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SAMMANFATTNING 

 

I denna studie har vi tagit fram fakta angående kriminalvårdens mål och 

riktlinjer och utifrån dessa fakta granskat teorin för att se om denna 

överrensstämmer med praktiken. Vi har huvudsakligen riktat in oss på påföljden 

fängelse, här har en intervju med säkerhetsansvarig på Ersboda anstalten varit 

till stor hjälp. Andra väsentliga källor som legat till grund för vår 

faktainhämtning är bland annat kriminalvårdens eget material samt intervju med 

personer som tidigare levt i kriminalitet. Grunden i vårt arbete är våra 

frågeställningar, resultatet av dessa har gett oss en djupare insikt om hur de 

intagna upplever livet i den kriminella miljön. Vi har även inhämtat information 

rörande personal, säkerhet och rutin på anstalten och de intagnas förutsättningar 

i denna miljö. För att reda ut vissa begrepp och få större sammanhang har vi 

också valt att belysa de olika påföljder som finns förutom fängelse tex. 

överlämnande till särskild vård och skyddstillsyn. Samtidigt sträcker sig våra 

frågeställningar djupare. Vad händer efter verkställelsetiden och vilken hjälp 

finns att tillgå? Här har vi tagit upp de olika rehabiliteringsprojekt som används, 

både pilotprojekt och genomarbetade program. Resultatet vi fått fram kommer 

huvudsakligen från empiriska fakta som sedan jämförts med andra 

dokumenterade källor.  
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1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel ska vi redovisa upplägget av vårt fördjupningsarbete. 

Vi har utgått från en del frågeställningar som väckts i och med tankar kring vårt 

framtida arbete. Frågorna har fungerat som vägvisare då vi sökt svaren genom 

olika aktörer i samhället, bland annat Föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I 

Samhället) och Ersboda anstalten i Umeå. Vi ville se hur det fungerar inne på en 

anstalt och vilka förutsättningar som finns före och efter frigivning. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

 Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten 

i samhället. Kriminalvården är en del av rättsväsendet och rättsystemet. 

Kriminalvården verkställer påföljderna, skyddstillsyn och villkorlig dom med 

samhällstjänst, utför personutredningar före dom och ansvarar för 

häktesverksamhet och transporter av dömda. Sammanfattningsvis kan man säga 

att kriminalvårdens uppgift är att få klienterna bättre rustade att klara ett liv utan 

brott och missbruk efter verkställigheten än före. Problem inom kriminalvården 

är ofta ekonomisk betingade, vilket gör att personal och utrustning ofta 

begränsas. I förlängningen leder detta till att de intagna inte får den hjälp de har 

rätt till och är i behov av.1 

Vårt intresse för detta ämne grundas i att vi inte vet hur verkställigheten på ett 

fängelse allmänt fungerar och hur livet efter frigivning upplevs. Vad finns det 

för stöd och hjälp att tillgå för de tidigare intagna och hur upplever de kampen 

tillbaka till ett ”normalt” liv 

 

 

1.1.1 Påföljder 
 

I Brottsbalken finner man påföljder, straffmätning och allmänna bestämmelser 

om olika brott. Vid straffmätning ser man till omständigheter då brottet begicks, 

                                                
1 Kriminalvård i Sverige (www.kvv.se) Publikation nr 4035a, sid 2 
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både förmildrande och försvårande, samt om personen är tidigare straffad.  

Domstolen bestämmer vilken påföljd som lämpar sig i varje specifikt fall. I 

Brottsbalken finns påföljder som böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn 

och överlämnande till särskild vård att tillgå. Fängelse innebär frihetsberövande 

och är den mest ingripande påföljden i Brottsbalken. Det finns två typer av 

straff; tidsbegränsade och fängelse på obestämd tid. Tidsbegränsade straff är 

nästan aldrig längre än tio år men vid upprepade återfall och gemensamt straff 

för flera brott kan fängelsevistelsen bli längre än tio år. Fängelse på obestämd 

tid kallas också livstidsstraff, man kan bli frigiven först efter att ha fått sitt straff 

omvandlat av Regeringen till tidsbestämt straff. Villkorlig frigivning inträder 

normalt när den som avtjänar ett tidsbestämt fängelsestraff friges efter 2/3 av 

strafftiden. Om personen missköter sig under fängelsevistelsen så kan den 

villkorliga frigivningen skjutas upp med högst femton dagar åt gången. Den 

större delen, ca 80 procent, av de villkorligt frigivna ställs under övervakning, 

detta sker genom ett beslut av den lokala kriminalvårdsmyndighet där personen 

kommer att friges. Vid bedömning av övervakning är det återfallsriken i brott 

som ligger till grund för beslutet. Övervakningstiden är normalt ett år men kan 

förlängas beroende på om den återstående strafftiden är längre. 

Övervakningstiden kan också i vissa fall förkortas vid god skötsamhet. Böter är 

den minst ingripande påföljden, denna består av tre olika: dagsböter, 

penningböter och normerande böter. Dagsböter baseras efter den tilltalades 

ekonomi och beroende på brottets allvarlighet så bestäms antalet dagar, minst 30 

och högst 150 dagar, minsta belopp är 450 kronor. Villkorlig dom eller 

skyddstillsyn kan ibland kombineras med dagsböter. Penningböter är lägst 100 

kronor och högst 2000 kronor, exempel på dessa är trafikförseelser och störande 

av allmänna ordningsstörande brott exempelvis urinering på allmän plats. 

Villkorlig dom utdöms om brottet har fängelse i straffskalan och verkställighet 

på anstalt inte krävs. Prövotiden är två år men den dömde står inte under 

övervakning, straffet kombineras ofta med böter eller samhällstjänst. 

Skyddstillsyn utdöms för straff med fängelse i straffskalan och huvuddelen 

består av övervakning. Domstolen stödjer sig på personutredning från frivården, 

läkarutlåtande från psykiater eller yttrande från socialtjänsten. Tiden är ett år 

men prövotiden är tre år vilket innebär att övervakningstiden kan förlängas vid 
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misskötsamhet längst till prövotidens utgång. En förlängd övervakning kan 

förkortas om skötsamheten förbättras. Skyddstillsyn kan kombineras med böter 

eller kortare fängelsestraff. Kontraktsvård är ett alternativ till fängelse där 

straffvärdet inte överstiger två år. Denna form utdöms i dom fall där det finns ett 

tydligt samband mellan missbruk och kriminalitet. För att få kontraktsvård krävs 

att personen uttrycker en vilja att förändra sitt liv och är mottaglig för 

behandling. Samhällstjänst innebär oavlönat arbete, ett visst antal arbetstimmar 

bestäms av domstolen och har direkt anknytning till hur grovt brottet är. Om 

samhällstjänsten missköts så finns det i domen angivet ett fängelsestraff som 

den dömde riskerar att få avtjäna. Överlämnande till särskild vård inträffar i de 

fall den tilltalade är under 18 år eller att en missbrukare begått ett ringa brott 

eller att personen är i behov av rättspsykiatrisk vård. Rättspsykiatrisk vård 

utdöms om den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och är i behov av 

vård. Denna påföljd förekommer i två former; med eller utan särskild 

utskrivningsprövning. Om risken är stor att personen återfaller i brott så kan 

rätten döma till särskild utskrivningsprövning och permission. Länsrätten 

beslutar i dessa fall men åklagare ska ha möjlighet att yttra sig. 
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Den schematiska skissen ovan beskriver olika påföljder som kriminalvården 

verkställer utifrån domen som avkunnas.2 

 

 

 

                                                
2 Kriminalvård i Sverige (www.kvv.se) Publikation nr 4035a, sid 3 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att öka vår kunskap inom kriminalvården i Sverige, 

särskilt fördjupa oss i påföljden fängelse och hur livet ter sig efter detta. Vi vill 

få kunskap om vad som sker efter en fällande dom från domstol. Detta tror vi att 

vi kan ha stor nytta av i vårt framtida arbete som poliser, att vi med kunskap kan 

få en bättre förståelse och därmed också ge ett bättre bemötande. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Påföljd fängelse väckte intresset kring säkerheten inom ”murarna” på en anstalt 

som för oss blivande poliser är något av en gömd värld. Därför har vår studie 

inriktat sig främst på följande frågeställningar; 

1. Från brott till straff - vad händer sedan? 

2. Hur ter sig livet för de intagna på en anstalt? 

3. Hur arbetar personalen? 

4. Hur ser säkerheten ut på en anstalt? 

5. Kan vi som blivande poliser tillämpa denna kunskap i vårt bemötande med 

personer som avtjänat straff på anstalt genom en ökad förståelse för deras 

levnadsförhållanden och förutsättningar?  

 

 
1.4 Avgränsningar 

 

För att begränsa vårt arbete så var Ersboda anstalten ett verktyg att tillgå för att 

få en inblick och skapa tankeprocesser. Avståndet gjorde det möjlighet att 

besöka och ställa frågor direkt till personer som arbetar på ett fängelse. Eftersom 

frågeställningarna blev så många fick den planerade intervjun med en intagen 

falla bort och studien tog istället en riktning mot det mer konkreta arbetet vid 

denna anstalt. 
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1.5                Tillvägagångssätt 

 

Vår faktainhämtning har baserats på tryckta skrifter från Kriminalvården, 

tidigare skrivna rapporter samt personliga kontakter och samtal med personer 

för att nå vårt syfte. Exempel på aktörer är KRIS (Kriminellas Revansch I 

Samhället) med personer som har erfarenhet av fängelsevistelse samt 

säkerhetssamordnaren på Ersboda Anstalten. 

De tryckta skrifter vi använt oss av har vi beställt från Kriminalvården via 

Internet. Vi har också granskat fakta från Internet men valt att inte tillgå dessa 

material eftersom vi kände osäkerhet om vad som var tillförlitligt eller inte. 

När vi påbörjade vår faktainhämtning drog vi en del riktlinjer för varifrån våra 

huvudsakliga fakta skulle komma ifrån. Vi har gjort en del antaganden såsom att 

den mest sanningsenliga och konkreta informationen nog skulle kunna fås från 

personer som befinner sig och har befunnit sig på anstalten. 

 

 

2. TEORIER 

 

När det gäller teorier har vi valt att ta upp Kontrollteorin. Denna belyser de 

individers situation och framhäver andra faktorer i livet som kan påverka till ett 

liv i kriminalitet.  

 

Kontrollteorin talar om brottsbenägenheten som styrs av personens självkontroll 

och sociala band till det ”normala” samhället.  Självkontroll utvecklas starkast i 

barndomen medan de sociala banden utvecklas senare i livet exempelvis 

skolgången där vänner och grupper bildas.3 

Individer med starka sociala band och bra familjeförhållanden har en större 

möjlighet till bra uppfostran samt förutsättningar att leva ett liv utanför 

kriminaliteten.4 Brottslighet tror man grundar sig i två olika typer av 

bakgrunder, frestelser och friktioner. Till exempel, tillgreppsbrott är ett 

frestelsebrott och vålds- och skadegörelsebrott är friktionsbrott. 

                                                
3 Torstensson & Wikström, (1995), Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, sid 23 
4 Ibid, sid 40 
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Friktion grundlägger sig i hur agg eller ilska uppkommer som ett resultat av 

frustration vid olika situationer5. Självkontroll hos personen är av stor betydelse 

för är kontrollen svag så är det lättare att reagera med aggressivitet eftersom 

situationen upplevs som provokativ. Om en frustration leder till en 

våldshandling eller inte, kan bero på att personen tidigare i livet lärt sig eller 

blivit belönad, om reaktionen varit våldsrelaterad.  

Livsstilar som grundar sig i konfliktsituationer där reaktionsmönstret är våld, 

leder ofta till ett liv i kriminalitet och missbruk. Personer som lever utanför det 

konventionella samhället är i riskzonen att ständigt hamna i konflikter med 

andra. Hanteringen och reaktionen av dessa situationer återspeglas då ofta i 

tidigare erfarenheter6. Möjligheterna att hjälpa personer som hamnat fel i livet 

och leda dem in på rätt väg igen kräver otroliga resurser, reaktioner från 

omgivning och familj är en förutsättning. 

 

Forskning kring brottsförebyggande åtgärder visar på grupper av individer som 

ligger i riskzonen att utveckla brottsligt beteende. Dessa grupper befinner sig i 

riskmiljöer, bland annat i områden som är socialt och ekonomiskt svaga. 

Föräldrarna här har en svårare fostrarroll än föräldrar med en stabil bakgrund. 

Barn som tidigt uppvisar ett ”problembeteende”, eller har föräldrar med stora 

sociala problem är dom som lever i riskmiljöer och befinner sig i den så kallade 

riskzonen7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, (1995), Torstensson & Wikström sid 28 
6 Ibid. sid 29 
7 Ibid. sid 41 
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3. RESULTAT 
 

 

3.1           Från brott till straff 

 

En person begår ett brott och grips, polisen har rätt att hålla personen i tolv 

timmar för förhör. Ärendet ska föredras för åklagare som ska ta ställning till ett 

anhållande eller ett frisläppande. Efter ett anhållande har åklagaren tre dagar på 

sig att besluta om den gripne ska häktas eller inte, ska personen häktas så ska en 

häktningsframställan göras senast klockan tolv tredje dagen efter 

anhållningsbeslutet, detta görs hos Tingsrätten. 

Många av de gripna släpps direkt efter förhör ofta för att brottet inte anses som 

tillräckligt allvarligt. De gånger den gripne häktas så är det för att ett 

frisläppande skulle kunna medföra att han försvårar brottsutredningen, 

undandrar sig lagföring eller att återfallsrisken till brott är hög, detta kallar man 

därför för häktningsskäl. Personen kan sitta i tre till fyra veckor på häktet, under 

den här tiden bestämmer åklagare om han ska väcka åtal mot den gripne eller 

om ett strafföreläggande (bötesbelopp) ska utfärdas.8 

 

Strafföreläggande utfärdas då åklagaren anser brottet vara av lindrig art, detta 

föreläggande ska godkännas av den häktade om han inte godkänner detta så kan 

åtal väckas. I vissa fall då den misstänkte är 15-17 år kan åklagaren besluta om 

åtalsunderlåtelse då och detta kan grundas på att den misstänkte är ett fall för 

socialtjänsten. I de fall då åtal ska väckas ska åklagaren lämna in en 

stämningsansökan mot den misstänkte till Tingsrätten. Domstolen ska avgöra 

om den misstänkte begått de brott åklagaren påstår, i vissa fall så döms den 

misstänkte på alla åtalspunkter men han kan också frikännas. Om den 

misstänkte döms så bestäms straffet efter det brott han har begått.9 

 

Huvudförhandlingen ska hållas på den ort brottet begåtts men i vissa fall så kan 

den hållas på den ort personen vistas eller är folkbokförd. Under 

                                                
8 Kriminalvård i Sverige (www.kvv.se) Publikation nr 4035a, sid 7 
9 Ibid. sid 3 
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huvudförhandlingen så dömer rätten utifrån de yrkande som parterna ställt och 

de fakta som lagts fram och efter förhandlingen meddelas dom. 

År 2003 avkunnades 57 000 domar i domstolar i Sverige, en fjärdedel dömdes 

till fängelse och 39 procent till bötesstraff. Samma år avkunnades också 6400 

skyddstillsynsdomar utav dessa så avsåg 1200 kontraktsvård och ca 1000 

samhällstjänst plus 9000 villkorliga domar.10 

 

 

3.2 Rehabilitering 

 
Inom kriminalvården bedriver man ett intensivt arbete för att minska risken för 

återfall i brott och missbruk. För att nå dessa mål använder sig kriminalvården 

av ett flertal program för att till exempel få de intagna att inse konsekvenserna 

av sitt kriminella handlande. Om man ser på hela landet finns det många olika 

program anpassade för olika grupper. På Ersboda anstalten finns tre program att 

tillgå; Brottsbrytet, Våga välja och Motivating Interviewing (se nedan). 

Utvärdering av dessa program har vi inte valt att fördjupa oss i då detta frångår 

vårt huvudsyfte och de frågeställningar vi utgått från. 

 

För sexualbrottslingar finns bland annat ett program som kallas Relation och 

Samlevnad (ROS) och som utgår från dessa klienters problematik. Programmet 

kommer ursprungligen från Kanada, där det gett bra resultat, och prövas idag på 

en rad olika anstalter i Sverige. Behandlingen bedrivs både i grupp och enskilt. 

Genom gruppen får den dömde känna stöd från andra med samma bakgrund och 

känna att han inte är ensam i sin situation, detta kan göra att det blir lättare att 

inse och bearbeta sitt/sina brott. Många av övningarna utförs som rollspel, till 

exempel att den dömde ska skriva ett fiktivt brev till sitt offer. Detta för att få 

förståelse för offrets situation vilket är en grundläggande del i behandlingen. 

Känslor som uppkommer i och med gruppterapin och övningarna kan vara 

mycket starka varför de medverkande också erbjuds individuell terapi.11 

 

                                                
10 Kriminalvård i Sverige (www.kvv.se) Publikation nr 4035a, sid 3 
11 Ibid. sid 27 
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Brottsbrytet är ett allmänt kriminalitetsprogram som utvecklats i Sverige. En 

viktig förutsättning för att programmet skall bli framgångsrikt är att klienten 

erkänt brottet eftersom behandlingen utgår från det brott deltagarna begått. Idén 

är att hitta de faktorer som påverkar klienten att återfalla i brott för att eliminera 

dessa. Samtidigt arbetar man för att skapa en förståelse för de offer som blivit 

utsatta för brott och hur de brottsliga gärningarna påverkar dem som begår 

brottet.12 

 

Beteende, Samtal, Förändring (BSF) används ofta som en förberedelse för 

längre brotts- och missbrukande program. Metoden man använder sig av kallas 

Motivating interviewing (MI) som syftar till att öka klientens motivation att 

förändra sitt liv.13 

 

Cognitive Skills är ett kanadensiskt program som bygger på att lära klienten att 

på ett bättre sätt använda sina resurser, tänka efter före och kontrollera sina 

känslor. Behandlingen genomförs i grupp och målet är att förändra deltagarens 

syn på sig själv och samhället till det bättre. Bäst effekt uppnås på dömda med 

många fängelsevistelser men dock inte dem som är allra mest belastade.14 

 
Ett program som bedrivs enskilt är One-to-One (O-T-O). Här ska deltagaren 

bearbeta sina tankemönster och på så sätt få en attitydförändring. Behandlingen 

utgörs av en rad övningar i att lösa problem och öka sin självkontroll. 

Programmet används flitigast inom frivården men på en del anstalter 

förekommer det när klienter av någon anledning inte fungerar i grupp eller då 

det kan vara svårt att få ihop tillräckligt antal för att genomföra ett 

grupprogram.15 

 

För utåtagerande och aggressiva ungdomar finns ett program som kallas 

Aggression Replacement Training (ART). Man utgår från teorin att ett aggressivt 

beteende är inlärt i barndomen och därför mycket svårt att förändra. 

                                                
12 Kriminalvård i Sverige (www.kvv.se) Publikation nr 4035a, sid 25-26 
13 Ibid. sid 26 
14 Ibid. sid 26 
15 Ibid. sid 26 
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Behandlingen handlar om social färdighetsträning, hur man hanterar situationer 

utan att ta till våld, hur man hanterar sin ilska och hur man hanterar moraliska 

dilemman. Deltagarna ska lära sig vad de ska göra, vad de inte ska göra och 

varför de ska göra det. Rollspel används för att skapa situationer där 

ungdomarna får agera. En del vuxna som är dömda för våldsbrott (ej våld i nära 

relation eller sexualbrott) genomgår också programmet varje år.16 

 

Våga Välja är ursprungligen ett kanadensiskt beteendeterapeutiskt program som 

riktar sig till narkotikamissbrukare. Deltagarna ska medverka aktivt och skriver 

på ett kontrakt innan programmet börjar. Tanken bakom programmet är att vi 

genom vårt tänkande kan styra våra handlingar, vilket i sin tur påverkar våra 

känslor. Man pratar om att påverka den kognitiva triangeln, Tanke – Handling - 

Känsla och på så sätt ta kontrollen över livet och framtiden. Man träffas i 

grupper om åtta deltagare och dessa mötena ska ge ökade kunskaper om alkohol 

och droger, ge social färdighetsträning och ge kunskap om att hantera återfall.17 

 

Ett annat program avsett narkotikamissbrukare är Programme For Reducing 

Individual Substance Misue (Prism) som utvecklats för kriminalvården i 

Storbritannien. Budskapet till klienterna är att beteenden är inlärda och därför 

går att förändra. För att klienten inte ska återfalla i missbruk är det viktigt att 

veta vad som låg till grund för att han en gång började missbruka. Egenskaper 

som impulsivitet, hyperaktivitet eller koncentrationssvårigheter kan bidra, 

liksom känslan av att tillhöra en grupp med likasinnade människor. Deltagarna 

får välja sina egna mål; drogfrihet, minskat drogande eller övergång från en drog 

till en annan. Men programmet uppmuntrar till total drogfrihet och genom 

upplägget visar man på att det är omöjligt att gå från missbruk till ”kontrollerat 

drogande”.18 

 

Program som vänder sig till män som dömts för partnervåld har tidigare inte 

visat sig ha någon effekt på denna typ av brottslighet. I England ligger dock ett 

                                                
16 Kriminalvård i Sverige (www.kvv.se) Publikation nr 4035a, sid 26 
17 Ibid. sid 26-27 
18  Ibid. sid 27 
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program på utveckling sedan 2003 som bygger på de senaste forskningsrönen 

om vad som borde vara effektivt. Sverige har fått möjlighet att samarbeta med 

England i utvecklingen kring detta program och går här under namnet VIN (Våld 

I Nära relation).19 

 

Det finns program som bygger på den så kallade ”tolvstegsprincipen”, där man 

ser missbruket som en sjukdom och inget man ska söka orsakerna till eller känna 

skuld över. Denna sjukdom måste behandlas och detta kräver ett livslångt 

arbete. Målet med behandlingen är att få klienten att leva ett helnyktert och 

drogfritt liv. Ursprunget för modellen kommer inte från vetenskapliga teorier 

utan från det som visat sig fungera i behandlingsarbetet. Ingen får använda sig 

av någon form av droger under tiden behandlingen pågår och varje dag är väl 

strukturerad, med blandning av gruppverksamhet samt individuella delar. 

 

 

3.3                Intervjuer 

  

I detta avsnitt har vi valt att redovisa information om Ersboda anstalten vi fått 

fram genom säkerhetsansvarige Kenneth Arestav. Dessa fakta vill vi presentera 

som ett viktigt komplement till detta fördjupningsarbete. Vi känner att detta ger 

en bättre förståelse för hur det kan se ut och fungera personal- och 

säkerhetsmässigt på en anstalt. 

 

 

3.3.1 Personalfakta 
 
 

Krav  

• 18 år 

• 3-årigt gymnasium (ej krav på specialkunskaper) 

(man har dock önskemål av framtida utbildning/kunskaper inom psykologi och 

beteendevetenskap) 

                                                
19 Kriminalvård i Sverige (www.kvv.se) Publikation nr 4035a, sid 27 
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Fortlöpande arbete… (utbildning) 

Arbetsplatsträffar hålls med jämna mellanrum där kunskap och upplysning i 

säkerhet rörande större händelser och i anstaltens dagliga rutiner ständigt 

uppdateras. På en arbetsplats där vardagen snabbt kan förvandlas från lugn och 

ro till kaos på en liten handvändning är det vitalt att de anställda vet vad de skall 

göra vid eventuellt upplopp.  

Kurser finns under en 4 månaders period i bland annat kriminologi, psykologi 

och självskydd. Denna kunskap ansvarar personalen själva för och de får med 

hjälp av varandra hålla den uppdaterad och bibehållen. Resurser att tillgå för 

detta ändamål finns inte.   

Brandövningar sker även kontinuerligt för att ”testa” personalens stresstålighet 

(enligt säkerhetssamordnaren Kenneth Arestav). Han säger att detta är en lätt 

övning att se hur de anställda reagerar på och hanterar stress när de drillas på ett 

sådant här ”enkelt” sätt.  

Personalen ansvarar själva för sin egna psykiska hälsa. Trots att detta är en 

arbetsplats där vardagen ibland kantas av ständiga hot eller hot om våld så finns 

inte resurserna att tillsätta t.ex. psykologer. De anställda sköter samtalen 

sinsemellan då det behövs. 

Utöver detta sköter personalen om sin individuella träning.  

 

Arbetsupplägg: 

Antal anställda: 30 varav 18 vårdare 

Åttatimmarspass (dag/kväll/natt) 

Åtta stycken arbetar på veckodagarna och dessa sköter bland annat om arbetet i 

verkstaden med hjälp av 2 stycken chefer. (Fångarna har 40 timmars arbetsplikt) 

Fem stycken arbetar på helgerna. Då det inte sker några transporter på 

veckosluten så man har dragit ner på arbetsstyrkan. 

Lärare sköter undervisningen för de intagna. Dessa ”hyrs in” ifrån 

bemanningsföretag och lär ut kunskaper från så kallat ”grundvux” dvs. 

grundskolan årskurs 1-6. 
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3.3.2 Säkerhet  
 

Vi har samtalet med säkerhetsansvarig och samordnaren Kenneth Arestav på 

Ersboda anstalten. Vi talade om Ersboda anstalten och kriminalvården i Sverige. 

Kriminalvården idag jobbar förebyggande i säkerhetstänkandet utifrån fyra 

hörnstenar. 

 

 Kriminalvårdens riktlinjer 

 
God fysisk säkerhetsmiljö, som innebär att lokaler ska vara anpassade efter 

verksamheten. Det ska finnas tillgång till tekniska hjälpmedel exempelvis 

kameror, larm och visitationsutrustning. Här innefattas också att det ska finnas 

kunskaper i regelverk och instruktioner för personalen hur de ska hantera olika 

säkerhetsproblem. Den tredje hörnstenen bygger på positivt förhållningssätt 

mellan de intagna och personalen, där relationen dom emellan ska stärkas och 

personalen oftare ska kunna uppmärksamma varningssignaler och då minska 

risken för konflikter mellan de intagna. Den fjärde hörnstenen bygger på 

beredskapsplaner, dessa ska tydligt tala om för personalen hur de ska hantera 

olika situationer. Man talar också här om att personalen ska vara väl förberedd 

och att det då ska satsa på utbildning och träning i säkerhetsfrågor. Fysiskt och 

tekniskt skydd för personalen ska också finnas med eftersom de ofta går in i 

svåra situationer. 

 

   Ersboda personalen har tekniskt personskydd såsom överfallslarm och 

handbojor, tillgång till batong finns men används sällan men personalen behöver 

sällan använda alla dessa eftersom våld skall vara den sista utvägen. Det 

framkommer att mycket av de kriminella som polisen möter ute och har haft 

problem med innan kan vara helt andra människor inne på anstalten. Här kan 

man se en skillnad på personer som är dömda för ”grova brott” (exempel 

mördare), de kan vara väldigt enkla att ha att göra med, medan mindre grova 

brottslingar exempelvis missbrukare är betydligt svårare att tas med.                                          

Handgemäng mellan personal och intagna uppstår inte så ofta men hot uppstår 

däremot dagligen, allt registreras även outtalade hot (underförstådda), när 



Från Brott till Straff 
Veronica Åberg 
Anna Höglund 
Hanna Johansson 
 

  18 
 
 

 

gränsen överskrids görs en polisanmälan, ofta blir det Hot mot tjänsteman som 

rubriceras i anmälan. 

 

Säkerhet. På Ersboda anstalten så har man tre fasta kameror, en vid grinden, en 

vid ingången till huvudbyggnaden samt en mot fotbollsplanen (denna täcker då 

endast 2/3 av planen). Förhoppningar finns att utöka övervakningen via kameror 

genom att ersättas dessa till rörliga kameror. Utökningen ska framförallt rikta 

sig mot områden där det rör sig många intagna och där vårdarna inte har full 

uppsikt, till exempel korridorerna på avdelningarna samt staketen utanför som 

inhägnar området. Staketen är 2.40 meter höga och likväl som de intagna kan ta 

sig ut så kan obehöriga utan större svårighet ta sig in och även kasta över 

föremål, bland annat narkotika till de intagna.  

 

Nödsituationer. Myndigheten bistår anstalten och häktet i Umeå med en 

insatsgrupp på tre personer när det behövs, deras utrustning består av västar, 

sköldar samt annan vanlig utrustning. Skulle insatsgruppen inte räcka till vid en 

nödsituation så kallas även polis på plats. Det finns även väl utformade 

handlingsplaner hur personalen ska handla vid en nödsituation. 

 

Avvikelser från Ersboda har förekommit, ett av dessa var år 2001, då fyra 

interner rymde från anstalten. Efter detta så har man ändrat vissa rutiner som till 

exempel är, att det tidigare var det 45-st intagna på två vårdare men nu är max 

34-st intagna på samma antal vårdare. Vid transport av intagna till 

akutavdelning eller annat så har man kontinuerlig kontakt med bilen för att hela 

tiden lokalisera var de uppehåller sig vid ett eventuellt fritagningsförsök.  

 

Anstalten har vissa rutiner såsom bland annat promenader, där de intagna får 

vistas ute men innan de får gå ut så kontrolleras området. Intagna som misstänks 

ska avvika får vistats i en annan säkrare bur, detta i förebyggande syfte. 

Säkerhetsansvarige anser att de intagna som dömts för grova brott är lättare att 

handskas med än de som är dömda för exempelvis narkotikabrott. Med detta så 

menas att de grova brottslingarna inte är lika rymningsbenägna. 
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Anstalten har ett samarbete med KUT (Kriminalunderrättelsetjänsten) på 

polismyndigheten i Umeå, där man har en kontaktperson som hanterar alla 

permissionssedlar och listor på frigivningar. Man kontaktar även KUT då 

intagna på anstalten ansöker om besök.  

 

Besök får göras av anhöriga men den intagne måste ansöka om detta till 

domstolen. En slagning på personen som skall besöka anstalten utförs hos KUT 

på myndigheten och finns det inte någon anledning att hindra att dessa möts så 

kan det genomföras. Ingenting annat än pengar får medtas in på anstalten. I de 

fall man misstänker att personen skulle kunna/kommer att ge den intagne något 

olämpligt så kan besöket övervakas. I andra fall så är besöken obevakade, tiden 

varierar mellan 1.5 till fyra timmar beroende om besökarna är långväga ifrån. 

Under besöken sitter personerna mitt emot varandra. 

 

Trots att säkerheten är rätt så hög så är narkotika på anstalten tyvärr väldigt 

vanligt. Det letar sig in trots diverse kontroller, personalen går bland annat 

igenom post om det kan misstänkas att det innehåller något. En gång i månaden 

söks även anstalten av med hjälp av polis med narkotika hund. Sjukvårdskunnig 

personal gör också kroppsbesiktningar för att förhindra införsel av narkotika 

men trots att alla håligheter i kroppen gås igenom så har det lyckats smygas in 

på anstalten. Om personen vägrar genomgå en besiktning och kan misstänkas 

för ett ha narkotika i sig (att han till exempel ha svalt det eller att det finns en 

mobil i ändtarmen) så kan han tvingas att sitta på den så kallade ”packtoan”, en 

toalett där han/hon får sitta tills det kommer ut den naturliga vägen.  

 

 

3.3.3. Samtal med Kris 
 

Vi träffade Kristina Edström med medarbetare Tomas, Jörgen och Ronny för en 

intervju. Kristina har arbetat på KRIS i Umeå sedan det startade för fyra år 

sedan. I dagsläget är det fyra heltidsanställa som arbetar på kontoret i centrala 

Umeå. 
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Intervjun baserades på dessa frågeställningar: 

 

 Allmänt vetande om KRIS som organisation i Sverige och Umeå. 

 Vad erbjuder KRIS? Samtal, generella program? 

 Vad ska vi som poliser tänka på i vårt bemötande och uppträdande när vi 

träffar personer med kriminellt förflutet? 

 

Dessa mynnade sedan ut i ett samtal om allt från godisätande, snutar och till 

social misär. 

 

Stor del av konversationen bestod av att man generellt sett i samhället ser ned på 

missbrukare/kriminella och många tillåts inte en andra chans. Större delen av 

allmänheten anser att har du en gång blivit kriminell förblir du kriminell. De vi 

talade med tycker att det känns jobbigt att alltid försöka bevisa för andra 

människor att de bättrat sig och hittat ett nytt liv. Många av deras vänner har på 

grund av detta fallit tillbaka i kriminalitet då det blivit för jobbigt att hålla uppe 

skenet när inte andra tror på deras förbättring. Några tankar som Tomas delade 

med sig av var att han känner sig så trött på att de måste visa sin laglydnad så in 

i det minsta när resten av samhället i stort har en sådan dubbelmoral. Detta 

gäller allt ifrån att provsmaka godis i butiken till att köpa verktyg, kurslitteratur 

och datorer för halva priset, då är det minsann ingen som undrar var sakerna 

kom ifrån. Helt plötsligt skjuter Svensson bort sin moral eftersom det då gynnar 

dem själva. Indirekt bidrar man på så sätt till något man egentligen ser ned på, 

för pengarna går oavkortat till alkohol och droger. När vi sitter och pratar om 

detta får vi plötsligt frågan av Tomas om vi vet var all vår kurslitteratur kommer 

ifrån, och om vi skulle nappa på ett erbjudande om att få köpa lagboken för 

mindre än halva priset? Samtalet övergick då till en diskussion om hur hederliga 

och ärliga poliser egentligen är. Tomas berättade om tillfällen då han sett sina 

vänner bli illa behandlade av ”snutar” som inte vill något annat än att visa sin 

makt. Vi talade om hur våra ”olika sidor” håller varandra om ryggen och 

motsättningarna bara blir större och större. Genom de flesta ”snutar” överbyggs 

dessa motsättningar eftersom de visar respekt och får på så vis respekt tillbaka.  
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Det fanns många åsikter om hur vi ska rikta våra resurser för att förebygga 

drogmissbruk och kriminalitet, en av dem var att störa ungdomar som är i 

farozonen. Jörgen som är i 20-års åldern tyckte själv att detta var jobbigt. Han 

ansåg att störande verksamhet i samband avskräckning förmodligen skulle ha 

fått honom på andra banor. De äldre ansåg däremot att denna störande 

verksamhet snarare kunde få motsatt effekt. Missbruket och kriminaliteten har 

blivit en så stor del av deras personlighet att ”snutens” uppgift hellre bör vara att 

möta dem på ett annat plan. Tomas nämnde återigen respekten som måste finnas 

för varandra, särskilt i ett sådant skede i deras liv. Han vill att ”snuten” inte antar 

och anklagar utan samtalar och är medmänsklig istället…..  

 
 

3.4 Kris 

 

Bakgrund 

 

Kris (Kriminellas Revansch I Samhället) är en ideell kamratförening som vänder 

sig till före detta missbrukare och/eller kriminella. Idén föddes av fyra interner 

inne på Hallanstalten som tillbringat stora delar av sitt liv inne på anstalter. Den 

första föreningen startade i Stockholm 23 oktober, 1997. Syftet var att 

tillsammans hjälpa varandra att avhålla sig ifrån droger och kriminalitet och på 

så sätt undgå fängelser eller en för tidig död på grund av missbruk. Slagorden 

var drog- och alkoholfrihet, kamratskap, hederlighet och solidaritet. Något som 

än idag står som grundpelare för KRIS. 

 

Föreningens huvudsyfte är att hjälpa personer bryta med sitt gamla liv och 

försöka ta tillbaka en plats i samhället. När frigivna människor går ut från 

fängelset saknar de ofta pengar, bostad, drogfria vänner och social samhörighet. 

Här kommer kris in som ett stöd för att knyta nya kontakter inför framtiden. De 

är personer med samma problematiska bakgrund och kan därför ge dessa 

människor en unik chans att hjälpa varandra. 
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Arbete och bostad 

 
Återfallsfrekvensen inom fyra år konstaterades vara 66 procent för dömda som 

inte hade sysselsättning vid frigivningen jämfört med 25 procent för dem som 

hade ordnad sysselsättning. Många har inte ens grundskolans kompetens när de 

sätts på anstalt, deras liv var ”struligt” redan då. Detta gör det mycket viktigt att 

kunna erbjuda grundutbildning, yrkesutbildning och relevant arbetsträning inför 

frigivningen. 20 

 

Tre av tio fångar saknade egen bostad vid frihetsberövandet. På dagens 

hyresmarknad är det mycket svårt för en tidigare straffad person att få ett eget 

hyreskontrakt. Ofta finns också stora skulder och låg eller ingen inkomst alls. 

Lagen idag ger inte heller en bostadslös person någon ovillkorlig rätt till bostad. 

Med kunskap om dessa svårigheter vet vi att flera klienter hamnar i 

hemlöshetsproblem som leder bort från arbetsmarknad och ordnade sociala 

förhållanden. 

 

 Visionsrummet 

 

Livet på en anstalt är väldigt isolerad. De intagna hålls ifrån det samhälle som de 

efter avtjänat straff senare skall återvända till. Denna slutna värld blir en vardag 

för dem och snart har man glömt bort hur ”verkligheten” utanför murarna 

fungerar. Eftersom de inte har tillgång till mycket av det som vi ”normala” tar 

förgivet så blir övergången till arbetslivet och det sociala oftast för stor 

förändring. Många återfaller därför till det kriminella på grund av ren okunskap 

och rädsla för något de inte själva kan styra över… 

 

I maj 2002 startade därför ett projekt kallat Bättre frigivning med utgångspunkt 

ifrån KRIS. Syftet med detta projekt var primärt att finna lösningar för de 

tidigare intagna och de kriminella att komma tillbaka till arbetslivet och ett 

”normalt” liv. En av delarna i detta projekt var att tillförsäkra sig att de frigivna 

skulle få del av de grundläggande rättigheterna som vi alla mer eller mindre tar 

                                                
20 Rapport Hinder och möjligheter, (nov 2003) Vingåker, Linderoths tryckeri 
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för givet såsom arbete, bostad och social service. Eftersom en av de största 

nackdelarna (enligt de intagna själva) är att de inte får tillräcklig hjälp eller ens 

har tillgång till denna möjlighet innanför murarna blir förutsättningarna redan 

från början orättvisa och tillkortakommande. Utifrån Bättre frigivning växte då 

ett annat projekt fram kallat Visionsrummet. Idén har formats av KRIS-

medlemmar som under många år samlat erfarenhet genom åtskilliga år 

spenderade i fängelse.  

 

Grundtanken med Visionsrummet är att få in samhället på anstalterna och 

häktena i ett förberedande stadium inför frigivningen. Nu sker denna 

förberedelse i allt för nära anslutning till frigivningen eller ibland inte alls, innan 

de intagna slussas ut och förväntas bli mönstermedborgare. Detta åstadkoms via 

projektet genom att olika aktörer i samhället bjuds in på anstalterna för att 

informera och upplysa om sina verksamheter. De ger råd och tips om vad som 

krävs för att klara de grundläggande kunskaperna som samhället i sin tur kräver 

på dem. Exempel på dessa aktörer är fritidsföreningar, fackföreningar, 

arbetsförmedlingar, arbetsgivare och representanter ifrån olika myndigheter. Ett 

”problem” man stött på i Sverige är att det finns mer än 200 000 föreningar och 

informationen om att de behövs har endast nått en väldigt liten del av dessa. 

 

Här följer de vitalaste delarna i projektet Visionsrummet: 

 

Tid  

Det enda de intagna egentligen har är tid och vad projektet har lagt stor vikt på 

under denna del är att få dem att inse att tiden faktiskt kan användas till deras 

fördel. Genom att utnyttja denna tid så konstruktivt som möjligt så hjälper det 

även till att minska den inneboende stressen som de intagna känner inför 

frigivningen och de får sätta sin fokus på att aktivt delta och ansvara för sin 

egna, bättre frigivning. Det tar lång tid att bygga upp ett helt nytt kontaktnät, 

dels är det kontakten med framtida arbetsgivare men också kontakterna som 

krävs för att skapa ett socialt liv. 

 

Engagerad i sin egen framtid 
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Tidsperspektivet som den intagna själv ansvarar för är även ett verktyg för 

självkänslan i och med att de får ”sköta” sin egen frigivningsprocess. De blir 

delaktiga mer än någonsin i sitt eget liv. Genom ansvar kommer frihet!! 

 

Mångfald och framtidstro 

En del intagna kanske inte ens har vare sig forna jobb eller intressen och därför 

ingår ju också denna process. Man måste tillförskaffa sig allmänkunskaper om 

samhället i stort, komma på eventuella fritidsintressen om de saknas och kanske 

också även återknyta förlorade kontakter i det sociala. Visionsrummet ger dem 

möjligheter att finna intressen som engagerar, eftersom här växer mycket av den 

sociala kompetensen fram. Genom att knyta kontakter här skapas också en ljus 

framtidstro. 

 

Kontakt  

Som nämnt tidigare så är ett problem att Visionsrummet inte når ut till 

tillräckligt många föreningar. De skulle säkert mer än gärna ställa upp om de 

bara fick informationen om att projektet existerar och att de behövs ute på 

anstalterna. 

 

Användning av datasystem 

Idag är det inte möjligt att använda sig av Internet på anstalterna och därför går 

ju en väldigt innehållsrik och uppdaterad källa förlorad. Visionsrummet skulle i 

ett första steg börja lagra viktig information på cd-skivor. Dessa bör och skall 

innehålla uppdaterad och aktuell info om jobb (hur du söker och var du skall 

vända dig osv.), utbildningar, skuldsanering, stöd till fritidsintressen och 

samhällsinformation.  

 

Bestämd plats 

Visionsrummet behöver inte vara ett speciellt rum men för att få en känsla av 

tillhörighet blir effekten av ett rum givetvis stärkande för projektet. En plats att 

gå till kontinuerligt och en plats som står för förändring/förbättring. Här vet man 

att info finns, att möten hålls och möjligheter till viss utbildning kan 

tillförskaffas.   
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Kontaktperson 

För att detta projekt skall funka och fortsätta att utvecklas KRÄVS att det är lätt 

för aktörerna att komma i kontakt med anstalterna. Därför måste det klart 

framgå vem som är kontaktperson på varje ställe. Det är ju även vitalt att denna 

kommunikation inte är enkelriktad, det måste vara lika lätt för kontaktmannen 

att få tag på aktörerna eftersom all information ständigt måste uppdateras.  

 

Idag finns fyra etablerade Visionsrum i Sverige. 

- Storboda i Stockholm 

- Sagsjön i Göteborg 

- Viskan i Sundsvall 

- Tygelsjö i Malmö 

Det finns möjlighet att anordna studiebesök till dessa 

 
 

4. RESULTATSAMMANFATTNING 

 

Vissa människor väljer att begå brott, deras val leder ibland till påföljd som i sin 

tur verkställs av Kriminalvården. Kriminalitet är ibland svårt att förstå, vad man 

kanske inte alltid inser är att alla inte väljer att vara kriminella, vissa har 

bakgrunder som format deras personligheter och värderingar som tyvärr många 

gånger lett dem in på fel spår. Många människor är också slavar under sitt 

drogmissbruk vilket tvingat dem in i kriminalitet för att finansiera drogerna. Vad 

vi kände var att vi ville få reda på hur dessa personer tas om hand inom 

Kriminalvården och hur man jobbar för att eventuellt förbättra deras framtida 

möjligheter till ett bättre liv efter avtjänat straff.  

 

Resultatet vi fått fram är hur kriminalvårdens riktlinjer ser ut, 

personalsammansättningen, säkerhetsrutiner, utbildning, personalens arbetssätt 

och de intagnas förutsättningar före och efter frigivning. På Ersboda eftersträvar 

man givetvis att följa dessa riktlinjer men på grund av resursbrist når man inte 

ända fram. Vi har kommit fram till att trots dessa förutsättningar så ser man idag 
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ändå framåt genom att kontinuerligt satsa på förbättringar inför framtiden t.ex. 

teknisk utrustning och utbildning. 

 

 

5.                  DISKUSSION 
 

Vi har genom detta fördjupningsarbete fått insikt i hur livet för en före detta 

intagen är och har varit under verkställelsetiden samt vilka problem de kan stå 

inför efter en frigivning. Utifrån de fakta och källmaterial vi har samlat in har 

det gett en bra grund för att utveckla ett arbete som rymmer lite av varje. Vi 

kände att det var viktigt att försöka ge en så bred bild som möjligt av hur det 

verkligen ser ut på en anstalt och vilka förutsättningar som finns samt 

kriminalvårdens riktlinjer och hur de påverkar hela processen. 

 

En av tankarna med detta var att vi själva inte riktigt visste hur det verkligen är 

på en anstalt, vad gör man för de intagna? Finns möjligheten att integrera både 

vård och påföljd inom samma verksamhet? En annan tanke var att öka vår 

förståelse för de kriminella. Om vi vet vilka förutsättningar de har, kan det 

hjälpa oss i vårt framtida yrke som poliser? Gör denna kunskap det lättare i det 

vardagliga arbetet samt i vårt bemötande med dessa människor? Vi ville också 

ta fram vad som händer efter frigivningen. Varför faller så många tillbaka i 

kriminalitet? Enligt det man ser och hör i media så är återfallsrisken i 

kriminalitet väldigt stor och detta är oroväckande, därför kände vi att vi ville 

veta hur det verkligen var. Ett intresse från vår sida var också hur en anstalt 

fungerade både personalmässigt och säkerhetsmässigt. Utifrån dessa tankar så 

känner vi att uppsatsen blev som vi tänkt och hoppats på. Resultatet redovisar de 

fakta vi ansett viktiga och som vi kunnat ta fram från både skrivet material samt 

empiriska fakta, detta beredde oss mycket nöjde. 

 

Vi trodde att det var ekonomin som styrde hur mycket man kunde satsa på de 

intagna. Med detta tänkte vi mest på vård och behandling samt förberedelse 

inför frigivning. Detta bekräftades genom vårt besök på Ersboda anstalten. 

Säkerhetsansvarige Kenneth Arestav berättade att det var till stor del ekonomin 
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som styrde vilka behandlingsmetoder man kunde erbjuda och hur 

personalsammansättningen såg ut på anstalten. Personalen kände att det var 

märkbart att ekonomin styrde verksamheten och att det påverkade de intagnas 

förutsättningar för behandling och vård på ett negativt sätt. Om man ser till 

Kriminalvårdens utbud av olika rehabiliteringsprogram så var det betydligt fler 

än vad anstalterna idag kan erbjuda. 

 

Tanken var från början att bara ta upp påföljden fängelse, men vi kände att det 

var viktigt att även ta upp de andra påföljderna för att påvisa vilka andra 

alternativ som finns att tillgå. Precis som alla människor är olika så måste också 

påföljden anpassas till personen, brottets beskaffenhet och andra 

omständigheter.  

Vi ville också ta upp olika påföljder, som en repetition till det vi tidigare lärt oss 

utbildningen. 

 

Vi kände att allmänheten och även vi som blivande poliser undrar varför vissa 

kriminella blir dömda till vissa straff. Detta är ett samtalsämne som föregår i var 

mans hus och ofta när massmedia haft sin beskärda del av att sprida information. 

Genom detta arbete så skulle man kunna öka sin egen förståelse och samtidigt 

också kunna ge en förklaring till varför en viss påföljd kan bli aktuell i en del 

fall. 

 

Vi trodde att en före detta intagen hade problem att ta sig tillbaka till ett 

”normalt” liv efter verkställigheten av ett straff. Detta fick vi bekräftat under 

besöket hos KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). De hade att otroligt fint 

samarbete med anstalten genom att de besökte de intagna under verkställigheten 

för att skapa en kontakt och se vilka som var seriösa med KRIS. Efter 

frigivningen hjälper KRIS till med återanpassning till samhället t.ex. förmedlar 

kontakter till arbete och bostad. Vi kunde också få information om de som nu 

arbetar på KRIS och hur de själva en gång i tiden varit kriminella samt vilken 

hjälp de fått och hur de blivit bemötta av poliser. 

Slutligen så vill vi säga att vi som blivande poliser kan få väldigt mycket gratis 

genom insikten av hur problematiken med ett kriminellt liv och förflutet kan 
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påverka en människas vägval i livet. Det är otroligt viktigt att vårt bemötande 

”där ute” är bra, att vi visar respekt och förståelse och inser att alla människor 

inte har samma förutsättningar i livet. 

 

Vi har i detta arbete kunnat konstatera att KRIS gör en fantastisk insats, de 

hjälper dem som behöver det, men har också krav och regler på dem de räcker 

sin hand. I dagens läge vet vi alla att det behövs både ris och ros för att klara ett 

tufft demokratiskt samhälle och de krav som ställs på den enskilde individen. 

Detta känner vi att KRIS Umeå sköter galant. Samtidigt så kan inte KRIS 

handha detta själva, vi andra i samhället har också en skyldighet. Denna 

skyldighet inkluderar bland annat god uppfostran, kärlek och stöd från familj 

och vänner, en vettig skolgång och gärna möjlighet till ett bra yrkesliv. Detta 

kanske låter ouppnåeligt för vissa samhällsklasser, och visst, alla har vi olika 

förutsättningar utifrån vår uppväxt och de möjligheter som finns och funnits där. 

Tron att samhället och omgivningen ska samarbeta för dem som valt fel väg här 

livet kan vi ändå inte släppa, ger vi upp hoppet och tron, då finns det inte 

mycket kvar.  

 

Några ord vi kommer ihåg och tog till oss från samtalet med KRIS var; 

”Käfta aldrig med en narkoman… de vinner alltid ändå!” Uttalandet fick oss att 

tänka till och plötsligt förstod vi meningen bakom dessa ord. Vårt bemötande 

som framtida poliser är ytterst viktigt och dessa ord bevisar att om vi inte kan 

tala och känna respekt för varandra så kommer polisen aldrig ”vinna”. Med att 

tala menar vi samtala, inte få tyst på motparten, detta kan snarare få motsatt 

effekt genom att man undergrävt respekten. Detta försvårar framtida relationer 

där man inte ”får någonting gratis”. I vårt yrke är det viktigt att vara smidig och 

kunna anpassa sig till situationer och människor för att göra det enkelt för bägge 

parter. 
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