spädbarn låg hon med knäna uppdragna under sig som
en liten gosig groda.
Mattias dotter är fem år. De pratar i telefon nästan
varje dag. Först berättade inte Mattias och dotterns
mamma var Mattias var, men efter ett tag, med hjälp
av kriminalvårdarna Susanna och Håkan, insåg de
att det skulle vara lättare för dottern att få reda på
sanningen.
– Jo det gick bra att berätta. Hon var nog oroligare för
mig innan än nu när hon vet. Men hon har många frågor
så klart.
Mattias har aldrig läst godnattsagor för henne, men
nu har han läst in boken ”När prinsessor går på zoo”.
– Hon älskar prinsessor. Och den här boken var rolig.
Han har berättat för sin dotter att han ska skicka en
överraskning. Men han har inte sagt vad det är.
– Hon är nyfiken. ’Vad är första bokstaven?’ frågar
hon. Jag vet att hon kommer att bli jätteglad.
Vid inspelningsdatorn sitter Nils Grönlund, bibliotekarien. Han var med och drog igång Godnattsagor
inifrån i Skänninge 2010. Innan dess hade projektet
startat i Malmö, även där som ett samarbete mellan
biblioteket och Kriminalvården. Från början kommer
idén från England.
– Alltså en så fin present kan du inte köpa för pengar.
En saga från hjärtat, direkt från pappa, säger Nils Grönlund.
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Godnattsagor inifrån handlar både om bättre kontakt
mellan förälder och barn och om läsfrämjande. Både för
den vuxne och för barnet.
En och en spelar deltagarna in sin historia på datorn.
Sedan bränns berättelserna på cd-skivor som skickas
till barnen, tillsammans med böcker som föräldern valt,
ibland efter tips av cirkelledarna.
För första gången någonsin ska berättelsen läsas in
på spanska. Cristian har hela sin familj i Chile, och han
har gjort skivan till sin elvaåriga lillasyster och till sin
tvåårige son. En son som han inte har sett sen han var
ett – halva hans liv.
– Jag saknar dem så mycket, jag vill verkligen träffa
min son. Jag är väldigt glad att det här programmet
finns så att jag kan ge dem något, säger han och tackar
för att han har fått vara med och för att han kan skicka
hem böcker.
Cristian har övat på läsningen och det går bra. Nils
Grönlund är imponerad.
– Ja, han läser väldigt bra. Men det handlar inte bara
om att kunna läsa. I eftermiddagsgruppen är det en
deltagare som har grav dyslexi. Hans inläsning är en av
de bästa hittills. Han valde en bok med väldigt lite text,
men jobbade mycket med inlevelse och improvisation.
Hur barnen tar emot sagorna vet kriminalvårdarna
inte alltid. Men den andra vårdnadshavaren måste vara
med på idén, annars får de intagna inte skicka hem sina
berättelser. De har hört att något barn blivit ledset,
för att det saknar pappa, men blivit tröstat av att höra
pappas röst på skivan gång på gång. En liten pojke tog
stolt fram skivan och ville alltid lyssna när andra barn
kom på besök.
– För papporna här på anstalten blir det ett andningshål, där de kan glömma fängelset för en stund och vara
med sitt barn i fantasin, säger vårdaren Håkan Löfqvist.
Han vill också uppmuntra papporna att fortsätta när
de kommer ut. Se till att få tid med barnen och att läsa.
Mattias tänker på sin dotter och säger:
– Jag vet att det kommer att hända. Jag kommer att
sitta på hennes sängkant och läsa om prinsessor, släcka
lampan och säga god natt. O
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Susanna Rosén och Håkan Löfqvist leder både Godnattsagor inifrån och föräldracirkeln på anstalten Skänninge. ”Det kan kännas tufft
ibland, eftersom alla intagna inte har haft så bra relation till sina barn eller till sina föräldrar, men jobbet känns otroligt givande”, säger de.

»För papporna på anstalten
blir det ett andningshål, där
de kan glömma fängelset
för en stund och vara med
sitt barn i fantasin.«

Deltagarna har inga problem att pyssla med små klistermärken och pärlor.
De säger att de andra intagna på avdelningen förstår dem. ”De är glada att vi
får bättre kontakt med våra barn.”

Barnen får fyra böcker, varav en är den som föräldern
har läst in på cd-skivan. De intagna har också pyntat och
fixat med cd-fodralen, och tagit ett foto av sig själva
med några mjuka gosedjur.
OMKRIM 6/2017
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SIMON KOPCZYNSKI
Trzymaj sie! (polska)
Ha det bra!

JOEY JBALI
Ca va? (franska)
Hur mår du?

STEFAN ARCABIC
Kako si? (kroatiska)
Hur är det?

ATAL KALAM
Sanga ye? (pashto)
Hur är det?

HENRIK OLSSON
Wie Gehts? (tyska)
Hur mår du?

ALMIR
TOPIC
Zdravo!
(bosniska)
Hej!

PAULA MOLIN
Bon jour! Ca va? (franska)
God dag, hur mår du?

HENRYK RADOWSKI
Dzień dobry! (polska) God dag!

DLER AHMED
Tu birci ne? (kurdiska) Är du hungrig?

27 språk
att mötas
med

ALEN DURMO
Kako si?
(bosniska)
Hur mår du?

MELINA FRANK
Ti kaneis? (grekiska)
Hur mår du?

JUSTINA SATALIC
Jo reggelt! (ungerska)
God morgon!

E L I S A B E T J Ö N S S O N / T E XT & FOTO

En vanlig schemadag
jobbar ungefär 80
personer av drygt 120
anställda på häktet i
Malmö. Förutom dessa
som Omkrim lyckades
fånga på bild fanns minst
sju personer i tjänst som
kan fler språk än svenska
och engelska. Och
skånska förstås.
24

OMKRIM 6/2017

METIN KAYA
Gûnaydin! (turkiska)
God morgon!

MAGNUS STRANDQVIST
Wie gehts heute? (tyska)
Hur mår du idag?

SPRÅK
PETER DONTSOV
Sakas caj?
(makedonska)
Vill du ha te?

NATASA MIRKOVIC
Kako mogu da ti
pomognem? (serbiska)
Hur kan jag hjälpa till?

MERCEDES CARDONA
Que quieres hacer?
(spanska)
Vad vill du göra?

VUKOSAVA KLANCO
Dobro jutro! (bosniska)
God morgon!

SONJA JOVIC
Kako si? (serbiska)
Hur är det?

KIRSTEN OHLSSON
Skal vi spille Ludo? (danska)
Ska vi spela Fia?

FATIMA KADUM
Sabah el kher! (arabiska)
God morgon!

OMKRIM 6/2017

VIOLETTA VASSILIOU
Kalimera! (grekiska) God morgon!

På häktet Malmö
pratar personalen 27
olika språk, förutom
svenska och engelska.
”Vi ska spegla samhället, och det gör
vi ganska bra”, säger
Sonja Jovic.

M

almö är en mångkulturell stad. Det märks
bland både personal
och klienter. Varje dag
kommer några av alla
språk till användning.
– Kanske har vi fler
häktade med utländsk bakgrund än på
andra ställen. En del misstänkta som
inte hör hemma i Sverige tas vid bron.
Saknar de fast adress här är det vanligt
med häktning på grund av risken för
att den misstänkte avviker, säger kriminalvårdsinspektör Sonja Jovic.
Kriminalvårdaren Anna Gorska
kan polska och ryska. Hon ser bara
fördelar med att kunna prata ordentligt med klienterna.
– På häktet är det extra viktigt eftersom de flesta är så isolerade. Vissa
är i chock, gråter och skakar i hela
kroppen. De lugnar sig om man kan
prata en stund.
– Senare är de glada och tacksamma. Och det gör mig också glad, att
kunna hjälpa till.
Kollegorna Violetta Vassiliou och
Melina Frank menar att de med sina
språkkunskaper avvärjer konflikter
innan de blir större incidenter, genom att samtala och reda ut missförstånd. Ibland blir ansvaret stort.
– Klienten kan fästa sig vid just
dig, och tror att du kan ordna allt. Då
gäller det att vara professionell, säger
Melina Frank.
– Många vill att vi hör av oss till deras
familjer. Det gör vi ju inte, men vi kan
berätta för deras advokat vad de vill ha
hjälp med, förklarar Violetta Vassiliou.
Handlar det om rättsprocess eller
svårare sjukvårdsfrågor krävs tolk.
Men vardagen klarar den vanliga personalen. Får man inte tag i kollegan
som talar ett speciellt språk, får man
peka och teckna.
– Imorgon, strumpor och cigaretter är ord som jag kan på flera språk,
säger Sonja Jovic. O
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När det gäller rättsprocessen behöver det bli helt rätt, och personalen
i Kriminalvården ska inte vara osäker på om klienten verkligen har förstått
sina rättigheter och skyldigheter. Då kallas en tolk in.

TID FÖR TOLKEN
E L I S A B E T J Ö N S S O N / T E XT

N
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amilla Silver på frivården
Södertörn jobbar med personutredningar, verkställighetsutredningar och -planer.
– Vid personutredningen ska
domstolen meddela tolkbehov.
När vi kallar klienten skickar
vi med en lapp där vi frågar
ifall de vill ha tolkstöd. Ibland
dyker klienterna upp utan att ha
meddelat. De har ju fått frågan
på svenska och kanske inte förstått. Men det brukar ordna sig.
Kriminalvården har en upphandlad tolktjänst och oftast
används tolken per telefon. För
det mesta funkar det även med
kort varsel. Om klienten avböjer
tolkhjälp, så blir det så.
– Förra veckan hade jag beställt tolk på lettiska. Då frågade
klienten om hon och jag kunde
prata engelska istället. En annan
gång sa klienten att han ville ha
sin fru som hjälp. Vi tvingar inte
på någon tolk, men om vi inte
når fram försöker vi övertala
klienten.
Camilla Silver vill ha tolk på
plats när hon besöker häktet.
– Där blir det ofta förseningar vid inpasseringen, och
telefonproblem. En tolk på plats
är också bra om klienten har
kognitiva svårigheter.
Vid fällande dom är det dags
för vsp-utredning.
– Då är tolk viktigt. I de
standardiserade frågorna finns
svåra ord och en del dubbla
negationer.
Att använda tolk går oftast
bra, men det finns svårigheter.
– Det tar längre tid med tolk.
Vsp-utredningen går bra med
ja- och nej-svar. I personutredningen kan det vara svårt, när
26

Camilla Silver, frivårdsinspektör.
sammanhang ska förklaras.
Mina kollegor som jobbar med
Krimstics berättar att det är
svårare att få till den viktiga
alliansen mellan klient och
handläggare.
– Jag har varit med om att
tolken lagt till egna kommentarer eller betett sig olämpligt
och dömande mot klienten.
Jag har också varit med om att
telefontolkar gjort andra saker
samtidigt. Då måste jag säga
till, det gäller att koncentrera
sig på en sak i taget.
De flesta program i frivården
ges inte med tolkstöd. Det
skulle kunna innebära att en
klient hamnar i fängelse, för att
det inte finns något brottspreventivt program inom frivården
som klienten kan gå.
– Om vi bedömer att det finns
övervakningsbehov och behov
av program ska vi skriva det till
domstolen, men också meddela
om vi inte kan erbjuda program
som klienten kan ta till sig. Det
ska domstolen ta i beaktande.
Fotnot: Just nu pågår ett myndighetsövergripande projekt för att kunna
erbjuda fler klienter behandling på
andra språk än svenska.

ajoua Tlili är tolk och har
ofta uppdrag för Kriminalvården.

Är det svårt att tolka Kriminalvårdens alla fackuttryck?
– Som auktoriserad tolk går
man en utbildning och lär sig
juridiska begrepp. Jag har också
gått en introduktionskurs i juridik.
Det går inte att tolka om man
inte har kunskap. Det är som
i andra yrken: man måste ha
kompetens. En lärare måste ha
kunskap i ämnet den undervisar i.
Om klienten inte förstår, är det
lätt att själv börja förklara?
– Nej, tolkens roll är inte att
förklara. Missförstånd kan uppstå,
precis som om man pratar
samma språk. Om personalen
exempelvis pratar om ”förenklad
delgivning” och jag tolkar det
ordagrant, måste klienten fråga
igen om han inte förstår.
– Jag börjar med att presentera mig och min roll som tolk,
och att jag alltid tolkar allt som
sägs i rummet. Det förklarar jag
för både kriminalvårdaren och
klienten.
Går det att tolka i telefon?
– Det gör jag nästan varje
dag. Det går bra om det är korta
samtal, exempelvis om hur nöjdförklaring fungerar. Ett förhör på
fler timmar tycker jag är fel att
tolka via telefon. Kommunikation
i telefon skiljer sig från när man
är på plats, och ser kroppsspråket. Ibland är ljudkvaliteten dålig.
Då upplever man irritation från
alla håll. Jag har hört talas om att
utredningar blivit bristfälliga för
att man använt telefon.

Najoua Tlili, tolk.
Är det jobbigt att tolka för
kriminella?
– Nej, min roll är inte att döma
någon, utan att föra fram personens version så språkligt exakt
som möjligt. Situationen i sig kan
däremot vara jobbig. Klienter
med restriktioner på häkte kan
vara nedstämda eller frustrerade. Det känns tungt, men är det
väldigt jobbigt finns handledning
via tolkförmedlingen.
Vad är bäst med att jobba
som tolk?
– Det är spännande och lärorikt.
Jag får insyn i många organisationer och ser saker som andra inte
får uppleva i sina yrken. Jag har
varit med både på förlossningar
och lämnat dödsbesked, både på
bröllop och rättegångar.
– Som tolk i Kriminalvården
känns det positivt när jag går in
till någon som är häktad med
restriktioner. Kanske träffar jag
en person som inte har lyckats
göra sig ordentligt förstådd på
flera dagar. Då gör jag verkligen
skillnad för den personen: den
kan prata, fråga och berätta om
sin frustration. Jag är ett redskap
för en person som behöver hjälp.
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Att väcka ett läsintresse hos intagna är viktigt. Läsning ökar ordförrådet,
förbättrar läsförståelsen och ger en grund för vidare studier.

Lättläst för ovana
och nybörjare
KATA R I N A LU K S E P P
/ T E XT & F OTO

E

lisa González arbetar som lärare på Mariefredsanstalten. I sin undervisning använder
hon gärna lättlästa böcker som lärcentrum
har köpt in. Böckerna passar läsare på flera
nivåer: Både nybörjare som studerar svenska
och ovana läsare kan ha glädje av lättläst.
Under SFI-undervisningen får de studerande träna på högläsning, öva glosor och läsförståelse.
Det har hänt att intagna som går föräldrautbildning
läser lättläst och sedan arbetar vidare med texter om
föräldrafrågor.
Det går också att läsa bara för det är kul och njutbart.
För den som aldrig tidigare har läst en bok kan lättlästa
böcker vara en lagom utmaning.
– Det är jättebra att kunna variera med en skönlitterär bok. Att enbart läsa ur en lärobok kan bli lite
tråkigt. Då kan man också jobba med språket på ett
lättsammare sätt. Många här har aldrig läst en bok.
Elisa González berättar att

undervisningen ofta sker utifrån ett tema där hon
diskuterar texter med klienterna. Det kan handla
om vardagliga saker ur serien Vardag av Christina
Wahldén. Andra teman kan behandla kärlek eller
relationer.
Olika förlag, såsom Vilja och Folkuniversitetets
förlag, tillhandahåller övningar som kan anpassas
efter den studerandes behov.
Det finns många lättlästa titlar att välja bland. En
bok som Elisa González tycker mycket om och som
fungerar väldigt bra är Bente Bratlunds bok Full av
glädje. Det är en kort bok med ett bildspråk som handlar om människans rikedom och visar hur man kan
uttrycka sina känslor.
– Den är mycket uppskattad. Boken gör att man får
igång tankarna. För många klienter är det viktigt att
sätta ord på tankar och bli bättre på att uttrycka vad de
känner. O

På anstalt
finns inte
tillgång till
internet,
men böcker
och läsning
ger kunskap
och tillgång
till andra
världar.
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27

VETENSKAP

För prästerna som verkar i Kriminalvården är det fokus på enskild själavård.
Men logistiken kring ett enkelt samtal kan ta flera timmar att få ihop. Studenten
Emma Lundberg har skrivit en uppsats om prästernas arbetssituation.

INGEN
GIVEN
ROLL FÖR
PRÄSTERNA
E M M A LU N D B E R G
/ T E XT
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A

tt arbeta som präst
inom Kriminalvården
innebär ett arbete med
stora variationer och
möjligheter, där den ena
dagen aldrig är den andra
lik. En dag samordnar
du besöksgrupper och ansvarar för
studiecirklar och nästa dag har du
enskild själavård och gudstjänst.
Genom sin närvaro och sitt arbete
ska NAV (Nämnden för Andlig Vård
inom Kriminalvården) utgöra ett
stöd för både intagna och personal
inom Kriminalvården. Historiskt
sett kan vi se hur fängelsesjälavården
varit aktivt närvarande och
delaktig i den frihetsberövades
förbättringsprocess sedan mitten av
1800-talet.
Men trots att präster och NAV
är en viktig och självklar del av den
verksamhet som Kriminalvården
bedriver finns inte mycket forskning,
varken internationellt eller

nationellt, som skildrar prästernas
arbetsmiljö eller deras upplevelse av
sitt arbete. För vad innebär det att
arbeta som präst på anstalt och häkte
och hur upplever de sin yrkesroll?
Kriminalvården är en arbetsplats
där flera olika aktörer och
yrkesgrupper samverkar under
samma tak och där präster och
NAV-medarbetare fyller en viktig
funktion. Prästernas främsta
arbetsuppgift är att bedriva
själavårdande samtal, både
med intagna och med personal.
Själavården är vad många brinner
för i sin yrkesroll och en av de
främsta anledningarna till varför
de sökt sig till Kriminalvården, där
yttersta fokus ligger på just enskild
själavård. Men samtidigt som
samtalen upplevs som ett kall och en
drivkraft, är det emellanåt en tung
börda att bära, med vittnesmål om
många trasiga livsöden och tragiska
förhållanden.
En situation som är speciell för
NAV och själavårdaren är när en
intagen berättar att den planerar att
ta sitt liv. Detta är en extra svår och
betungande situation som nästan
alla får uppleva. För prästerna finns
den absoluta tystnadsplikten vilken
innebär att de inte under några
omständigheter kan förmedla vad
som framkommit under samtal eller
yttra oro om det, utan det faller på
dem att själva bära detta. Denna
situation är en av de få som prästerna
beskriver som akut svår att hantera,
och det är med oro och bävan de
kommer tillbaka nästa gång och
tittar på listan över intagna.
Att arbeta som präst från Svenska
kyrkan inom Kriminalvården

innebär att du är anställd och
avlönad av Svenska kyrkan,
men arbetar på uppdrag av
Kriminalvården, något som upplevs
som konfliktfyllt och inte helt lätt
av flertalet präster. Det finns en
dubbelhet i att ha olika arbetsgivare
och uppdragsgivare. Likväl som
det är viktigt och betryggande
att ha Svenska kyrkans stöd och
gemenskap med sig i sitt dagliga
arbete upplevs det problematiskt
att lyfta arbetsmiljö- eller
missförhållandefrågor då det inte
är helt tydligt på vems bord frågan
hamnar, eller vem som är ansvarig
för den.
Vissa uttrycker en känsla av
maktlöshet av att hamna mellan
systemen där de inte fullt ut känner
sig trygga med i vilken uträckning de
kan agera, lyfta frågor eller påverka
arbetsplatsen och arbetsmiljön.
Trots en viss upplevd dubbelhet
och otydlighet i sitt arbete finns
enighet kring att arbetet inom
Kriminalvården är mindre
stressframkallande än arbetet i
församling. Kriminalvårdens yttre
ramar hjälper till att strukturera och
även begränsa arbetet. Dagen får en
tydlig ram, med början och slut, det
går inte att jobba efter låsning och du
kan inte jobba under lunch.
En viss osäkerhet och otydlighet
speglar sig även i prästernas
upplevelse av sin yrkesroll och
sin plats i arbetslaget. Som NAVmedarbetare har du inte samma
befogenheter som kriminalvårdarna.
Att röra sig inne på anstalt eller
häkte blir svårjobbat eftersom du
ständigt behöver hjälp för att öppna
dörrar och komma in i celler. Det
leder till att ett enkelt samtal på 45
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Kort om forskning
och utvärdering
Save the date för
FoU-dagarna 2018

O Planeringen för nästa års FoU-dagar, Kriminalvårdens forsknings- och
utvärderingsdagar, är igång. Om du
är intresserad av att delta, reservera
dagarna 30–31 maj redan nu. Platsen
blir Norra Latin i Stockholm.

Ny organisation på rätt väg

O Kriminalvården genomförde en stor
omorganisation för två år sedan. I år har
en enkätuppföljning gjorts om hur den
uppfattas av chefer och medarbetare.
– Resultatet visar att vi är på
rätt väg. Vi fortsätter arbeta
med det som vi ser har
utvecklingsbehov, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark,
kriminalvårdsdirektör och
ansvarig för utvärderingen
av den nya organisationen
Elisabet
Modern myndighet.

Åbjörnsson

minuter blir ett långdraget projekt
som kan ta flera timmar att få ihop.
Att ha ett nära och bra samarbete
med kriminalvårdarna är av stor
betydelse för att jobbet ska flyta på.
NAVs arbete i stort gynnas av god
samverkan med Kriminalvårdens
olika aktörer och yrkeskategorier.
Upplevelsen av att inte ha en
given roll i arbetslaget samt en

viss otydlighet i uppdraget gör att
prästerna inte alltid känner sig
medräknade. De behöver ständigt
göra reklam för sig själva, att de finns
där och vad de kan göra. Ett gott
samarbete med kollegorna bidrar
däremot till större delaktighet. På så
vis finns de lättare i åtanke vare sig
det är en frihetsberövad i behov av
hjälp eller en medarbetare som vill
ventilera. O

”Stress som går att åtgärda”

Emma Lundberg studerar
religionsvetenskap på masternivå
på Göteborgs universitet.
Hur fick du idén till din uppsats?
– Jag är intresserad av hur
personer använder sin tro i
vardagen och hur tron hjälper till i
vardagslivet. Kriminalvårdens miljö
är intressant och det blev ännu mer
intressant när jag upptäckte att det
inte finns så mycket forskning kring
NAV-medarbetarnas arbetsmiljö.
Vad det lätt att få kontakt med
NAV-medarbetarna?
– Ja det var supersmidigt och
jag blev väldigt väl bemött. Jag
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intervjuade präster här
i Göteborgsområdet.

Vad tror du att
Kriminalvården kan
ha för glädje av din
studie?
– Jag tänker att det
Emma
Lundberg.
är viktigt att se hur
arbetsmiljön ser ut för
olika grupper som verkar inom
myndigheten. Arbetsrelaterad
stress som har att göra med logistik
och praktiskt bemötande kan gå
att åtgärda. NAV-medarbetarnas
kunskaper kan också tas tillvara
bättre. De sitter på mycket kunskap
och kommer utifrån.

Hollmark.
Forskning visar att en omfattande förändringsprocess kan ta
mellan två och fem år att genomföra.
På så vis befinner sig Modern myndighet nära mitten av en fullt genomförd
förändringsprocess.
– Genomslaget för förändringen ligger
inom vad man kan vänta sig efter drygt
två år. Förändringen uppfattas vara på
rätt väg och börjar sätta sig även om det
fortfarande är lite kvar att göra, och kan
förväntas vara fullt förverkligad efter ytterligare någon tids utvecklingsarbete och
etablering av rutiner, säger Mats Pellbring
och Jo Skåmedal, utredare i projektet som
utvärderar organisationen tillsammans
med projektledaren Petra Buxrud.
Kriminalvårdens förmåga att fördela
uppgifter och samordna insatser på central, regional och lokal nivå är ett område
som upplevs ha utvecklingspotential.
– Vi behöver hitta former för att
förbättra samordningen av våra arbetsflöden så att vi alla känner att vi har det
stöd och utbyte vi behöver för att föra
verksamheten framåt. Det är ett uppdrag
som nu finns hos beredningsenheten,
men alla avdelningar har ansvar att bidra
till ökad samordning, säger Elisabet
Åbjörnsson Hollmark.

Resultatet visar att chefers tillgänglighet och deras tillit till sina medarbetare
har förbättrats.
– Det gläder mig. Här fanns en viss
farhåga att geografiska avstånd skulle
försämra det närvarande ledarskapet.
En del av förklaringen kan vara att vi har
arbetat med att tydliggöra Kriminalvårdens chefs- och ledarskap. Vi har ledare
som motsvarar de förväntningar som
myndigheten har på chefer, säger hon.
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VÄGEN HIT/OM ADHD

OCH KRIMINALITET

»Kicksökandet ö
Lena Lundholms kapitel i antologin Vägen hit handlar om adhd
och kriminalitet.
Vad är kärnan i ditt kapitel?
– Mitt avsnitt i boken handlar om hur vi tagit till oss och
bidragit med forskning – och vilken betydelse det har haft för
Kriminalvården. I det här fallet handlar det om hur kunskapen
om adhd har vuxit fram. Hur vi har tagit till oss och anpassat vår
verksamhet efter dessa kunskaper. Det är en väldig rolig resa att
ha varit med om.
Hur många av Kriminalvårdens klienter har adhd?
– Vi brukar säga att i snitt uppfyller 25 procent av
Kriminalvårdens klienter kriterierna för adhd. Det är baserat
på internationell forskning, en så kallad metaanalys,
alltså flera forskningsstudier där man har lagt ihop
resultaten. Den internationella analysen visar
ingen större skillnad mellan yngre och äldre
klienter, eller mellan kvinnor och män. Jag
tror därför att det är en pålitlig siffra. Sen
kan det ju inom vissa grupper finnas fler
som har funktionsnedsättningar medan
det finns färre i andra, som exempelvis
bland mer välordnade frivårdsklienter.
– Den internationellt uppskattade siffran
för Kriminalvårdens klienter kan jämföras
med övriga befolkningen. I Sverige uppskattas
att fem procent av barnen har adhd, och att
andelen är något lägre hos vuxna. Att förekomsten av adhd är lägre
hos vuxna beror på att vissa symptom växer bort eller att man lär
sig att hantera dem.
Två behandlingsstudier har genomförts i Kriminalvården:
Hågastudien och Norrtäljestudien. Berätta mer!
– Det nya var att man provade behandling på våra klientgrupper.
Man använde den metod som anses vara bäst i forskningsvärlden,
en randomiserad kontrollerad studie, där man lottar personer till
antingen sockerpiller eller medicin.
– I Hågastudien gav man amfetaminberoende korttidsdömda
läkemedelsbehandling för adhd. I Norrtäljestudien var det en helt
annan klientgrupp – långtidsdömda – som fick behandling.

”Adhd hos vuxna är ganska nytt, tidigare
tänkte man att det var en barndiagnos. Idag
finns det ingen i forskarvärlden som ifrågasätter adhd hos vuxna. Det är konsensus att
de flesta har kvar symptomen i vuxen ålder,
även om de kan hantera dem bättre. Idag
söker många vuxna hjälp, eftersom de
känner igen symptomen. Adhd hos barn
upptäcks ofta för att de får svårigheter
i skolan”, säger Lena Lundholm.
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Vad betyder studierna?
– Studierna visade att det gick att utreda och behandla klienter
och att de hade effekt på adhd-symptomen. Hågastudien visade på
minskade återfall i missbruk efter frigivning och Norrtäljestudien att
klienten fungerade bättre på anstalt och därmed hade lättare att
delta i behandlingsprogram och arbetsdrift.
– Norrtäljestudien har följts upp flera gånger. Det man inte får
glömma är att det är små studier, men lite försiktigt kan man säga
att de visade effekt på återfall i brott. Det finns större registerstudier
som har kommit efter dessa två – och som visar att medicinering
har effekt på återfall i brott.
Vad har en person med adhd för specifika problem?
– Det specifika är att man har svårt med uppmärksamhet
och koncentration samt impulsivitet och hyperaktivitet.
Adhd är relaterat till en rad svårigheter, som misslyckande i
OMKRIM 62017

t ökar brottsrisken«
skolan, reaktionssvängningar, ekonomiska problem, olyckor,
ätstörningar, utbrändhet, ökad risk för missbruk och kriminalitet.
Funktionsnedsättningen har hög ärftlighet, vilket gör att om flera
i familjen har adhd kan stöd och struktur saknas.
Vad väger tyngst för risken att en person med adhd hamnar
i kriminalitet?
– Framför allt hyperaktiviteten och impulsiviteten ökar risken för
kriminalitet. Det verkar som att de egenskaperna bidrar till att man
begår brott. Just att man är impulsiv och kicksökande, att man tänder
till snabbt och behöver mycket stimulans ökar risken för att man
attraheras och tycker det är spännande att begå brott. Personerna
har inte god förmåga att planera: De handlar först och tänker sen.

Om frivårdaren, metodutveckling
och specialisering: Kerstin Svensson
Om straffandets historia:
Elisabeth Lager och Eric Leijonram
Om gäng, säkerhetsarbete och ”det
stora språnget”: Christer Isaksson
Om adhd och kriminalitet:
Lena Lundholm
Om pina, fångdemokrati och
politiska ambitioner: Lars Krantz
Om jämställdhet, normer och
verksamhetsutveckling:
Lovisa Nygren
Om forskning och effekter av
behandling:
Gustav Tallving
Om knark, moralpanik och
evidensbaserade insatser:
Birgitta Göransson

För många intagna måste det ha varit befriande att få en adhddiagnos. Men kanske bär de även på ilska eller besvikelse. Hur
hanterar de att en tidig diagnos kanske hade förhindrat en
fängelsevistelse och missbruk?
– Vi tänker mycket på dem som är äldre och inte fått någon
diagnos. Men bland de yngre klienterna är många medvetna om
sina funktionshinder och kanske har de redan en diagnos innan de
kommer till Kriminalvården. Sen fungerar inte medicin för alla - man
får ha en nykter förväntan. Vi har också försökt följa de riktlinjer
som finns och erbjuda både hjälpmedel och det som kallas för
psykoedukation. När vi utvärderade adhd-kursen Pegasus fick vi
väldig positiv respons från klienterna som hade gått kursen. Där lär
de sig både strategier för att hantera sina funktionshinder och vilket
stöd som finns i samhället.
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Antologin Vägen hit innehåller
tretton kapitel som behandlar
modern kriminalvårdshistoria ur
olika perspektiv. Här beskrivs bland
annat yrkesrollernas omdaning,
straffsystemets historia, narkotikans
utbredning och framväxten av
organiserad brottslighet:
Om kriminalvårdarens roll under
olika epoker: Kenneth Gustafsson

Kriminalvårdens personal har länge sett klienternas problematik.
Hur kommer det sig att satsningen kommer först nu?
– Det var nog en kombination. Att kunskapen i forskarvärlden
och samhället var mogna först då i början på 2000-talet, och
att Kriminalvården var modig nog att släppa in forskarna. En
forskargrupp hade redan 1998 visat i en studie från Gotland att
den psykiska ohälsan i fängelse var stor och att 25 procent av
klienterna troligtvis hade adhd. Innan dess hade inte Kriminalvården
kunskaperna. Inte så lång tid därefter börjar forskningsstudierna på
Håga och Norrtälje att förberedas.
– Personalen hade absolut sett detta hos klienterna, men man
visste kanske inte vad man skulle kalla det. Klienter som tidigare
ansetts vara hopplösa, fick man nu en större förståelse för, man blir
medveten om att det finns svårigheter hos individer som inte är så
lätta att hantera.

Hur går Kriminalvården vidare med kunskaperna om adhd?
– Det är en knepig fråga eftersom Kriminalvården egentligen
inte har i uppdrag att bedriva kvalificerad sjukvård. Blir det då
en stor volym klienter så måste vi ha en bra organisation för det.
Arbetet med adhd i Kriminalvården har drivits i projektform och
är nu avslutat. Under en tid gjordes en mängd screeningar av
utredningsteam på häkten och anstalter. Det satsades också på
adhd-kurser, arbetsterapeuter och andra hjälpmedel för klienter.
Idag finns en fastslagen utredningsrutin, och regionerna resurssätter
det fortsatta arbetet, så hur arbetet fortskrider ser antagligen olika
ut i olika regioner. Men min erfarenhet är att de flesta är överens om
att bedömning och behandling av adhd är viktigt att prioritera i det
återfallsförebyggande arbetet.

VÄGEN HIT
– EN ANTOLOGI
OM SVENSK
KRIMINALVÅRD

Om välfärdsstatens omvandling och
individens ansvar: Kenneth Petersson
Om yttre murar, inre kaos och
individens ansvar:
Ing-Marie Wieselgren
Om reformer, skandaler och
långsiktighet:
Per Björkgren
Om framtida utmaningar:
Nils Öberg

KATA R I N A L U K S E P P
/ T E XT
R E N ATO TA N
/ F OTO

Antologin Vägen hit kan
köpas i bokhandeln.
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KULTIKRIM
Björn Moberg skriver
och framför texterna på
svenska. Han har testat
några verser på engelska,
men känner sig mer
bekväm med att sjunga
på sitt modersmål.

BJÖRN TIPSAR
OM SPIKENS
BÄSTA LÅTAR:
• Gör vad du kan
• Den enda vägen är framåt
• Kanske om jag var perfekt
• Vad de än säger
• Tänker på tiden
• Tar mig genom allt
• Vad som än krävs

NÄR BJÖRN
INTAR SCENEN
ÄR HAN SPIKEN

K ATA R I N A L U K S E P P
/ T E XT
L A R S D A F G Å R D / F OTO

BJÖRN
MOBERG
t f kriminalvårdsinspektör, frivården
Borlänge.
intressen: styrketräning, köra MC (tog
MC-kort i våras),
innebandy.
Följ Spiken på
facebook, instagram
och snapchat. Sök på
Spikenmusik.
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N

är frivårdsinspektör Björn Moberg står
på scenen är det som rapparen och
hiphop-artisten Spiken. Spiken leker
med ord och rim för att berätta sina
vardagliga – men viktiga – tankar om
hur vi människor är mot varandra. Han
beskriver sig själv som lite av en outsider
inom hiphop-branschen. Han vill vara en
motpol till de strömningar inom traditionell hiphop
som ofta kopplas ihop med prokriminella attityder,
drogrealism och en objektifierande syn på kvinnan.
– Jag rappar inte om droger och sexism utan om
vikten av att tro på sig själv, att gå sin egen väg och inte
alltid bry sig om vad andra tycker och tänker.
Den som lyssnar på Björn Mobergs två album på
Youtube och Spoitfy får höra om hur värdefullt det är
med vänner och familj, om medmänsklighet och annat
som värmer hjärtat.
”Våga var unik!”, uppmanar han i låten Den enda
vägen är framåt. Andra texter tar upp ämnen som
mobbning, skönhetsideal och ungdomars utsatthet
för kommersiella krafter.
Björn Mobergs budskap bygger på en positiv

människosyn. Han rappar om att vara nöjd och stolt,
att våga göra sin grej och uppmuntrar människor att
hjälpa och stötta varandra.
– Jag brinner för att göra skillnad, både i min vardag
och i min musik. Min musik har ett bra budskap och
jag jobbar aktivt för att få en större publik.
Han ser sig främst som en liveartist. Ett kändisskap
i sig är inte så intressant – även om fler speltillfällen
vore kul. Det han verkligen uppskattar är att kunna
förmedla styrka till dem som behöver det.
Hittills har Björn spelat i närområdet, Dalarna, och
spelningar på tur är i Borlänge och Falun. Publikens
respons beskriver han som fantastisk.
– Jag är en okänd artist, men efter spelningar har
jag fått höra att det låter jättebra. Folk uppskattar
budskapet och är nyfikna på att höra mer.
Även från kollegorna i Kriminalvården har han
fått positiva kommentarer. Innan utbildningen i
kriminologi på Mittuniversitetet i Sundsvall arbetade
han på anstalten Saltvik.
Skulle du spela på en julfest i Kriminalvården?
– Jag har inte tänkt i de banorna, men skulle jag få
frågan skulle jag inte tveka. O
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Björn Moberg, med
artistnamnet Spiken,
rappar budskap med
värme: ”Kom igen och
skänk en slant, hjälp en
tant. Spelar ingen roll
vad du tar dig för.
Gör vad du kan!”
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NY BOK

Konsten att skriva
om det många minns

I

K ATA R I N A L U K S E P P / T E XT

ngrid Miljand, antikvarie på
Sveriges Fängelsemuseum
i Gävle, har skrivit
boken Hotell Hamilton
som beskriver gamla
Gävleanstalten under
perioden 1960–1986. Som
underlag har hon intervjuer
med personal som arbetat på
anstalten och intagna som suttit
där. I boken varvas de personliga
berättelserna med Ingrid Miljands
text som bygger på skriftliga källor,
samt en mängd fotografier från den
aktuella tiden.
– Jag vill ge en så bred bild som
möjligt av den här tiden som
anstalten Gävle, eller Hotell
Hamilton som den kallas i folkmun,
gjorde sig känd både för att vara
Sveriges vänligaste fängelse och
Kriminalvårdens lekstuga, säger
Ingrid Miljand.
De levande ögonvittnena har varit
involverade, läst utkast och bidragit
med egna fotografier, berättar
Ingrid Miljand som tycker det varit
ett kul sätt att arbeta på. Det har
även inneburit att hon har fått visa

mer av vad som finns i museets
samlingar. Hotell Hamilton är väl
representerat, det var ju också i
Gävle som det första fängelsemuseet
öppnade 1978.
Innan projektet funderade hon
på utmaningarna med att skriva en
modern historia och om det skulle
väcka oroliga minnen till liv. För att
skydda anhöriga och tredje person
har hon styrt intervjuerna så att
deltagarna enbart redovisar sina
egna upplevelser, och responsen
från läsekretsen har varit odelat
positiv.
Det ska sägas att boken är väl värd
att läsas, även för dem som inte har
en anknytning till Gävle. Genom
det konkreta och lokala får man
som läsare en naturlig koppling till
den tidens kriminalvårdsdebatt och
utveckling. Boken är både välskriven
och lättläst.O
Boken finns att köpa på Sveriges Fängelsemuseum, som bedriver sin verksamhet på
Hotell Hamilton. Den går även att beställa
på info@fangelsemuseet.se Boken kostar
220 kronor. 60 kronor tillkommer för frakt.

”Att gräva där vi står
har vi på museet velat
göra i alla år”, säger
Ingrid Miljand.
Resultatet av grävprojektet är boken
Hotell Hamilton.

Svasse –
revyförfattare
och fångvårdstjänsteman
Är man road av
grammofoninspelningar
från 1920-talet så
stöter man förr eller
senare på namnet
Svasse Bergqvist. För
hundra år sedan var
Svasse ett välkänt
namn i Stockholms
underhållningsvärld.
Han var revyförfattare, jurist och
fångvårdstjänsteman. Den udda
kombinationen gjorde den numera
pensionerade medarbetaren
Gunnar Warren nyfiken. Efter
några års efterforskningar har han
nu sammanställt en bok om den
mångsysslande Svasse.
Tanken från början var att Gunnar
Warren skulle sammanställa
material för att hålla ett föredrag –
men nu finns alltså en hel liten skrift
om fångvårdstjänstemannens liv och
leverne.
– Allt eftersom materialet växte
i omfång tilltog också insikten
om att det skulle bli svårt att hitta
en publik att hålla föredraget för.
När det var dags att knyta ihop
säcken kändes alternativet bok
mer realistiskt. Förhoppningsvis
ökar det chansen att nå dem som är
intresserade.
I Gunnar Warrens bok framgår
det att Svasse Bergqvist arbetade
inom fångvården på en rad olika
befattningar: som sekreterare,
notarie, revisor och assistent, och
att han bodde i en tjänstebostad i
Straffängelset i Stockholm, det så
kallade Östermalmsfängelset. Men
det var teater, revyer och nöjesliv
som han brann för.
Under åren 1916–1933 skrev
Svasse närmare 50 revyer och
lustspel för Mosebacke och andra
teatrar i Stockholm. Inte minst
utvecklade han en skicklighet i att
leta upp utländska melodier och
förse dem med svenska texter. En
återkommande parhäst var Thor
Modéen.
Den som vill veta mer om Svasse eller köpa
boken kan kontakta Gunnar Warren.
gunnar.warren@telia.com
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Löpbandet från Hall
gav Fredrik idén till boken
ELISABET JÖNSSON
/ T E XT

F

redrik Svanfeldt, nu 54 år, började
motionsjogga på 1980-talet. Undan för undan
la han allt mer tid och kraft på löpningen.
2003 var han som 40-åring sexa på svenska
årsbästalistan i maraton med tiden 2.25.58, en
av de bästa i världen i sin åldersgrupp.
När han för ett par år sedan slutade
hårdsatsa på löpningen ville han gå vidare
med en annan dröm han haft länge: att skriva.
– Jag ville skriva en bok om något jag kunde. Så det
skulle handla om löpning, och vara i form av en roman.
Men hur skulle jag få till en spännande, läsvärd roman
om löpning?
Under tiden som löpare har Fredrik Svanfeldt jobbat
heltid, haft fru och småbarn. Han tränade flera gånger
om dagen, och för att hinna med snabbhetsträningen
har han ett löpband i garaget.
– Löpbandet är begagnat, och av säljaren fick jag vid
en service veta att det tidigare stått på anstalten Hall.

bokförlaget Sol

Och vips: där var idén. Fredrik började fundera över
hur det var i ett svenskt fängelse. Skulle det gå att träna
löpning under sådana förhållanden?
– Min romanfigur Johan har dömts för vållande till
sin sambos död. Han mår väldigt dåligt i fängelset,
men träffar rätt kriminalvårdare. Lars Hansson,
kriminalvårdaren som ansvarar för gymmet, har
tidigare varit elitlöpare.
I boken börjar löpträningen som ett sätt att må
bättre fysiskt och psykiskt. Johan, som redan har de
färdigheter de intagna kan räkna med att få i lärcentrum
och i arbetsdriften, får efter diverse med- och
motgångar löpträna som sysselsättning.
– Jag tänkte kring hur det skulle kunna vara att ha allt
fokus på löpningen. Att inte bli ”störd” av vänner, familj
och annat, utan bara träna.

Fri att springa,
utkommer under
2018.

Boken, Dömd att springa, är uppbyggd med klassiska
beståndsdelar: en hjälte, en mentor, lite fiender och

DÖMD ATT
SPRINGA
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förvecklingar och ett spännande uppdrag.
– Men jag ville lära ut det jag kan om träning
också. Så det är både en inspirerande roman och en
träningsguide.
Löpning visste Fredrik Svanfeldt allt om redan innan
han började skriva, men hur det var i ett fängelse fick
han luska ut på andra sätt. Hans två vänner som arbetat
i Kriminalvården fick många frågor. Han säger också att
han har haft god hjälp av Kriminalvårdens webbplats,
där det exempelvis förklaras hur en dag för en intagen
kan se ut.
– Boken är positiv till den verksamhet
Kriminalvården bedriver. Det finns ingen nidbild av
nån plit som slår fångarna eller något sådant. Men
jag inser ju att Kriminalvårdens uppdrag är svårt: hur
påverkar man människor att ändra sitt beteende? Och
hur är det för de dömda när de kommer ut? Att det till
exempel inte går att använda internet för fångarna:
vilka arbetsplatser accepterar att de anställda inte kan
något om datorer? Det är inte lätt att få ett jobb efter
fängelsetiden.
Det har Fredrik Svanfeldt spunnit vidare på i
uppföljaren. För trots att Dömd att springa kom ut i maj
i år, är han redan i stort sett färdig med en uppföljare. I
arbetet med den har han bland annat besökt frivården
Fridhemsplan, dit Johan hör under övervakningsåret.
– I den nya boken som kommer ut nästa år hamnar
Johan först på en öppen anstalt och sedan i frivården.
Hittar han jobb, hittar han en ny kärlek? Vad ska han
berätta om sitt förflutna?
– Han fortsätter att löpträna, men den nya boken är
inte så informationstung, mer av en bladvändare.
Utöver att skriva böcker, föreläser Fredrik Svanfeldt,
både om skrivande och om löpning.
– Jag skulle gärna prata för intagna, men det gäller
nog att välja förhållningssätt, och kanske även plats.
Det kanske känns hånfullt att inspirera till löpning för
den som inte kommer längre än till promenadgården. O
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I avdelningen Runtikrim kan du läsa
om stora och små händelser från
hela landet. Tipsa gärna om vad som
är på gång just på din arbetsplats!
omkrim@kriminalvarden.se

Nord

Sthlm

Mitt

Väst

Öst

Syd

SOL ÖNSKAR
GOD JUL

Hk

Vårdhunden Sol på ungdomsanstalten
i Luleå önskar alla två- och fyrbenta
kollegor en Glad Jul!

Högt söktryck på
friskvårdskurser

KURSER GRUVBERGE
VÅREN- SOMMAREN T
2018

Finns att ladda
ner på Krimnet.

”Vi har 3–4 decimeter snö i Gruvberget och det är dags att börja packa till skidspåren”,
säger Jonas Mattsson.
Snön har kommit till
Gruvberget och personalen förbereder inför
kommande kurser där intagna
erbjuds vinteraktiviteter såsom
fiske, längdskidåkning och
pulkaåkning.
– Det är vinter här nu, säger
Jonas Mattsson, tf. kvinsp på
anstalten Gruvberget.
Han berättar att det går
betydligt lättare att få intagna

Nord

till Gruvbergets kurser sedan
antagningskraven ändrats. Vissa kurser, till exempel de som
kopplar ihop kost och motion,
har ett högt söktryck.
– Just nu pågår en kurs för
kvinnor i mindfulness där deltagarna verkar mycket nöjda. Likaså är en träningskurs för män
som går i december fulltecknad.
De som söker kurser bör vara
ute i god tid. Jonas Mattsson

Nit och redlighet
firades i Örebro
I slottsmiljö med anor från 1300-talet
uppvaktades region Mitts jubilarer av
regionchef Fia Lundbäck.
I samband med ceremonin bjöds
deltagarna på lunch, sång och musik
samt en inblick i den svenska historien
och dess anknytning till Örebro slott.
Alla som fått Nit och redlighet finns
under Hedervärt på sidan 43.
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vill påminna personal på samtliga anstalter om att informera
intagna om kursutbudet på
Gruvberget. Det finns affischer,
kursprogram och ansökningsblankett att hämta på Krimnet.
Även intagna är en viktig
informationskanal. De berättar
för andra intagna om givande
kurser och tar ofta med sig
kursprogrammet tillbaka till
anstalten efter avslutad kurs.

Hur håller
du dig varm
i vinter?
Salwa Al-Qased, kriminalvårdare, anstalten
Skänninge:
– Som
promenadvakt
är det
viktigt
att röra
på sig.
Och självklart
har jag långkalsonger.
Jens Kellertz, ekonomiadministratör, anstalten
Skänninge:
– Jag
har just
fått ett
extraelement
på mitt
arbetsrum.
Det behövdes verkligen.
Det är kallt där inne och
jag sitter mycket still.
Madeleine Tigerdotter,
frivårdsinspektör,
frivården Linköping:
– Genom att
umgås
med
nära
och
kära. Tillsammans
med en kopp
riktigt bra kaffe!
Ebraheem Mehdawi,
kriminalvårdare på
grundutbildning,
anstalten Västervik:
– Genom
att umgås
med min
son.
Han är
sprallig,
man blir
glad av
att vara med
honom.
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BLOGGEN BROTTSTYCKEN

För de historiskt intresserade finns bloggen Brottsstycken som drivs
av Sveriges fängelsemuseum. Det är framför allt museichefen Katarina Kallings som skriver, men bloggen tar även in gästbloggare.
Senast ett inlägg från en person som ska disputera på Kriminalvårdens historia.
Läs mer: sverigesfangelsemuseum.wordpress.com

o
#meto

Män i samtal om attityder

Vi kan bättre
– ett samtal
mellan män
om beteende, attityder
och ansvar.
Det var rubriken när
Martin Höög och fem
personalutbildare bjöd in
kursdeltagande män till
diskussion i #metoodebattens spår.

och hur man kan bemöta
utan att hamna i konflikt
eller konfrontation.
Samtalen blev också
en bekräftelse på att
många män tycker att
frågan om hur man
bemöter dåligt beteende
och jargong mot kvinnor
kan vara svår och att det
är bra att prata öppet
om den.

Nord

Runt 25 män slöt upp i
loungen på Kriminalvårdens kompetenscenter
i Härnösand på kvällen.
Efter dagens utbildningar valde många att
stanna kvar för att dela
erfarenheter och diskutera på vilket sätt män kan
ta ett större ansvar för
en jämställd och trygg
arbetsmiljö.
– Vi samtalade i grupper. Det fanns förberedda frågor, men samtalet
fick flöda ganska fritt.
Många delgav erfarenheter av sådant vi sett
av kränkande särbehandling, dåliga skämt
och problem för kvinnor
att söka vissa tjänster,

Många män stannade kvar efter dagens utbildning, då kompetenscenter i Härnösand
bjöd in till diskussion i #metoo-debattens spår.
berättar Martin Höög,
chef för kompetenscenter i Härnösand.
Flera berättade om
situationer där man haft
dåligt samvete för att

man inte klarat att säga
ifrån och det var flera
diskussioner som handlade om hur man kunnat
göra istället, i stunden
eller efteråt.

– Kvällen slutade inte
med någon konkret
handlingsplan, men samtalen ledde till tips om
vad man kan säga, om
hur man kan säga ifrån

Många av dem som
deltog är nya inom
Kriminalvården, men har
med sig erfarenheter
från andra arbetsgivare.
Flera uttryckte att de
uppskattade Kriminalvårdens sätt att arbeta med
likabehandlingsfrågor.
– De tycker det är bra
att jobba på en arbetsplats som tar det här på
allvar. Även om vi inte är
framme än, så väljer vi
att jobba med frågorna.
Martin Höög planerar
flera sådana här samtal
i Härnösand och hoppas
att idén sprider sig till
andra delar av Kriminalvården.

Foto: Sara Bäckvall

Kö för att få komma in på anstalten
Välbesökt familjedag på anstalten Norrtälje.
När anstalten Norrtälje

Sthlm bjöd in anhöriga till

personalen flockades
besökarna. 302 familjemedlemmar var föranmälda och med
38

medföljande personal räknade
arrangörerna med att cirka 400
personer kom till familjedagen.
Väl på plats bjöds det på
guidade turer, information och

rundvandring i lokalerna. Besökarna fick se industrin, mottagningen och titta in i celler på en
tom avdelning. Efteråt serverades varm korv och kaffe.

Med noggrann planering och
förberedelse gick allt enligt
plan. Inte minst tyckte barnen
det var intressant och spännande att få se anstalten.
OMKRIM 6/2017
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ÅRETS KAMRAT 2018
– Dags för nomineringar!

Kriminalvårdens kamratförening utser
Årets kamrat bland personer som gjort
något utöver det vanliga gentemot
kollegor eller klienter. Mejla ditt förslag
till krimkamrat.se senast 15 februari.

STATSMINISTER STEFAN
LÖFVEN besökte anstalten

Kumla. Han fick bland annat se
anstaltens verkstäder och lära
sig mer om hur Kriminalvården
arbetar för att minska risken för
återfall i brott.

Trubaduren Leif Ljungqvist fick en handskriven lapp efter en
spelning på häktet Helsingborgs restriktionsavdelning.

Orden vittnar om
musikens glädje
Rocktrubaduren Leif
Ljungqvist gillar att
spela på häkten och
anstalter. Det blir gärna låtar
av Bob Marley, Johnny Cash
eller Janis Joplin. Att få spela
favoriten Bob Dylan eller något
ur Cornelis Vreeswijks sångskatt
är något han själv njuter av.
Under en spelning i en
restriktionskorridor på häktet

Syd

Helsingborg fick han ett kvitto
på att även klienterna njuter av
hans musik. Efter spelningen
stack personalen till honom
en lapp som en intagen kvinna
hade skrivit.
– Underbart att läsa och att få!
säger Leif Ljungkvist, som står på
benen igen efter en tids sjukdom.
Han berättar hur en spelning
på ett restriktionshäkte går till.

Han går helt enkelt i korridoren
med gitarren och spelar och
sjunger för de intagna som sitter
i sina rum. Är det bostadsrum på
bägge sidor av korridoren spelar
han för en sida åt gången, allt
för att undvika att intagna får
kontakt med varandra.
– Ibland stannar jag till vid
någon lucka och pratar lite.
Det händer att någon sträcker

ut handen med en slant för att
ge mig dricks, men jag tar inte
emot någonting. Det är väl bättre att de använder pengarna till
att handla i kiosken.
Det händer att Leif träffar
klienter på anstaltsspelningar
som berättar att de har hört
honom spela i häkteskorridoren
och att det betytt otroligt mycket
för dem.

Smart mellanmål inspirerade kockar
En nyttig och
miljösmart
smoothie. Det
smaskiga mellanmålet
lagades när personal
som arbetar med livsmedel samt hälso- och
sjukvårdsfrågor i region
Väst deltog i en inspirationsdag i Göteborg om
kost, miljö och hälsa.
Kriminalvårdens
miljösamordnare Karin
Herder har under hösten
ordnat fem sådana

Väst
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här Sida-finansierade
inspirationsdagar. Syftet
är att sprida kunskap om
FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling.
– Några av målen där
vi kan göra störst nytta
och skillnad är de som
kan kopplas till mat,
säger Karin Herder.
På inspirationsdagarna
har deltagarna bland annat pratat om mat som
är bra för både hälsa och
miljö.

Personalen samlad i den tillfälliga smoothiebaren i Göteborg.
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”VILKA OLIKA SORTERS BRANDSLÄCKARE har vi på anstalten

Hinseberg? Och hur många? Hur långt
räcker slangen i de fasta brandposterna
på Parkgården?”
Det är tre frågor av tio i vakthavande
befäl Henrik Erhagens jultävling i brand-

säkerhet som han arrangerar för sina
kollegor på anstalten Hinseberg.
”Genialt! Han borde få diplom”, säger
Elisabeth Gustafsson, säkerhetsexpert på
HK, som tycker tävlingen är ett mycket
bra sätt att uppmärksamma brandarbetet på.

Nyfiket om vuxenutbildning

Tygelsjö satsar
på hälsan

Kriminalvårdens studieoch yrkesvägledare bjöd in kollegor
från Östergötlands
skolor för att informera
om Kriminalvården.
– Målet med dagen
var att sprida kunskap
om vår verksamhet inom
vuxenutbildning. Kriminalvården har ett ansvar
att informera om sin
verksamhet och sprida
kunskap i samhället. En
annan aspekt var att öka
kunskapen om Kriminalvården som arbetsgivare
med utgångspunkt att
alla vinner på att dela
med sig av kunskap och
förbättra kontaktytorna.
Det säger Bjarne Forså, studie- och yrkesvägledare. Han fortsätter:
– Ytterligare ett mål
var att ge ökad kunskap

Flera funktioner på anstalten samarbetar
för att främja klienternas
hälsa – främst genom
kost och träning. Genom
att göra livsstilsförändringar har man lyckats
minska läkemedelsanvändningen hos flera
intagna. Sedan satsningen drog igång har
man även sett en positiv
trend kring färre larm.
I slutänden påverkar
hälsoarbetet alltså även
säkerheten, säger nationell miljösamordnare
Karin Herder.

Syd

Öst

Triss i studievägledare: Bjarne Forså, Monica Heurlin och Bo Gustafsson.
till skolans personal, som
kan vara till hjälp att upptäcka mönster hos elever
som är i farozonen för att
hamna i kriminalitet.
Under dagen föreläste
Lars Håkan Nilsson,
medicinsk sakkunnig,
om vilka klienter Kri-

minalvården arbetar
med ur ett medicinskt
och psykiatriskt perspektiv.
– Vi studie- och yrkesvägledare berättade
om verksamheten och
vårt unika arbetssätt.
De inbjudna studie- och
yrkesvägledarna visade

stort intresse för både
verksamheten och vuxenutbildningssystemet
inom Kriminalvården.
Dagen präglades av
livliga och givande diskussioner. Vår känsla var
att nyfikenheten kring
vårt arbete var stor,
säger Bjarne Forså.

Stuart MacDougall, Inger
Kjelgard och Mats Herrmann.

Frivården Jönköping i nya moderna lokaler
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teknologin vad gäller IT,
säkerhet och rumshantering.
De flesta handläggare
har egna rum, några
sitter två och två. Det
finns utrymmen att arbeta, träffas och trivas
i även på andra ställen
än i kontorsrummen.
Kollegiala möten sker
på strategiskt utformade öar i korridorer och
allrum.
I lokalerna har det
tidigare legat butiker.
– Våra klienter får åka
ståndsmässigt upp till
receptionen i en belyst
rulltrappa, som är kvar
sedan butikstiden,
säger Karin Nordin.

Foto: Karin Nordin

Invigningen av
frivårdens nya
lokaler sker
8 december, samma
dag som denna tidning
går i tryck. Omkrim vill
inte låta er läsare gå
miste om frivårdens
moderna lokaler i den
nybyggda delen av
Jönköpings centrum.
Vi bad därför frivårdsinspektör Karin Nordin
fotografera kollegorna
i de nya lokalerna
veckan innan invigningen. Hon berättar
att lokalerna är fantastiska: ljusa, luftiga och
med högt i tak.
– Lokalerna är ändamålsenligt utformade
och har den senaste

Öst

Alexander Lindroth söker upp Ingrid Nilsson-Öhrnell och Karolina Norén som har ett
samtal i den strategiskt utformade nischen i korridoren.
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Transportör var rätt svar!

7

8

9

10

Lösningen på förra Krimkrysset var transportör. Det svarade Bo Månsson i
Bjärred och får därmed två biobiljetter hemskickade. Under 2018 gör Krimkrysset ett uppehåll så passa på att njut av julkrysset under julledigheten. Fyll
sedan i de tomma rutorna ovan och mejla in lösningen. För att vara med på
utlottningen av biobiljetter ska ditt svar vara hos Omkrim senast 20 januari.
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MEJLA DITT SVAR TILL:
omkrim@kriminalvarden.se
senast 20 januari.
Skriv ”Krimkryss” i ämnesraden.
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HEDERVÄRT
Per Colliander.
Bilden är tagen
under ett fängelsebesök i Vilnius,
Litauen, 1999.

MINNESORD

Till minne av kriminalvårdslegenden Per Colliander

F

örre byråchefen vid Kriminalvårdsstyrelsen Per Colliander har
avlidit efter en tids sjukdom 82 år
gammal. Han efterlämnar makan Gun
och barnen Katarina, Maria, Lena, Björn
och Kristina samt barnbarn och barnbarnsbarn.
Per Colliander (PC) var under sin
långa karriär en av Kriminalvårdens
förgrundsgestalter. Genom sitt engagemang, sin oräddhet och beslutsamhet
fick han tidigt ledande befattningar
inom såväl frivård som fängelser. Han
anförtroddes viktiga utredningar såsom
säkerhetsutredningen efter branden i
Tidaholmfängelset 1994, som blev vägledande för det framtida säkerhetsarbetet.
Hans idérikedom, klokskap och goda
omdöme gjorde honom till en ovärderlig
rådgivare åt generaldirektören
– inte minst i komplicerade och
känsliga situationer. I det inte helt

okomplicerade samarbetet med de
fackliga organisationerna var PC en stor
tillgång tack vare det stora förtroende
han åtnjöt av dessa. Han hade en stor
förmåga att hitta konstruktiva lösningar
utan att tumma på myndighetens krav
och effektivitet.
Under den senare delen av sin karriär
var PC ansvarig för Kriminalvårdens
internationella arbete i Europarådet,
och OSSE anförtrodde honom en
rad analyser och utredningar om
Kriminalvårdens situation, framför
allt i Östeuropa och han blev härvid
en av de ledande gestalterna inom
Europas kriminalvård. Hans goda språkkunskaper, pondus och sociala förmåga
gjorde honom mycket uppskattad
och respekterad. Han upptäckte och
analyserade problem och svagheter
såväl i organisationer som hos personer
och tvekade aldrig att påtala dessa. Hans

rapporter användes som exempel på hur
rapporter ska utformas både vad gäller
innehåll och språk.
Som kamrat och nära medarbetare
var PC obrottsligt lojal, samtidigt som
han aldrig tvekade att ärligt framföra
sin åsikt. Hans idéer och funderingar
låg bakom många av de förändringar
som skedde under 1990- och början av
2000-talet. Hans vårdideologiska kompassriktning var mycket tydlig redan
från början av karriären. Han vägleddes
alltid av humanism, omtanke och förståelse för de intagnas situation.
Med 50 års erfarenhet i chefsbefattningar inom Försvarsmakten, Kriminalvården och Europarådet tvekar jag
inte att utnämna honom till den främste
medarbetare jag haft nöjet att samarbeta med.
Bertel Österdahl
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Kraften räckte till guld
BADMINTON OCH TENNIS
var grenarna på årets
sista SM, som spelades i
Jönköping 25–26 november.
I tennisslutspelet spelade
Björn Myrberg (hk)
och Tomas Holmberg
(h Kronoberg) en rafflande
semifinal i tre set med
Tomas som vinnare. Den
andra semin spelades
mellan Anders Kraft
(f Fridhemsplan) och David
Svensson (f Ystad) där
Anders segrade.
Finalen blev spännande
men till slut kunde Anders
Kraft lägga vantarna på
guldmedaljen.
I badminton var
gruppspelet så jämt att den
ena gruppen inte kunde
särskilja tvåan och trean på
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varken poäng eller vunna
set utan det blev vunna
bollar som fick avgöra.
Tvåan hade en enda boll
mer vunnen.
Semifinaler blev
det mellan regerande
mästaren Daniel Sundby
(a Kolmården) och Urban
Sandfridsson (f Jönköping).
Daniel kunde vinna med 2–0
i set men Urban stretade
emot länge och väl och gav
Daniel en tuff match. Den
andra semifinalen spelades
mellan Gert Wingmalm
(h Norrköping) och Jonas
Johansson (a Umeå). Den
matchen gick till Gert som
i finalen fick ge sig mot
fjolårsvinnaren.
Racket-SM har haft
minskande deltagande de

Anders Kraft med Björn
Myrberg i bakgrunden.

senaste åren. Efter en trevlig
helg ska SKIF fundera på om
det blir ett nytt mästerskap
nästa år. Mer info om det
kommer under vintern. O

VILL DU BLI SKIF-AMBASSADÖR?

Idrottsförbundet Skif vill alltid ha mer
friskvård och aktivitet bland medlemmarna. En idé förbundet jobbar med
nu är att få Skif-ambassadörer på
varje verksamhetsställe.
– Vi letar efter eldsjälar överallt,
inte minst på de ställen där det inte
finns någon aktiv idrottsförening, säger Tobbe Hallberg på Skif-kansliet.
Skif vill genom detta bli bättre
på att nå ut med sin information
om exempelvis friskvårdskampanjen, aktuella SM och letandet efter
landslagsspelare till våra landslag i
handboll och fotboll. De vill också
fånga upp medarbetarnas önskemål.
– Du som är intresserad ska
vara en bro mellan Skif och övriga
medarbetare. Det kan handla om
att kopiera material och lägga på
fikaborden, eller att prata om vad
som är på gång. Vi har fått in en del
intresserade, men tar gärna emot
fler, säger Tobbe Hallberg.
NÄSTA MÄSTERSKAP:

Boka in 16-17 mars för skön
skidåkning i Vemdalsskalet.
OMKRIM 6/2017

HEDERVÄRT
I pension
Följande anställda har
gått eller kommer inom
kort att gå i pension:

Region Sthlm
Luis Droguett
kriminalvårdare,
anstalten Österåker.
Nadia Lidholm
frivårdsinspektör,
frivården Fridhemsplan.
Ulla Viklander
frivårdsinspektör,
frivården Fridhemsplan.

Region Nord
Hans Moberg
förrådsadministratör,
anstalten Saltvik.
Stefan Hellberg
kriminalvårdare,
anstalten Saltvik.

Ewa Nilsson
produktionsledare,
anstalten Tygelsjö.
Julie Mitrovic
kriminalvården,
anstalten Fosie.

NTE
Tomas Östergren
kriminalvårdare,
NTE Kalmar.
Barbro Björnström
kriminalvårdare,
NTE Utrikes Nord.
Jan Fällman
kriminalvårdare,
NTE Utrikes Nord.
Stefan Granat
kriminalvårdare,
NTE Utrikes Syd.

Region Öst
Alf Citron
kriminalvårdare,
häktet Växjö.
Hassan Salame Hussien
kriminalvårdare,
häktet Kalmar.
Tomas Wingmalm
kriminalvårdare,
anstalten Kolmården.

Region Väst
Siv Sandström
administratör,
anstalten Tidaholm.
Lennart Öberg
kriminalvårdare,
anstalten Sagsjön.
Stephan Jebeloczki
administratör,
frivården Halmstad.

Nit och
redlighet
Följande har erhållit
eller kommer att erhålla
utmärkelse för nit och
redlighet i rikets tjänst:
Helene Jeppsson
administratör,
frivården Malmö.
Jimmy Klang
kriminalvårdare,
anstalten Umeå.
Lennart Pettersson
kriminalvårdare,
anstalten Umeå.
Ulf Ruva
kriminalvårdare,
häktet Huddinge.

Inger Oskarsson
kriminalvårdare,
anstalten Kumla.
Britt Göhle Hallgren
kriminalvårdare,
anstalten Kumla.
Anders Andersson
kriminalvårdare,
anstalten Kumla.
Jari Kinnunen
servicetekniker,
anstalten Karlskoga.
Lennart Roos
kriminalvårdare,
anstalten Mariefred.
Agneta Elshiekh
frivårdsinspektör,
frivården Örebro.

Anna-Kerstin Forsberg
kock, anstalten Tygelsjö.

Maria Berglund
frivårdsinspektör,
frivården Örebro.

Per Knutsson
kriminalvårdare,
anstalten Tygelsjö.

Margareta Widell
frivårdsinspektör,
frivården Karlstad.
Mariann Ström
frivårdsinspektör,
frivården Örebro.

Region Mitt

HK

Cilla Mårtensson
kriminalvårdare,
häktet Trelleborg.

Johan Brickman
kriminalvårdare,
häktet Uppsala.

Karin Gimbergson
rättsvårdsexpert,
huvudkontoret.

Henrik Svärd
frivårdschef,
frivården Mälardalen.

Göran Falk
frivårdsinspektör,
frivården Eskilstuna.

Towa Wallbom
kriminalvårdare,
häktet Örebro.

Elisabeth Edström
programutbildare,
huvudkontoret.

Hans Lidström
programledare,
häktet Karlstad.

Lennart Fernström
produktionsledare,
anstalten Hällby.

Ulf Hansson
administratör,
regionkontoret Syd.

Björn Källström
kriminalvårdsinspektör,
anstalten Nyköping.

Tommy Dahl
förvaltningsledare,
huvudkontoret.

Olof Fornander
kriminalvårdare,
häktet Karlstad.

Rolf Rydell
kriminalvårdsinspektör,
anstalten Skänninge.

Sven Rydström
kriminalvårdare,
häktet Helningborg.

Peter Steckl
kriminalvårdare,
anstalten Kumla.

Agneta Kurin
administratör,
huvudkontoret.

Britt Söberg
klienthandläggare,
häktet Karlstad.

Lars Klasson
kriminalvårdare,
anstalten Skänninge.

Anders Backman
sektionschef,
häktet Malmö.

Peter Bergström
kriminalvårdare,
anstalten Kumla.

Gunilla Nilsson
senior handläggare,
huvudkontoret.

Lena Harju
kriminalvårdare,
häktet Örebro.

Pekka Kallo
kriminalvårdare,
anstalten Skänninge.

Per Knutsson
kriminalvårdare,
anstalten Tygelsjö.

Ann-Chatrin Anveklev
kriminalvårdare,
anstalten Salberga.

Lena Sandén
utredare,
huvudkontoret.

Tova Wallbom
kriminalvårdare,
häktet Örebro.

Robert Kowalik
kriminalvårdare,
anstalten Skänninge.

Erik Strömdahl
produktionsledare,
anstalten Sörbyn.

Region Syd

SPORT & FRITID
Foto: Robin Kjaerkner
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Mer vattenpolo än golf
EN STARK INSATS gjorde de

119 deltagarna i årets golf-SM.
– Första dagen var fin, men
andra dagen kunde man knappt
gå ut. Det var rena stormen,
och banan var så full av vatten
att det snarare var vattenpolo
än golf, säger Anders Olofsson,
ordförande i arrangerande IF vo
Helsingborg.
Alla tog sig dock runt banan,
vilket Anders imponeras av. Segrare i de fem olika klasserna var Caroline Andersson, Far o flyg NTE, Haide
Stenson, Poif Hk, Pehr Magnebrandt, Hall, Johnny Nilsson, Helsingborg och
Stefan Mårtensson, Kumla. I lagtävlingen segrade hemmalaget.
OMKRIM 6/2017

FIVE-A-SIDE PÅ KONSTGRÄS

Vinnare i årets five-a-side blev efter en spännande och välspelad final
FIF Kristianstad, som vann över Malmö med 3-2.
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Posttidning B

O

Returadress: Kriminalvården, 601 80 Norrköping

VIKTIGPETTER/DEL 6

Har du en viktigpetter till granne som alltid vet bäst hur kriminalvård fungerar?
Som är så tvärsäker att du till slut inte vet vad som är sant, halvsant eller ren lögn.
Följ med i serien där vi vrider och vänder på föreställningar om Kriminalvården.

Minskningen i återfall är
större för dem som dömts till
påföljder med stort inslag av
återfallsförebyggande arbete
som fängelse eller skyddstillsyn, än för dem som fått
fotboja eller samhällstjänst.
Det tyder på att Kriminalvårdens strävan har betydelse,
men minskningen är troligen
en kombination av Kriminalvårdens arbete och andra
förhållanden i samhället.
En av Kriminalvårdens
viktigaste uppgifter är att
arbeta återfallsförebyggande.
Det gör vi genom behandlingsprogram med fokus på
drivkrafterna bakom brott.
Det finns också en fungerande
organisation för studier och
arbetsträning. Vi samarbetar
med beroendevården och
Arbetsförmedlingen för att
stödja klienternas utslussning
till samhället.
Påverkansarbetet är svårt. De
som återfaller flera gånger har
haft problem sedan barndomen. De har också ofta väldigt

många svårigheter: biologiska, sociala och psykologiska.
Kontinuitet behövs för att
behandling ska få effekt, och
tyvärr har den här målgruppen extra svårt att klara det.
Men forskning visar att yttre
kontrollfunktioner, som ju är
en stor del av det frivård och
fängelse bygger på, är viktiga
för att få personer som begår
brott och har missbruksproblem att fullfölja insatser.
Tvärtemot vad många tror
är det ganska få återfall i våld i
nära relation och ännu färre när
det gäller sexualbrott. Av dem
som hade sexualbrott som
huvudbrott var det 88 procent
som inte återföll alls, 9 procent
som återföll i annan brottslighet och 3 procent som återföll
i sexualbrott. Återfall
i våld i nära relation är
15–20 procent.
Kriminalvården
mäter varje år för
att följa verkligheten
och fortsätta utveckla
verksamheten. Vi
tror att det går att
minska risken för
återfall ytterligare och
tänker inte slå oss till ro.
Störst fokus de närmsta
åren kommer att vara
att arbeta för att våra
insatser hänger ihop. En
enstaka insats fungerar
mycket sämre om inte
helheten stödjer arbetet
för minskade återfall.
Fakta från Martin Lardén,
frivårdsavdelningen.

»Så fort en kriminell
friges begår han
nya brott.«

Illustration: Emma Hanquist

G

lädjande nog visar
Kriminalvårdens
statistik att återfallen minskat stadigt
de senaste tio
åren. Från 40 procent till 31 procent.
Mätningen visar återfall i brott
som ger en ny kriminalvårdspåföljd inom tre år, så den
fångar inte upp alla brott
som begås, men visar ändå
en tydlig positiv trend.

