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 I

Sammanfattning 
 Droger och anstalter är i största allmänhet heta ämnen och mycket debatterade i 

 media för närvarande. Granskningen handlar till stor del om bristande 

 kriminalvård där droger, vapen, mobiltelefoner etc. smugglas in på våra anstalter. 

 Syftet med denna studie är att få kunskap i om det finns narkotika på svenska 

 anstalter och i synnerhet på Ersboda anstalten i Umeå. I så fall hur narkotikan 

 kommer in och hur en anstalt idag arbetar aktivt mot narkotika.  

 Syftet är även att få en liten inblick i om anstalter idag är eller kan vara ett 

 redskap mot narkotikaanvändning som helhet i samhället. 

 Vi har under detta arbete använt oss av olika källor, till största delen har vi stött 

 oss på muntliga källor som vi intervjuat på Ersboda anstalten. Vi har även sovrat i 

 material från Internet och rapporter från kriminalvården gällande rådande 

 drogsituation. 

 Narkotika inne på Ersboda anstalten ses av de personer vi har intervjuat som ett 

 problem, vilket till stora delar har med säkerhet att göra. Ersboda anstalten arbetar 

 aktivt mot droger på olika sätt. Arbetet mot droger kan delas in i två områden, 

 säkerhet och påverkansprogram. Säkerhetsmässigt arbetar de främst med att 

 försvåra införseln av narkotika samt förhindra att narkotika brukas och förvaras 

 inne på anstalten. De flesta beslag görs när narkotikan är på väg in på anstalten, 

 det görs väldigt sällan beslag inne på anstalten. 

 Det andra arbetsområdet är påverkansprogram, i januari 2005 kommer de att börja 

 med ett program som heter Våga Välja. Meningen med Våga Välja är att den 

 intagne ska motiveras att sluta missbruka genom att förända sin inställning till 

 missbruk och se fördelar med ett drogfritt liv. 

 Under detta arbete har vi kunnat konstatera att det på Ersboda anstalten och på 

 anstalter runt om i Sverige förekommer narkotika, det förekommer även 

 motiverade och ickemotiverade intagna när det gäller att sluta missbruka. 

 Våra slutsatser är att kriminalvården idag skulle kunna resursfördela mer, fördelar 

 blir riktade insatser för att skapa en bättre miljö för intagna.  

 Vi tror även att de intagna som lyckats bli kvitt sitt missbruk och beroende är en 

 viktig resurs i kampen mot narkotikaanvändning som helhet i samhället. 
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1  Inledning 
  

 Eftersom problem inne på anstalter i Sverige med insmuggling av mobiltelefoner, 

 narkotika och rymningar har ökat i media under de senaste åren har vi valt att 

 utreda hur drogsituationen ser ut på en svensk anstalt idag. Vi vill titta på hur 

 kriminalvården idag rent konkret arbetar aktivt mot narkotika, samt vilken 

 problematik som finns. 

   

1.1 Bakgrund 

 Droger och anstalter är i största allmänhet heta ämnen och mycket debatterade i 

 våra informationskanaler för närvarande. 

 Debatter och diskussioner handlar till stor del om bristande kriminalvård genom 

 bristande kontroller av olika slag, allt ifrån hur droger, vapen och mobiltelefoner 

 etc. obemärkt kan komma in på anstalter, till lämplighet på anstaltspersonal och 

 säkerhet för involverade.  

 Enligt Kriminalvården arbetar man aktivt på många anstalter med missbrukare 

 genom att erbjuda behandlingsplatser och  motivationsplatser, det genomförs 

 insatser och åtgärder som aktivt ska främja en minskning av drogmissbruket hos 

 de dömda1. Missbruk av narkotika och missbruksrelaterade brott har på senare år 

 ökat drastiskt, vilket även syns på anstalterna runt om i  Sverige eftersom andelen 

 missbrukare som tas in på anstalt ökar. 2002 togs 6 250 narkotikamissbrukare in. 

 Det var en ökning med cirka 1200 på två år. Totalt är ungefär en tredjedel av 

 dem som tas in på anstalt dömda för ett eller flera brott  mot narkotikastrafflagen. 

 6500-7000 personer som finns på svenska anstalter har missbruksproblem, vilket 

 motsvarar omkring 60 procent av samtliga intagna. Undersökningar från landets 

 anstalter visar att 20 procent av anstalterna rapporterar att drogmissbruk 

 förekommer dagligen och 50 procent av anstalterna rapporterar att 

 drogmissbruk förekommer sällan eller aldrig.  

                                                
1 www.kvv.se 
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 Förra året deltog 43 procent av narkotikamissbrukare i någon form av aktivitet 

 mot drogproblem2.  

1.2 Syfte 

 Syftet med denna studie är att få kunskap om det finns narkotika på svenska 

 anstalter idag, i så fall en inblick i hur den problematiken ser ut på Ersboda 

 anstalten. Vi ska försöka reda ut hur narkotikan kommer in, hur en anstalt i 

 Sverige idag arbetar aktivt mot narkotika och hur mycket beslag som tas.  

 Syftet är även att få en liten inblick i om anstalter idag är eller kan vara ett 

 redskap mot narkotikaanvändning som helhet i samhället. 

 Vi vill ta reda på om det finns narkotika på våra anstalter idag, även ta reda på om 

 kriminalvården gör beslag med visitationer och narkotikahundar som 

 redskap. 

 Vi ska utreda om det finns program för intagna med narkotikamissbruk, i 

 form av avvänjningsprogram. Vi vill utreda om anstalter idag inte fungerar bra 

 säkerhetsmässigt gällande narkotika.        

 

1.3  Frågeställningar 

 Finns droger på Ersboda anstalten? 

 Arbetar Ersboda anstalten aktivt mot droger? 

 Hur arbetar Ersboda anstalten aktivt mot droger? 

  

1.4  Avgränsningar 

 I första hand har vi valt att begränsa oss till en anstalt nämligen Ersboda 

 anstalten i Umeå, vi har dock valt att jämföra delar med hur det ser ut på ett 

 riksperspektiv. Vi har även begränsat oss till två muntliga källor, detta av ren 

 tidsbrist. Ytterligare en begränsning i detta arbete är att vi inte intervjuat någon 

 intagen, vilket hade kunnat ge en mer nyanserad bild på våra frågeställningar. 

 Övriga begränsningar vi valt att koncentrera oss på är narkotikan på anstalten. 

                                                
2 www.iogt.se 
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2  Teoretisk bakgrund 
 

2.1  Våga Välja. 
1999 startade en jakt på ett motivationsprogram för intagna på anstalter i Sverige 

som skulle vara inriktat på narkomaner med kortare fängelsestraff. 

Kriminalvården tittade på motivationsprogrammet Våga välja, vilket är ett 

kognitivt program som då var nytt för Sverige. Det kommer från början från 

Kanada där det gick under namnet National Substance Abuse – Pre-Release 

Program.  

Våga välja syftar på det för missbrukaren svåra val han eller hon måste göra när 

han ska gå från den för honom ”trygga” missbrukartillhörigheten till en för honom 

betydligt otryggare och osäkrare tillvaro utan narkotika.  

Programmet är uppdelat i olika delar där deltagarna får lära sig bland annat vilka 

effekter alkohol och droger har och dess skadeverkan, men även utbildning i mer 

konkret problemlösning för att kunna säga nej tack när någon försöker få en att 

nyttja alkohol eller droger. Våga Välja fungerar så att deltagarna träffas gruppvis 

vid 27 tillfällen och handledaren försöker påverka deltagarna att fatta beslutet att 

sluta med droger
3
. 

Våga Välja är en del av BSF (Beteende, Samtal, Förändring) ett samlingsbegrepp 

för olika påverkansprogram, enligt Mats Isberg projektanställd Ersboda anstalten. 

2.2  Normal- och motivationsavdelning 

 Utifrån vår intervju med Kenneth Arestav, motivatör på Ersboda anstalten, har vi 

 fått förklarat för oss att anstalten är indelad i två avdelningar, en normal och en 

 motivationsavdelning. 

 Normalavdelningen är till för de intagna som inte är motiverade att genomgå 

 någon rehabilitering eller något påverkansprogram. Arbetet med dessa individer 

                                                
3 www.kvv.se 
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 går ut på att få dem motiverade att påbörja behandlig och därigenom överflyttas 

 till motivationsavdelningen. 

På motivationsavdelningen går istället arbetet ut på att få motiverade intagna att 

genomgå påverkansprogram till exempel Våga Välja eller Brottsbrytet. 

Meningen är att de personerna skall bli motiverade att vilja sluta begå brott och 

sluta använda narkotiska preparat. 

Från motivationsavdelningen finns sedan möjligheten att komma vidare till ett 

behandlingshem, rent praktiskt fungerar det så att om en intagen har uppnått 

målen så kan denne få avsluta sin strafftid på ett behandlingshem.  

På motivationsavdelningen måste de intagna regelbundet lämna urinprov, för att 

kontrollera att ingen har brustit i motivationen. 
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3  Metod 
 Vi har använt oss av olika källor till detta arbete, till den största delen är det dock 

 de muntliga källorna vi har stött oss på. Vi har intervjuat två anställda vid Ersboda 

 anstalten, den ena är motivatör, arbetar främst med säkerhetsfrågor, den andre är 

 projektanställd och arbetar med påverkansprogram. 

 Vi har även tagit del av och sovrat i rapporter från kriminalvården gällande 

 drogsituationen inom anstalter, häkten och frivården i Sverige. 

 Vi har även använt Internet för att ta del av artiklar innehållande intervjuer med 

 både före detta och nuvarande interner som beskriver situationen ur deras 

 synvinkel.  

 Det mesta materialet har vi dock anskaffat oss från de intervjuer vi genomfört, 

 eftersom de enligt vår mening relevant har beskrivit situationen samt gett oss 

 adekvata svar på de frågeställningar vi haft.  
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4  Resultat 
  

 Vi har intervjuat två anställda vid Ersboda anstalten, Kenneth Arestav är 

 motivatör, arbetar främst med säkerhetsfrågor, Mats Isberg är projektanställd 

 och arbetar med påverkansprogram. 

 Informationen till avsnitten Situationsöverblick Ersboda anstalten, Aktivt arbete, 

 Besök, Frigång och Beslag har Kenneth Arestav varit källa till. 

 Mats Isberg är vår referens i avsnittet Påverkansprogram. 

 

4.1 Situationsöverblick Ersboda anstalten 
Uppfattningen från de två intervjuade personerna är att narkotikan inne på 

anstalten är ett problem, tillgången inne på Ersboda anstalten härrör sig till vilka 

personer det är som är intagna vid just det tillfället, drogtillgången kan bero på en 

enda person som har de rätta kontakterna. Under vissa tider kan narkotikan på 

anstalten vara i princip obefintlig, under andra mera betydande. 

Narkotikan som kommer de intagna till handa, kommer in på ett antal olika sätt, 

först och främst kan narkotika smugglas in genom en intagen som varit på frigång 

och därefter bär med sig i kroppens håligheter. 

Andra terminaler som används är exempelvis, besök, brev och vykort, där 

narkotikan göms bakom frimärke eller mellan dubbla vykort. 

Besök är överhuvudtaget inte speciellt vanliga, anledningen är att det är stränga 

regler för vilka som får besöka en intagen, det är även få tider avsatta för besök, 

ett tillfälle i veckan. Uppskattningsvis har Ersboda anstalten två till tre besök per 

vecka på i dagsläget femtiotvå intagna. 

Situationen beskrivs som problematisk i och med att många missbrukare som 

kommer till anstalten vill sluta, de får dock inte chansen eftersom deras missbruk 

är för starkt för att kunna motstå utbudet.  

Från intervjuerna får vi vetskapen om att det finns ett stort tryck på intagna som 

skall på frigång, enligt dem finns det många exempel på intagna som velat ta 
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avstånd från missbruk och narkotika men ändå kommer tillbaka från frigång med 

narkotika gömt i kroppens håligheter, på grund av att de är rädda för bestraffning 

från andra interner. 

Ersboda anstalten är uppdelad i två olika avdelningar, en normalavdelning och en 

motivationsavdelning. På normalavdelningen är de intagna som inte är motiverade 

att sluta använda droger samt att sluta begå brott placerade, på 

motivationsavdelningen placeras istället de intagna som uppvisar att de har 

motivation att förändra deras situation. Trots att avdelningarna ska vara 

separerade för att underlätta för de motiverade intagna så kommer droger även in 

här. Det beror på olika faktorer, bland annat att beläggningen på anstalten gör att 

när normalavdelningen är full måste ickemotiverade intagna placeras på 

motivationsavdelningen. Avdelningarna ligger även fysiskt tillräckligt nära 

varandra för att internerna ska kunna smuggla emellan. Vid full beläggning går 

det ej heller att flytta tillbaka någon till normalavdelningen som har misskött sig 

på motivationsavdelningen, även där uppstår en situation som inte främjar att de 

motiverade får vara ifred. 

 

4.2 Aktivt arbete 
För att komma tillrätta med de beskrivna problemen med och runt narkotika så 

arbetar Ersboda anstalten aktivt mot droger på olika sätt. De har koncentrerat sig 

på två olika arbetsområden, det första området är själva anstalten i sig och det 

andra handlar om att få de intagna motiverade att sluta använda droger och bli 

motiverade att byta livsstil. 

När det gället arbetsområdet anstalten, det vill säga förhindrandet av 

droganvändning innanför anstalten så går det arbetet jämte säkerhetsarbetet och 

säkerhetstänkandet. 

Arbetet går ut på att utföra kontroller mot det som kommer in, de riktar 

kontrollerna mot olika områden, besökare, brev och försändelser samt visitationer. 

Beslag av narkotika tas nästan uteslutande innan det har kommit i den intagnes 

händer, vilket beror på att det inte förvaras någon narkotika inne på anstalten. 
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Narkotikan som smugglas in kommer i så pass små mängder att det förbrukas 

omgående. 

De få beslag de gör inne på anstalten handlar i det närmaste enbart om andra ej 

tillåtna saker, exempelvis verktyg som sprutor eller andra medel för målet, 

exempelvis pengar. 

För att kontrollera att det inte finns narkotika inne på anstalten används 

narkotikahund ungefär en gång per månad, hunden som används är 

kriminalvårdens egen, eftersom den är stationerad i Härnösand så bistår polis med 

assistans om det skulle behövas akut. Arbetet med hund ger dock inte några 

beslag vid Ersboda anstalten, hunden markerar vid lådor och i skrymslen där 

narkotika har förvarats, men vid det laget är det redan förbrukat. Totalt har beslag 

med hjälp av narkotikahund endast gjorts en enda gång då man hittade ett parti 

med cannabis. 

 

4.3 Besök 
För att förhindra införsel via besök har man upprättat vissa rutiner som måste 

följas, vid bevakat besök så hämtas besökaren i receptionen och får lämna 

ytterkläder och väskor, det enda besökaren får ta med sig in är den bestämda 

summa pengar som den intagne får ha inne på anstalten. Pengarna får sedan inte 

överlämnas personligen utan måste gå genom personal. 

Besökaren och den intagne får sitta på var sin sida av ett fem meter avlång bord 

och får inte ha någon kroppskontakt överhuvudtaget, om de ändå skulle försöka så 

avbryts besöket omgående. 

Efter besök tas den intagne till ett rum där denne får ta av sig alla kläder för att 

sedan få nya, allt för att förminska smugglingsmöjligheten i kläder. 

Rutinerna med klädbyte är stående även när en intagen varit utanför anstalten för 

besök hos exempelvis tandläkare eller domstol. 

För att få besöka en intagen på anstalten måste besökaren ansöka om tillstånd, 

kontroller görs därefter hos polis och KUT (Kriminell Underrättelse Tjänst), visar 
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kontrollerna något problem med missbruk överhuvudtaget så nekas den sökande. 

Om de däremot är nära släkt går det inte att neka till besök, då får de istället 

genomföra bevakat besök. 

Besök regleras även i lag, hur det ska gå till, vem som får besöka, hur utredning 

skall göras
4
. 

 

4.4 Frigång 
Kontroller utförs även mot personer som varit på frigång, finns det en misstanke 

om att den intagne bär med sig narkotika i kroppens håligheter blir denne placerad 

på paketeringstoalett. Paketeringstoalett kan kort förklaras med att det är en 

speciell toalett där innehållet i toaletten kontrolleras innan det spolas bort. 

Misstanken kan uppstå på olika sätt, dels att det inkommer tips men även att den 

intagne inte vågat stå emot trycket från andra intagna att ta med sig narkotika 

tillbaka. I många fall vill denne inte ta in narkotikan utan ger istället vinkar om att 

han ”bär på sig” för att få hamna på paketeringstoaletten, samtidigt som han 

uppvisar för de andra intagna att han försökt smuggla.  

När en intagen återkommer från frigång, går personalen igenom dennes 

tillhörigheter minutiöst. Det finns även en möjlighet för personalen att få 

genomföra kroppsbesiktning, då skall en person i beslutsfattandeställning ta beslut 

om detta, hindret är dock om den intagne vägrar, då får de inte genomföra 

kroppsbesiktning på grund av skaderisken. Med en kroppsbesiktning menas en 

genomgång av kroppen och dess håligheter. 

Regler kring kroppsbesiktning finns reglerat i lag, där beskrivs vid vilka tillfällen 

det kan användas och tillämpas
5
. 

 

                                                
4 Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt. 
5 Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt. 



Aktivt arbete mot narkotika på Ersboda anstalten 
Anders Sjöberg  
Jan Johansson 

05-03-22 

 

 10 

4.5 Beslag 
På Ersboda anstalten tar de olika typer av beslag, de flesta beslag kommer från 

urinprover som tas dels genom motivationsavdelningen dels genom misstanke om 

narkotikapåverkan, sammanlagd görs ett par tusen urinprov per år. 

Rena beslag tas oftast i det så kallade filtret, det vill säga innan det hinner komma 

in på anstalten, oftast är det i samband med brev, vykort eller andra försändelser.  

Innanför filtret är de beslag som görs oftast likt tidigare beskrivet verktyg (sprutor 

eller dylikt) eller medel för att nå målet i form av pengar. 

 

4.6 Påverkansprogram 

Enligt en artikel
6
 står det om Hallanstalten där de har startat Våga Välja. Där får 

de som har flyttats till motivationsavdelningen chans att delta i olika program. 

Handledning sker gruppvis några tillfällen i veckan i en grupp som kallas ”Våga 

Välja”. De samtalar och spelar rollspel som går ut på att bryta ett kriminellt 

tänkande. En person kan försöka övertala en annan att ”hänga på en bra 

knarkaffär”, övningen går ut på att den intagne ska säga nej, orka motstå 

påtryckningar och frestelser. 

Enligt Mats Isberg ska Ersboda anstalten från och med januari 2005 börja använda 

sig av programmet Våga Välja för att försöka få respektive intagen att sluta 

missbruka. Det är ett program som pågår med en grupp intagna under tre månader, 

tre dagar i veckan, tre timmar varje dag. Där man motiverar den intagne att sluta 

med droger genom att försöka ändra tanken kring missbruk.  

Enligt Mats är det speciella regler uppsatta och kontrakt skrivna för de personer 

som är med i Våga Välja, exempelvis måste de ta regelbundna urinprover för att 

kontrollera att ingen har tagit narkotika. I kontraktet ingår även att de intagna ska 

uppträda på ett kamratligt och enligt Mats korrekt sätt, både gentemot personal 

och andra intagna.  

 
 

                                                
6 www.dn.se 
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4.7 Resultatsammanfattning 

 Narkotika inne på anstalten ses av de personer vi har intervjuat som ett problem, 

 problemet har till stora delar med säkerhet att göra.  

 Ersboda anstalten arbetar aktivt mot droger på olika sätt, arbetet mot droger kan 

 delas in i två olika arbetsområden.  

 Inne på anstalten arbetar de aktivt med att försvåra införseln av narkotika samt 

 förhindra att narkotika brukas och förvaras inne på anstalten. Redskapen för att 

 kunna utföra detta arbete är rigorösa kontroller vid in och utpassering, post och 

 besök. Det används även narkotikahund, men hittills har det arbetet inte gett 

 mycket resultat. Ett annat redskap som används för att komma tillrätta med 

 narkotikaproblemet är urinprover som intagna lämnar vid olika tillfällen, det kan 

 dels vara frivilligt i samband med påverkansprogram eller efter misstanke om 

 narkotikapåverkan. Ett av de större problemen, är att droger som smugglas in på 

 anstalten är i mindre mängder. Oftast så små mängder att de förbrukas 

 omgående, vilket gör att beslag inne på anstalten är i det närmaste obefintliga.  

 De flesta beslag görs när narkotikan är på väg in på anstalten, via brev, 

 besök, intagen som varit på frigång eller på annat sätt. 

 Det andra arbetsområdet är påverkansprogram, Ersboda anstalten arbetar med 

 olika program där samlingsbenämningen är BSF, Beteende, Samtal, Förändring. 

 BSF är olika kognitiva program, I januari 2005 kommer de att börja med ett 

 program som heter Våga Välja, där ska de arbeta med en grupp intagna under tre 

 månader, tre dagar i veckan, tre timmar varje dag. Den intagne ska motiveras att 

 sluta med droger genom att försöka ändra tanken kring missbruk, byta livsstil 

 våga säga nej till erbjudanden och se fördelar med ett drogfritt liv. 
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5  Diskussion 
Från de intervjuer och det material vi sovrat i, kan vi först och främst konstatera 

att droger finns inom svenska anstalter och på Ersboda anstalten. 

 Den statistik vi har presenterat och de siffror som syns i media om att missbrukare 

 som tas in på anstalter idag ökar stämmer visserligen, dock anser vi att man bör 

 betänka att idag finns andra påföljder än fängelsestraff för många mindre brott. 

 Tidigare var det en större mix bland intagna, numera varierar påföljden, där 

 tidigare fängelse var en vanlig påföljd, kan nu samhällstjänst eller fotboja vara 

 alternativ.  

 Statistiken är visserligen sann, det vill säga att andelen missbrukare eller intagna 

 på anstalter dömda till narkotikarelaterade brott har ökat, däremot är det svårt att 

 av denna statistik avläsa att dessa brott generellt har ökat. 

 Vid en första tanke så kan det verka underligt att droger överhuvudtaget kan 

 förekomma på en så sluten och välövervakad plats som en anstalt, i detta fall 

 Ersboda anstalten. 

 Men förståelsen ökar mer och mer när man börjar fundera över vilket klientel det 

 är som befinner sig på en anstalt, personerna som finns där har en djupgående 

 tradition och en samlevnad med en livsstil där brott och narkotika är huvudsakliga 

 inslag. 

 Kunskaperna och kontaktnäten som dessa individer besitter är svåra att påverka 

 direkt, det som Kriminalvården försöker påverka är en samling av alla de 

 resurser som redan är satta i rullning. 

 Som vi förstår så har den största delen av de intagna på Ersboda anstalten på ett 

 eller annat sätt ett intresse i och av narkotika, det verkar även spegla situationen 

 på anstalter runt om i Sverige. 

 Andelen missbrukare och intagna dömda till narkotikarelaterade brott har ökat på

 anstalterna, enligt oss mycket på grund av att påföljden för många brott blivit 

 annorlunda. Det tror vi har skapat en situation som gör att efterfrågan på narkotika 

 inne på anstalterna har ökat. 

 Vi anser att intagna som inte är missbrukare samt missbrukare som vill bli av 

 med sitt missbruk måste placeras i anstaltsmiljöer som är helt drogfria.  
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 Ett förslag som vi tror på, är att gå ifrån normal och motivationsavdelning på 

 anstalterna, istället anser vi att de intagna bör placeras på anstalter som helt är 

 normal eller motivationsinriktade. 

 Vi tror att kriminalvården och framförallt de intagna skulle tjäna på det. 

 Kriminalvården skulle kunna resursfördela på ett annat sätt och inrikta sina

 insatser bättre, som det är idag måste anstalterna inrikta sig på två områden. 

 Vi tror även att de intagna skulle tjäna på det i och med att de motiverade skulle få 

 vara mera ifred, idag måste en motiverad intagen inte bara kämpa mot sitt eget 

 problem utan även kämpa mot andra ickemotiverade intagna och deras 

 påtryckningar.  

 När vi startade detta arbete trodde vi att det skulle göras betydligt mer beslag, men 

 det har under arbetets gång visats sig att det inte görs så stora beslag, i alla fall på 

 Ersboda anstalten. 

 Vi hade även en tanke om att narkotikahundar skulle göra mera beslag än vad som 

 gjorts här i Umeå, vi trodde även att det skulle förvaras mer narkotika inne på 

 anstalten än vad som i verkligheten görs. 

 Vi trodde att den ”svaga länken” på en anstalt skulle vara kontrollerna vid besök, 

 in och utpassering, enligt vad vi har fått fram så görs de flesta beslag inom 

 detta område, men droger kommer trots allt in i små mängder. 

 Slutligen så tror vi att kriminalvårdens insatser och aktiva arbete mot 

 narkotikaanvändning inne på anstalter, samt deras arbete med att förändra de 

 intagnas livssituation och syn på narkotika är ett stort och viktigt redskap mot 

 narkotikaanvändningen i samhället i stort. 

 Målet och meningen med en fängelsevistelse måste vara att de intagna skall 

 återanpassas till samhället och där kunna fungera enligt dess normer, vi 

 anser att det aktiva arbetet som kriminalvården bedriver med förändring av 

 livsstil etc. stöder detta resonemang. 

 De intagna som varit motiverade och lyckats göra en förändring i sin livsstil 

 från ett missbrukande till en drogfri tillvaro, anser vi vara en stor resurs. Vi anser 

 att det är samhällets ansvar att tillvarata och integrera dessa människor, kan detta 

 göras så besitter dessa personer en kunskap som kan användas. Exempel på där 
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 den kunskapen skulle kunna utnyttjas är i arbetet med att hjälpa intagna på 

 anstalter som befunnit sig i en liknande situation och i arbete med ungdomar som 

 kommit i kontakt och fått problem med droger. 

  

 

  



Aktivt arbete mot narkotika på Ersboda anstalten 
Anders Sjöberg  
Jan Johansson 

05-03-22 

 

 15 

Litteraturreferenser och källhänvisningar 

 Offentligt tryck 

 Sveriges rikes lag, Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt. 
 

 Skriftliga källor 

Krantz Lars, Hagman Karin, Lindsten Karin, Kriminalvårdens Redovisning Om 
Drogsituationen, (KROD) 2001, 2002.  

 

 Muntliga källor 

Kennet Arestav, samordnare på Ersboda anstalten i Umeå, Intervju angående 
säkerhet, 2004-11-17, tele 090-6955902 

 
Mats Isberg, projektanställd som Beteende Samtal Förändring anställd på Ersboda 

anstalten i Umeå, Intervju angående motivationsprogram, 2004-11-17, tele 
090-6955901 

 

 Webbaserade källor 

Dagens Nyheter, Kriminalvårdens kris, Artikel om Hall anstalten, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=330422,  
Publicerad 11 oktober, 2004 
 

 IOGT- NTO, Kåkvård, Artikel om Öståkeranstalten, Våga Välja, fakta droger på 
 svenska fängelser.  
 http://www.iogt.se/templates/NewsPage.aspx?id=4229,  
 Publicerad 10 september, 2004 
 
 Kriminalvården, Programverksamhet, 
 http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2368 
 
 Kriminalvården, Våga Välja, 
 http://www.kvv.se/templates/KVV_Infopage_general.asp?id=2212 

 
Kriminalvården, Anstalten Umeå,  
http://www.kvv.se/templates/KVV_JailInfo.asp?id=2141



 

 

 
 


