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Inledning 

I denna rapport presenteras resultaten av en studie som fokuserar ett angeläget kriminalpolitiskt 

område: insatser som syftar till att förbättra intagnas övergång från anstalt till frigivning. En 

samstämmig forskning lyfter fram fängelsestraffets negativa konsekvenser i form av strukturella 

begränsningar avseende möjlighet till egen bostad, arbete och ordnad ekonomi, liksom stigmatisering 

och avståndstagande från den sociala omgivningen som centrala hinder för en persons möjlighet att 

återintegreras i samhället efter avtjänat straff (Maruna 2004, Rydén-Lodi 2008, Sarnecki & Sivertsson 

2009, Backman 2012, Carlsson 2014). Att placeras vid en "total institution"(Goffman 1961/1973) 

innebär ofrånkomligen en isolering från personliga sociala nätverk och centrala samhällskontakter 

vilket ger konsekvenser för en persons möjlighet att återintegreras i samhället efter avtjänat straff (i 

varierande grad beroende på faktorer som strafftid, anstaltsplacering och individuella resurser). Tiden 

efter frigivning från anstalt lyfts ofta fram som en kritisk punkt för individen i relation till återfall i 

brott (Riksrevisionen 2015). Återfallsstatistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) (2015) visar att 59 

procent av de som friges från svenska anstalter döms för ny brottslighet inom ett år och hela 78 

procent döms igen inom tre år. Frigivning från svenska kriminalvårdsanstalter utgör följaktligen ett 

centralt brottspreventivt område och har som sådant varit föremål för en hel del tidigare studier. När 

fokus riktats mot intagnas önskemål återkommer behov av stöd vad gäller arbete, bostad, och sociala 

nätverk som centrala områden inför frigivning (Heule 2005). Projekt som tagit fasta på det 

förstnämnda området är exempelvis KrAmi som varit föremål för både utvärderingar (t.ex. Petersson 

2010) och akademiskt grundad forskning (t.ex. Jess 2005). Familjens och det sociala nätverkets 

betydelse i relation till frigivning och återfall i brott uppmärksammas mer sällan (BRÅ 2012, Mowen 

& Visher 2015), och när så sker i en svensk kontext fokuseras inte sällan kriminella nätverk snarare än 

familj och anhöriga (BRÅ 2016). Baserat på resultat från en studie där 100 svenska män följdes tre år 

efter frigivning från anstalt hävdar dock Birgitta Rydén-Lodi (2008) att ett stöttande socialt nätverk, 

liksom meningsfulla fritidsaktiviteter, är viktiga faktorer för att personer ska kunna bryta en kriminell 

livsstil (se även Sallander & Alvant 2012).  

Utslussning – d.v.s. insatser som specifikt syftar till att underlätta övergången från anstalt till 

frigivning – har uppmärksammats och debatterats under hela 1900-talet.1 Vikten av 

frigivningsförberedelser för att minska återfall i brott kom att bli en central kriminalpolitisk fråga 

under 2000-talet och ett flertal rapporter och utvärderingar har publicerats på detta område (t.ex. BRÅ 

2000, BRÅ 2003). När Kriminalvårdsreformen (SOU 2005:54) introducerades 2007 var en tydlig 

målsättning att förbättra förutsättningarna för personer som friges från anstalt. Bland annat infördes en 

helt ny utslussningsåtgärd – halvvägshus. I 11 kap. 4 § Fängelselagen (SFS 2010:610b) beskrivs 

halvvägshus som "ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt 

stöd och tillsyn". Intagna får inte röra sig utanför halvvägshuset "annat än på särskilt bestämda tider" 

under vilka personen ifråga "utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller särskilt anordnad 

verksamhet". I Kriminalvårdens handbok (2012) anges att långtidsdömda bör prioriteras för vistelse i 

halvvägshus. Även klienter som inte har egen bostad ingår i målgruppen. För att komma ifråga för 

denna utslussningsform får det dock inte finnas så stort vårdbehov att det krävs regelrätta 

behandlingsinsatser (dessa personer kan istället erbjudas utslussning via s.k. vårdvistelse). Andelen 

intagna som ta får del av någon av de särskilda utslussningsåtgärderna har minskat kontinuerligt sedan 

2009. Riksrevisionen (2015) har kritiserat Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete, som trots 

ökade anslag under flera års tid inte ökat. Statistik visar att endast 13 procent av de intagna slussades 

ut via någon av de särskilda åtgärderna under 2015 (Kriminalvården 2016b). År 2016 beviljades c:a 80 

intagna en halvvägshusvistelse. Mot denna bakgrund fick Kriminalvården 2015 ett regeringsuppdrag 

om förstärkta insatser i arbetet med utslussning och myndigheten har i enlighet med detta arbetat fram 

en handlingsplan. I handlingsplanen har det fortsatta arbetet delats in i fyra olika fokusområden, varav 

de särskilda utslussningsåtgärderna utgör ett (Kriminalvården 2018). 

                                                      
1 Med utslussning åsyftas här de fyra särskilda utslussningsåtgärderna: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och utökad frigång.  



(18) 

 

4 

Syfte och frågeställningar 
Tyngdpunkten i rapporten är erfarenheter från åtta män som alla slussats ut från anstalt via 

halvvägshuset i Göteborg.2 Studiens syfte har varit att undersöka deras sätt att förstå, tillgodogöra sig, 

relatera och anpassa sig till halvvägshusets vardagliga praktik. Följande frågeställningar har väglett 

studien:  

• Hur ser intervjupersonernas personliga och sociala situation ut? Hur förklarar och motiverar 

de valet att slussas ut via halvvägshus? I vilken utsträckning var de själva delaktiga i 

planeringen? 

• I vilken utsträckning stämmer intervjupersonernas önskemål och erfarenheter överens med 

halvvägshusets utformning och insatser? Vilka resurser och relationer efterfrågas och i vilken 

utsträckning tillmötesgås dessa?  

• Hur beskrivs och hanteras halvvägshusets regler och rutiner? Vilka val, hinder och möjligheter 

ställs de inför och hur resonerar de kring dessa? 

• Hur talar intervjupersonerna om förändring – i relation till sin historia, sin nuvarande situation 

och framtiden – och hur resonerar de kring sin egen återintegrering i samhället?  

I denna rapport fokuseras de tre första frågeställningarna.  

Studiens genomförande 
Det halvvägshus som står i fokus för denna studie är lokaliserat till Haga Kyrkogata och drivs av 

Skyddsvärnet Göteborg. Totalt finns här 16 platser. Efter att ha genomgått etikprövning vid Regionala 

etikprövningsnämnden i Göteborg (D.nr. 194-17) inleddes studien våren 2017. I inledningsskedet 

genomfördes individuella intervjuer med personal vid halvvägshuset (totalt fyra personer) samt med 

två frivårdsinspektörer och en arbetsförmedlare med ansvar för utslussning via halvvägshus i regionen.  

Totalt intervjuades åtta män under pågående utslussning på halvvägshuset i Göteborg våren/sommaren 

2017. Uppföljningsintervjuer genomfördes via telefon med tre av männen våren 2018 (övriga fem gick 

inte att få tag på). Grundläggande för urvalet av klienter var först och främst deras eget intresse för att 

låta sig intervjuas ("selection by willingness") (Squire 2008), vilket innebär att de själva har anmält sitt 

intresse av att delta i undersökningen. Även om de medverkande klienterna inte nödvändigtvis är ett 

statistisk representativt urval för den aktuella kohorten som just vid detta tillfälle vistas vid det berörda 

halvvägshuset, så finns dock en heterogenitet med avseende på ålder, etnicitet och 

kriminalvårdserfarenhet. Syftet med studien är inte heller att uppnå en statistisk generaliserbarhet. 

I såväl den skriftliga som muntliga informationen som männen och personalen fick ta del av betonades 

att medverkan uteslutande regleras mellan forskaren och den enskilde individen, emellan vilka det inte 

föreligger något beroendeförhållande. Skriftligt samtycke inhämtades från samtliga 

forskningsdeltagare i undersökningen och de informerades, såväl muntligt som skriftligt, om att de 

hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Min uppfattning är att alla som deltog i studien var 

positiva till att delta.  

Semistrukturerade frågeguider med teman baserade på forskningsfrågorna användes vid både klient- 

och personalintervjuerna. Klientintervjuerna genomfördes i Skyddsvärnets lokaler på Haga Kyrkogata. 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet av forskaren själv. De intervjuade 

klienternas ålder varierade från 22 till 68 år. Två grupper kan urskiljas baserat på ålder: män under 30 

år (fem män) respektive över 50 år (tre män). Strafftiden varierade från två upp till åtta år. Fyra män 

var sk. långtidsdömda (4 år och uppåt). Det är en liten grupp män som intervjuats och för att skydda 

intervjupersonernas anonymitet har jag i anslutning till individuella utsagor valt att presentera dessa på 

                                                      
2 Eftersom det inte fanns några halvvägshus för kvinnor under den period som studien genomfördes var samtliga klienter som fick en 

halvvägshusplacering män. 
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gruppnivå (yngre respektive äldre män). Anledningen till detta är att ålder framträdde som en viktig 

dimension vad gäller hur intervjupersonerna förhåller sig till studiens frågeställningar. 

Männens personliga och sociala situation 

Majoriteten av de intervjuade klienterna var ensamstående utan barn. I övrigt stor variation vad gällde 

socialt nätverk. Flera yngre intervjupersoner beskrev relativt omfattande familje- och släktorienterade 

sociala nätverk, medan de äldre männens nätverk i stor utsträckning utmärktes av färre och mer 

distanserade sociala relationer. Dock finns undantag. En relativt yngre man saknade helt familj och 

nära vänner i Sverige: ”Jag går i skolan, tränar, ja. Pratar med kompisar, äter med dom, här [på 

halvvägshuset]. Alltså jag har inga kompisar där ute, i Göteborg. Men jag försöker att skaffa.” En 

äldre man med två minderåriga barn har fullt fokus på att ordna med boende så att hans barn ska 

kunna bo med honom efter villkorlig frigivning:  

Jag vill inte att mina barn ska leva i den här situationen, den här skitsituationen. Inte bra 

för dom. Jag vet det. Bättre skaffa lght till mig. Jag ska prata med socialen nästa vecka. 

Dom vill bo med mig två veckor och sen två veckor hos deras mamma.  

Ett gemensamt problem för samtliga intervjupersoner var att de saknade egen bostad, något jag 

återkommer till längre fram i rapporten. Endast en intervjuperson beskrev att han hade 

missbruksbakgrund. Vad gäller sysselsättning ser det lite olika ut för de intervjuade männen. Några 

går yrkesorienterad utbildning, någon läser svenska, flera är ute i praktik på arbetsplatser och en man 

arbetar för en ideell organisation. En klient är vid tillfället för intervjun sjukskriven. Endast en av 

männen har kontakt med den arbetsförmedlare vid AF Göteborg som särskilt jobbar mot frivården.  

Delaktighet i planering och förberedelse inför utslussningen 

Innan beslut fattas om att utslussning via halvvägshus ska beviljas ska frivården utreda klientens 

behov, motivation och förutsättningar inför frigivning. Klienten ifråga ska ha avtjänat minst halva 

strafftiden (dock minimum tre månader) och någon form av sysselsättning är ett krav (20 – 40 

timmar/vecka).3 Individers delaktighet i utformning av insatser är en viktig dimension i allt stödjande 

arbete och enligt Kriminalvårdens handbok om särskilda utslussningsåtgärder (2012:18) bör den 

intagne ”uppmuntras att bidra aktivt under utredningsarbetet”. De intervjuade frivårdsinspektörerna 

betonar att planeringsarbetet och förberedelserna inför en halvvägshusvistelse sker i nära samarbete 

med klienten ifråga.  

I planeringen kan man påverka dels sysselsättningen. Vi kan ju hjälpa till, vi har ju 

samhällstjänstplatser som vi använder oss av. Men du kan ju självklart styra det själv, vill 

du ha studier? Har du nåt arbete på gång? Sedan är det ju även andra innehåll, hur är det 

med programverksamhet? Vi kanske släpper lite på det här inledningsvis, eller så kanske 

vi funderar på att ta det i ett senare skede. Så detaljer har man alltid lite inflytande i. Sen 

är det som sagt Kriminalvård, det är väldigt fyrkantigt. Vissa regler de går absolut inte att 

påverka. (Frivårdsinspektör) 

Personer med långa fängelsestraff bör som tidigare nämnts prioriteras för halvvägshusvistelse. 

Personalen på halvvägshuset ser också gärna att klienter som kommer har lite längre vistelsetid, 

så att det finns tid att ordna med allt som behöver ordnas inför villkorliga frigivningen. Den 

genomsnittliga vistelsetiden på halvvägshuset bland mina intervjupersoner var sex månader. 

Fyra av männen var besvikna över att deras utslussningstid blev kortare än förväntat. Så här 

säger en av dem: 

                                                      
3 Jurister på Kriminalvårdens huvudkontor fattar sen det slutgiltiga beslutet om utslussningen ska godkännas. Om vistelsen ska pågå i högst 

fyra månader får kriminalvårdschefen på frivården fatta beslut om insatsen ska beviljas eller ej. 
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Jag hade ju ett långt fängelsestraff ändå och i mina papper stod det egentligen att jag 

skulle ha möjligheten till åtta månaders utsluss. Jag söker ju redan efter en vecka av mitt 

straff du vet. Det är ju gott om tid. Från åtta månader så blev det sex månader som jag 

fick utsluss istället. Det är ju i och för sig bara en månads skillnad men jag tänker ändå, 

god skötsamhet och allt det dära. Varför? Jag fick inga grunder varför jag fick vänta lite 

extra. (Yngre man) 

Det var stor variation gällande i vilken utsträckning männen upplevde sig delaktiga i planeringen. 

Citaten nedan speglar två ytterligheter:  

Alltså, de [anstaltspersonal] bara: ”Du ska få utsluss!”, eller nåt sånt, och ”halvvägshus är 

bra”, alltså. Och jag bara: ”Okej”. De bara: ”Du kan få utsluss. Den här tid och den här 

tid”, alltså, de ger mig datum. Men när det datumet kom, de bara: ”Nej, vi tycker att du 

kan vänta lite mer alltså.” Men, äh. Det är som det är, man kan inte göra nåt åt det heller. 

(Yngre man) 

Jag tror egentligen att man kan säga att jag har väl varit delaktig i den biten redan från 

början. När det var klart att jag skulle gå i fängelse va, då tog ju frivården kontakt med 

mig. Och då pratades det ju naturligtvis om olika saker. Sedan när jag funnits på [klass 3 

anstalt] då har det blivit mycket mer tydliggjort att kanske jag inte kan gå på boja, utan 

det blir halvvägshus istället. Och så var jag ju här [på halvvägshuset] tillsammans med 

min frivårdsinspektör och träffade personal och lite såna saker. Och sen har jag ju haft 

kontakt hela tiden med min frivårdsinspektör också. (Äldre man) 

Likt den äldre mannen ovan berättar flera av intervjupersonerna att under utredningsperioden 

stod valet av utslussningsform mellan ”fotboja” (dvs utökad frigång) och halvvägshusvistelse: 

Jag visste ingenting hur det var att sitta i fängelse och sånt. Men sen när jag kom in [på 

anstalt] så, ja, jag läser till mig massa saker. Så jag läste det här med utsluss och 

halvvägshus och det stod mellan det och fotboja. Men då tyckte jag att det här lät bättre, 

för det första man kunde va här längre. Och för det andra, det var liksom i stan här. 

Annars hade jag fått bo nånstans långt bort i skogen, hos mina föräldrar, och det orkar jag 

inte med. Så, jag valde det här. (Yngre man) 

Just brist på eget boende lyftes specifikt fram som hinder för fotboja av männen i studien. Även 

önskemål om att lämna hemorten och möjligheten till utbildning nämndes av vissa: 

[Att det blev halvvägshus] var för att jag kunde inte ha fotboja. Det är mycket stressigt 

och sånt. Och plus, jag ville inte bo kvar i [hemstad]. Det är därför. Och jag ville ha nån 

utbildning samtidigt också. (Yngre man)  

Information om halvvägshus, det fick man höra av medfångar, dom berättade. Och det 
var då jag sökte att jag ville ha halvvägshus helt enkelt då. För jag kunde inte ta boja och 

det fatta ju alla folk också, eftersom jag inte hade lägenhet. (Äldre man) 

Som indikeras av citatet ovan var intressant nog den främsta informationskällan om 

utslussningsalternativ andra intagna, snarare än anstalts- och frivårdspersonal: 

Jag prata med intagna mest. Med anstaltspersonalen också men mest var det ju intagna 

som hade suttit tidigare och sånt, som berättade hur det fungerar och såna grejer. Det är 

därifrån den mest nyttiga informationen kommer, den mest sanningsenliga enligt mig. 

(Yngre man) 
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Inför placeringen genomförde männen i samband med permission ett studiebesök på 

halvvägshuset, ibland tillsammans med sin frivårdsinspektör. Följande citat belyser den 

positiva upplevelse mina intervjupersoner generellt beskriver att studiebesöket gav. 

Ett studiebesök hade jag gjort och det var när jag åkte hit själv, på min permission fick 

man ta det. Åka hit, tåget och allting, betala det själv och göra det. Åka hit upp några 

timmar. Och träffa personal här. Och det var ju väldigt bra, för dom är ju inte 

kriminalvårdare, för dom är ju vanligt folk så det var ganska skönt att prata med dom. Så 

berättade dom lite vad det var här och så. Så jag sa: ”Jättebra. Ta det.” Och dom tyckte 

jag var bra, så då fick jag komma hit. (Äldre man) 

Intervjupersonerna beskriver att de har haft möjlighet att påverka vilken sysselsättning de ska ha 

och de är överlag positiva till hur denna har fallit ut. Såhär säger en man:  

Jag löste det själv. Helt och hållet själv. Och de skulle då bara godkänna bolaget. 

Frivården, och det gjorde dom då. För dom var uppe hos ägaren och kollade så bolaget 

var okej. Och så godkände dom det då. Så när jag kom hit på söndag så började jag jobba 

på måndag. (Äldre man) 

Stödet som ges vid halvvägshuset 

Halvvägshusets utformning och insatser regleras ytterst i Fängelselagen (FäL).4 Själva boendet är 

utformat så att klienterna har eget rum men delar kök med övriga boenden. Även om det finns 

gemensamhetsutrymmen är tanken att männen ska sköta sig själva i så hög utsträckning som möjligt 

och inga gemensamma aktiviteter för de boende anordnas. Personal finns på plats dygnet runt och 

ansvarar för att kontrollåtgärder vidtas för att säkerställa den av Kriminalvården föreskrivna ordningen 

och säkerheten, t.ex. vad gäller besök, sysselsättning, alkohol- och drogkontroll. Halvvägshuset har 

fortlöpande kontakt med det frivårdskontor som klienten är inskriven på och berättar hur vistelsen 

fortskrider. Mina intervjupersoner beskriver en tidsmässigt reglerad vardag. I citatet nedan berättar en 

man hur en vanlig dag på halvvägshuset ser ut för honom:  

En vanlig veckodag går jag upp kl 7. Går och duschar, borstar tänderna, rakar mig och 

sätter på mig kontorskläder. Äter frukost. Går till jobbet vid halv åtta, tjugo i åtta. Går jag 

till jobbet så jag är där klockan 8. Tio i åtta, åtta. Sen så arbetar jag hela dan, lunch en 

timma, slutar kl 17. Har jag ingen fritid så ska jag va här 17.20. Då går jag hit, så är jag 

här tjugo över fem. Då byter jag om, tvättar mig lite och går och vilar mig. Tar nånting att 

äta. Går in på rummet, tittar på nyheter, TV, en film eller nåt. Så går jag och lägger mig kl 

23-24. Så ser det ut hela tiden. Varje dag. (Äldre man) 

Mot bakgrund av det formella regelverk som ramar in halvvägshusvistelser framstår utsagor likt den 

ovan kanske som föga förvånande. Förhållningssättet till den tidsmässigt kontrollerade vardagen 

skiljer sig dock åt. Vissa intervjupersoner lyfter fram den relativa frihet de upplever på halvvägshuset i 

förhållande till fängelsetiden: 

Alltså det känns ju inte som att du sitter inne här liksom, det känns som bara att du bor 

här, men att du måste va här vissa tider. Men det känns ju inte som att det är nåt fängelse 

här. (Yngre man) 

                                                      
4 För mer information om regelverk och praktisk verksamhet vad gäller halvvägshus i Sverige, se: Brottsförebyggande rådet (2017) 

Utslussning från anstalt. En uppföljning av Kriminalvårdens arbete med de särskilda utslussningsåtgärderna. Rapport 2017:15. 
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Det är inte som anstalten. Din dag slutar kvart i sju. Det är då du blir inlåst. Här du vet, 

man kan gå ut kvart i sju, till kvart i tio. Du vet, man kan även gå ut på kvällen och sånt 

också. (Yngre man) 

Andra beskriver den betingade friheten som psykologisk påfrestande: 

IP: Man är halvfri. Inte fri men, ändå man kan gå ut och ta luft. Det är, det är inte lätt att 

va inlåst hela tiden vet du. Men samtidigt alltså, ibland det är lättare att vara där inne [på 

anstalten] alltså. 

F: När då? När är det lättare? 

IP: När man måste passa tider. Eller när man måste komma tillbaka, från nån permis och 

så. Så ibland det känns bättre att va där inne, för att där inne du vet att du kan inte gå ut, 

så det. Men här du kan, men du får inte. (Yngre man) 

 

När jag gick ifrån klass två till klass tre anstalt så blev det något helt annat. Helt plötsligt 

hade jag ett fönster och jag SÅG, jag såg LÅNGT bort. Jag såg över fälten och så. Jag 

kunde inte gå ändå dit bort men jag SÅG va. Då blev det ju friare. Och det var oerhörd 

kontrast. Men HÄR, när jag sitter i halvvägshuset, så blir det MYCKET, MYCKET mer 

påtagligt att här har jag nu typ sex månader. Och jag finns mitt i alltihopa, MEN det är 

väldigt mycket restriktioner runt. Så DET är ju en mycket mer psykologisk faktor. Den är 

hanterbar, självfallet, men det blir mycket mer påtagligt, faktiskt, att jag är inte riktigt 

klar. (Äldre man) 

En central arbetsuppgift för personalen är att se till att klienterna följer sitt schema – där tid för 

sysselsättning och fritid regleras i detalj – och är drogfria. I linje med vad som framkommit av Brå:s 

intervjuer med personal vid svenska halvvägshus (Brå 2017) betonar dock personalen att de i 

praktiken också har en viktig stöttande funktion. Av mina intervjuer med halvvägshusets personal 

framträder en samstämmig bild av hur man i arbetsgruppen tänker kring klienterna och bemötande av 

dessa: 

Vårat viktigaste arbetssätt är ju hur vi bemöter människor. Det är A och O. De har ofta 

väldigt dålig erfarenhet i hur de blir behandlade från fängelset. Och de har heller aldrig 

kunnat göra val där. Och det är väldigt viktigt i att stötta dom i att göra bra val för dom 

själva. Att hitta vägar som man kanske får tänka lite steg längre. Att om jag tar detta 

beslutet så kan det leda till nästa. När man sitter i fängelse så är alla val borta. Du får mat 

serverad, du har en uniform, du låses in i ett rum, du kan inte välja när du ska öppna 

dörren eller stänga dörren. Så många såna små saker är viktiga att msk får tillbaka den 

känslan av att mina val är viktiga för mig. Och det är ett jobb vi gör ganska medvetet i 

våra planeringar, i hur vi bemöter och hur vi agerar. Vi klampar inte in i ett rum. Vi 

ifrågasätter inte vad dom lagar för mat, men vi finns till stöd om de vill ha hjälp att laga 

mat. Vi väljer inte affär för dom men vi kan berätta vilken affär som ligger närmast om 

dom frågar. Men det är ganska medvetet hela tiden att vi inte går in och styr. (Personal 

halvvägshuset) 

Alla mina intervjupersoner uttrycker att de är mycket nöjda med halvvägshusets personal och 

deras bemötande. ”Jag säger alltid att dom är väldigt bra här. Goda människor, riktigt. Skojar 

mycket och såna grejer. Jag tycker att det är jättebra här”, säger en yngre man. Att få sköta sig 

själv och bli respektfullt bemött uppskattas särskilt. I intervjuerna är det vanligt att jämförelser 

görs med anstaltstiden, en period samtliga män talar om i ensidigt negativa termer. 
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Personalen är superbra, jättebra. Det, det är det man är mest glad över. Jag tänkte: Ja, jag 

kommer vara tvungen att ha samma mentalitet som jag haft på anstalt. Vara dryg mot 

personalen. Av 100, 80 personal, det var bara fyra som var vettiga. (Yngre man) 

Personal här, här alltså, de är guld jämfört anstalten. Där också det fanns vissa bra. Men 

de jobbar inte varje dag du vet. Det är bättre här än vad man trodde du vet. Alltså fast 

man kom på besök och sånt, man trodde det ändå typ skulle kännas som ett 

kriminalvårdsställe. Men detta känns mer som typ ett vandrarhem. Så känns det, och det 

känns skönt att inte personalen jävlas med en. (Yngre man) 

Vad gäller frivården går åsikterna mer isär. En del intervjupersoner beskriver en positiv 

arbetsrelation till ”sin” frivårdsinspektör: 

Jag har en väldigt bra frivårdare har jag. Så jag är väldigt nöjd med honom. Så det funkar 

bra. Jag har fått igenom mycket. Det finns en fondgrej inom KV, för att lättare komma in 

i arbetsmarknaden. Så då kan du söka körkort. Och vi väntar på svar. (Yngre man) 

Andra är mer kritiska och pratar om bristfälligt engagemang och otillräcklig kommunikation 

med frivården under hela verkställighetstiden: 

Jag tror aldrig jag pratat med min frivård. Det är ju personalen här som sköter all 

rapportering och såna grejer. Om jag vill ändra schema går det via dom, så jag har typ- 

Jag tror dom har ringt mig en gång på jobbet för att se om jag är där, det är allt. Eller all 

kontakt jag haft med Frivården. Jag vet inte vad Frivården har för ansvar gentemot mig 

sen när jag är fri liksom. Vad dom ska göra och såna grejer och jag skiter fullständigt i 

det också. Jag ska försöka ta hand om mig själv och sånt. Men, ja man kan väl tycka att 

dom kanske borde höra av sig eller säga, planera nånting, jag vet inte. Jag har inte pratat 

med henne ens en enda gång sen jag kom hit tror jag. (Yngre man) 

Han från min frivård. Jag har inte ens pratat med han. Jag ska träffa honom imorgon men 

jag har inte pratat med han du vet.  Alltså vi har inte satt oss och pratat du vet. Och jag är 

inte den enda (småskrattar) Det finns massa som träffar sin frivård dagen innan de ska 

mucka, eller samma dag de muckar. Det är som att de gömmer sig eller nåt du vet. Så det 

är inte, det är inte rätt. (Yngre man) 

En man ger uttryck för ett behov av samtalsstöd som inte mötts upp under tiden på halvvägshuset. 

Jag har alltid nekat till en psykolog. Jag menar jag är så pass stark då. Men man kunde kanske 

pratat med en terapeut, lite lightare propå om man säger så. Hur man ser på livet och vad man 

ska göra och såna här saker då va. Dom där uppe, dom är bara snälla om man säger så, här på 

hälsvvägshuset. Och det är inget fel på det, det ska man va, jag uppskattar dom jättemycket. 

Dom frågar hur man mår och alla såna här saker. När man kommer. ”Är det bra?” ”Ja.” Men 

vad ska jag säga? ”Nej det är SKIT-dåligt, jag mår som en höna va. Det går inte det här, för 

jag ligger och spyr på kvällarna, jag gör det och det.” Men det säger man ju inte. Jag tror inte 

ens dom här på Skyddsvärnet har psykologer. (Äldre man) 

Mannen ifråga verkar sakna kunskap om den befintliga psykologresurs som finns tillgänglig på 

Skyddsvärnet, något som alla klienter har möjlighet att utnyttja vid behov.  

En halvvägshusvistelse medför att det är lättare för männen att ha kontakt med sin familj och personer 

i det sociala nätverket, jämfört med på anstalt där möjligheterna att ringa och ta emot besök är mer 

begränsade. Att ha tillgång till telefon och dator lyfts fram som en påtaglig fördel av männen i studien. 

Möjligheten att ta emot besök av vänner och familj på halvvägshuset uppskattas och utnyttjas däremot 

enbart av ett fåtal, yngre män. Flera berättar att de hellre träffar sin familj och sina vänner under sina 
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permissioner och på sin fritid, d.v.s. utanför halvvägshusets väggar. Mina äldre intervjupersonerna 

säger bestämt att de inte vill ta emot några besök överhuvudtaget: 

Alla mina vänner dom arbetar ju. De är ganska högutbildade, de har jobb som vanliga 

kontorsjobb eller dom arbetar inom företag om man säger så. Så då träffar jag dom på 

fritiden. Så jag har valt att inte ta hit några. (Äldre man) 

Jag har ju inte så många anhöriga. Min mor och far är ju döda. Mina vänner är 

pensionärer och alltså, bedriver ingen verksamhet eller arbetar inte. De flesta är 

välutbildade och bor vintertid i Frankrike och sommarställen och så. Och det betyder att 

man umgås på ett lite annorlunda sätt. Som nu när jag var i Bohuslän så träffade jag ju 

dom som bor där, var och åt lunch med dom på lördan då. Det är inte riktigt på samma 

sätt som om man är som typ dom andra som är här. För då är det ju liksom att, ja, vi 

träffas, vi går ut och tar en fika. (Äldre man) 

Ålder visade sig även vara en viktig skiljelinje för hur intervjupersonerna förhöll sig till de andra 

boende på halvvägshuset. För flera av de yngre intervjupersonerna har andra klienter kommit att 

utgöra viktiga delar av det sociala nätverket: 

Det är som att du bor i ett kollektiv i princip, alltså du bor med några vänner i stan 

liksom. Så jag trivs bra här. Jag brukar träffa familjen på helgerna. Så brukar jag umgås 

med två till här från halvvägshuset. Vi brukar hitta på saker, gå och bada och såna grejer 

när det är fint väder. När man bor ihop så tätt med andra liksom, det är klart att du blir 

sammansvetsad med dom. Absolut. (Yngre man) 

Så är dock inte fallet vad gäller de äldre:  

Det är inte mina kompisar direkt som sitter här på halvvägshuset. På anstalten så var det 

några som var jättebra och som satt där som man kunde prata med då, men nu är det mer 

ungdomar och såna grejer. Och det är inget fel, dom ska också ha sin chans liksom, men 

det är ju ingen som jag sitter och pratar vardagliga bitar med, utan då går jag hellre in på 

mitt rum och är själv. (Äldre man) 

Regler och rutiner 

När intervjupersonerna pratar om regelverket liknar resonemangen ofta den intervjuade personalens 

och frivårdsinspektörernas: 

Du vet, regler är regler och man får bara acceptera det. Så tänker jag du vet. Alltså, det är 

inga dåliga regler. Det är inte så att jag stör mig på nån regel här. Det är deras regler, de 

har haft det länge, du kan inte komma hit efter fyra veckor och ändra på deras regler, det 

går inte. Och du vet, man visste reglerna innan man kom hit, och man accepterar det. 

Klart man accepterar det jämfört med vad man kommer ifrån, vilken anstalt. (Yngre man) 

Här är ju ett relativt begränsat regelverk. Det är ju inte jättestort utan här är ju klart och 

tydligt. Och det menar jag, det gäller allt. Var du är i livet någonstans. Att en samling 

regler som är logiska och som är hanterbara, JA, då köper man dom och då rättar man sig 

efter dom och då är det inte något tjafs och tjat. Det är när man börjar tänja på dom och 

man håller på och subjektivt bedöma dom och man ska fram och tillbaka, det är DÅ saker 

blir konstiga. Och varje liten skitsak ska bedömas. (Äldre man) 

Få av männen reagerar negativt på kravet att lämna regelbundna alkohol- och drogtester, trots att sju 

av dem uppger sig sakna sådan problematik: 
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Alkoholtester har jag inget emot. Droger, jag vet inte. Jag har ju aldrig använt droger i 

hela mitt liv alltså. Jag har rökt på nån gång när jag var i Prag men det är liksom allt. Jag 

har inte blivit missbrukare eller nåra såna grejer. Men en gång i veckan, det måste alla 

göra, lämna urinprov en gång i veckan. Ja nej, jag skiter i det egentligen. Det är det 

minsta jag kan göra för att kunna va här liksom. (Yngre man) 

Endast en intervjuperson beskriver sig ha en missbruksbakgrund. Denne man ser inte heller några 

problem med att lämna vare sig utandningsprov eller övervakade drogtester: ”För mig spelar det ingen 

roll. För jag är drogfri och alkoholfri. Så jag kan lämna när dom än vill. Och här ber dom snällt om 

det, det är inte som där på anstalten: ’Upp! UP!’” (Yngre man). Alla är dock inte helt bekväma med 

denna kontrollåtgärd: 

 

De  fråga mig innan jag kom hit: ”Har du knarkat och så?” ”Nej, jag har inte knarkat.” 

Och det har jag inte gjort på hela tiden och det har de sett på anstalter och allting. Där det 

är ganska lätt att få tag på knark och dylikt liksom, om du vill. Och det har jag inte haft 

några bitar där heller va. Så urinprov tycker jag inte om. Det gillar jag inte, för det 

förnedrar mig liksom, som en människa som jag är. Att jag ska knarka. Okej, nån gång 

kan de testa ett urinprov. Det kan va helt okej. Men inte att man ska ha två gånger i 

veckan, och efter varje permission. (Äldre man) 

En negativ synpunkt som männen för fram gäller den tidskontroll som aktualiseras i samband med 

schemaskrivning, särskilt kravet att ”fritid” (de 12–16 timmar per vecka som klienter har att ägna sig 

åt vardagssysslor som att handla mat, träna, besöka myndigheter etc.) ska planeras in med en månads 

framförhållning: 

Man planerar hela tiden till en månad, det är väldigt jobbigt. Man vet inte vad man ska 

göra imorgon, vad ska man planera till en månad? Det är väldigt jobbigt. Jag ändrar mig 

nästan varje dag. Men det är fortfarande fängelse. Du måste acceptera. (Yngre man) 

Att planera in en hel månad i förväg vad man ska göra, det är kanske lätt i fängelset men 

här när man inte integreras med andra människor och så, det är skitsvårt. (Yngre man) 

En man har tankar om ett alternativt upplägg gällande fritid som han menar skulle kunna 

fungera bättre:  

Man har ju ett visst antal timmar varje vecka som man får ha fritid. Just nu så måste man 

ju planera in allt det här en månad i förväg. Och det tycker jag är lite fort alltså. Jag 

ändrar ju, varje vecka gör jag ju nån ändring i det schemat. Jag tycker det är dumt, jag 

tycker man borde ha en pott av dom 16 timmarna. Så säger man, ”Nu använder jag fyra 

timmar”, och så går man ut fyra timmar, så avräknas det från den potten liksom. (Yngre 

man) 

Flera män berättar om negativ stress som uppstår i samband med att man använder sin ”fritid”: 

De flesta av oss blir fängelseskadade om man säger så. Och behöva komma ut så en, två 

timmar varje dag, det blir mer stress än permission, eller fritid om man säger så. Man 

kollar klockan hela tiden. (Yngre man) 

När det gäller halvvägshuset upplever jag att det finns trevlig personal, allting är jättebra. 

men det finns något som gör att det är inskränkt på något annat sätt. Samtidigt har du en 

viss frihet men du har den inte. Jag vet inte riktigt, förstår du hur jag menar? Det blir ju 

liksom en sån känsla när jag har en timma fritid då, och det börjar bli knappt på den, så 
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kändes det ungefär som när jag gick på internatskolan då, att OJ, kommer jag att hinna? 

Blir det försenat? Neej, det finns en sån bit. (Äldre man) 

Denna negativa dimension lyfts även i en rapport från Brå (2017) där intagna intervjuats om 

sina erfarenheter av utslussning via halvvägshus.  

Boende efter villkorlig frigivning? 

Det råder stor oklarhet kring boendesituationen efter villkorlig frigivning för sju av de åtta 

intervjupersonerna, vilket påverkar deras mående negativt.  

Alltså jag blir trött, hela tiden prata, prata, prata, prata. Varje dag, jag säger jag vill ha 

lägenhet men det- Ingen tid. Det är samma sak nu, alla nästan har samma skit. Att dom 

vill bo i Göteborg men de har sitt adress på annan stad. Jag har bara en månad kvar här. 

Sen jag vet inte var jag ska bo. Var ska jag få hjälp? (Yngre man) 

Några hade blivit vräkta från sina hyreslägenheter under fängelsetiden och i samband med detta dragit 

på sig hyresskulder. Alla beskriver hur deras ekonomiska situation försämrats i samband med 

fängelsestraffet och många berättar att de har stora skulder, något som ytterligare försvårar deras 

chanser på ordinarie bostadsmarknad. 

Nu håller jag på att försöka få till så dom hjälper mig med bostad. Som sagt, jag gillar 

inte att ta hjälp av myndigheter, det har jag aldrig gjort. Men nu har jag en massa skulder. 

Och jag har sökt lägenhet överallt och det är helt omöjligt, ingen tar emot nån som har 

skulder och såna här grejer. Så jag försöker nu. Jag kan inte säga hur det går för jag har 

möte med dom [på soc] nästa vecka. Men jag menar jag har suttit i fem år OCH jag har 

massa skulder.  [småskratt] Hur tror dom att jag ska kunna fixa lägenhet och såna här 

saker efter det? (Yngre man) 

En man som vistats några månader på halvvägshuset vid tidpunkten för vår intervju har två månader 

kvar till sin villkorliga frigivning, och han har ingen planering för var han ska bo när den dagen 

kommer:  

Alltså jag trivs här. Men, det känns som man kommer hit bara för att sova du vet. Alltså 

man har sina problem, man måste lösa dom själv du vet. Jag känner att typ, de hjälper 

mig ingenting. De säger: ”Ja, vi kan göra såhär, vi kan göra såhär.” Men ändå så kan de 

inte göra nånting. De  bara säger att de, de kan göra. Men de gör inte det. Som den 

svåraste grejen då, bostad. De säger: ”Ja, vi kan hjälpa när du kommer hit”, och såna 

grejer. Sen när du är här så: ”Nej, vi kan inte göra nånting åt det här.” Men säg inte så då. 

(Yngre man) 

Även om det är oklart vilka ”de” är i mannens utsaga är det en väldigt utsatt, maktlös position som 
framträder. En annan intervjuperson med tre månader kvar till villkorlig frigivning berättar att han 

hoppas på att kunna flytta från sin hemort till Göteborg. Detta för att komma ifrån gamla kriminella 

nätverk och sammanhang.  

Jag behöver hitta en lägenhet. Till efter utsluss. I ett bra område här i Göteborg. Jag har 

flyttat min adress här till en av familjens kompisar, här i Göteborg. Så jag tänkte ringa 

socialen imorgon och kolla vad som händer. Om dom kan hjälpa mig. För i [hemstaden], 

ALLA vänner är kriminella. Det är bara så du vet. Det är litet och mycket problem. 

Mycket, mycket problem. (Yngre man) 

De intervjuade männen är fullt medvetna om sina begränsade möjligheter att på egen hand skaffa 

lägenhet på ordinarie bostadsmarknaden. Flera nämner stora skulder som uppkommit i samband med 

häktning plus fängelsevistelse som skäl till att de exkluderas från bostadsmarknaden: 
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Vad jag känner är att jag fick dubbel bestraffning, för jag fick både massa år i fängelse, 

och massa miljoner i skulder också. Jag kan ju inte ta lån för att köpa en bostadsrätt, jag 

kan inte få kontrakt nånstans, alltså jag kan inte hyra i andrahand ens för t o m dom kollar 

upp i UC och såna här grejer. (Yngre man) 

Detta är ett problem som omfattar såväl yngre som äldre män. Majoriteten av 

intervjupersonerna är ensamstående och en man beskriver sin situation på följande vis:  

De som har fru och allting sånt, de har bott i eller får tag i en lägenhet. Men jag som har 

vart ensam liksom, jag har ingenting. Har du skulder och så, då är det ingen som hjälper 

dig liksom, fast du har ett jobb. Om jag går ut härifrån den [vf-datum], det är en söndag 

tror jag. Då står jag här. Då ska jag gå till socialen. Neej, det finns ju inte på en söndag. 

Då är jag hemlös. Och du ÄR hemlös när du går ut härifrån halvvägshuset, om du inte har 

någon lägenhet. Och det borde de hjälpa folk med tycker jag, om det är UTsluss, om man 

ska komma ut i samhället. (Äldre man) 

För en yngre bostadslös intervjuperson verkar bristfällig språkkunskap samverka med otillräcklig 

kunskap om hur det svenska systemet fungerar: 

IP: Jag kan inte ansöka om boende här i Göteborg,  

F: Du kan inte ansöka? 

IP: Nej. För att jag haft soc i min hemstad Och det måste vara Göteborg om jag ska 

ansöka hit. 

F: Okej. Så socialtjänsten i din hemstad vill inte betala lägenhet i Gbg? 

IP: De kan inte göra så, jag tror.  

 

Den här mannen har en månad kvar till villkorlig frigivning och är mycket orolig för sin framtid, 

särskilt som han saknar familj och socialt nätverk i Sverige. Med tanke på brottets karaktär 

(sexualbrott) och geografiska lokalisering (småort i annan del av landet) vore det mot bakgrund av 

utslussningsåtgärders mål att motverka risk för återfall i brottslighet inte helt orimligt att tänka sig att 

mannen ifråga skulle bedömas mycket lämpad för att beviljas bistånd i form av boende med stöd i 

Göteborg. Så verkade dock ej bli fallet, i alla fall inte i samband med vår intervju genomfördes 

För de sju män som saknar ordnat boende är oro inför framtiden ett påtagligt tema i intervjuerna. Ingen 

vill tillbaka till anstalt, men oron över boendesituationen verkar trigga negativa tankar om huruvida 

det kommer att gå att avhålla sig från kriminalitet. Många ger uttryck för känslor av ångest och 

frustration när de kommer in på hur tiden efter villkorlig frigivning kommer att bli:  

Om jag inte får nån bostad här kommer jag inte att kunna gå till jobbet, jag måste flytta 

tillbaka till Skåne, då förlorar jag mitt jobb liksom. Alla förlorar ju på det. Och då börjar 

man tänka i dom här jävla banorna igen: ”Jamen jag kontaktar han och han, och kanske 

han fixar det här.” Det vill jag ju inte göra. Jag vill ju ordna upp allting och börja om från 

början egentligen. Det är ju lite svårt om man ska liksom vara bostadslös och arbetslös, 

då KOMMER du tillbaka till den här grejen liksom. (Yngre man) 

En man med två månader kvar till villkorlig frigivning är uppgiven och besviken. Han säger att 

han knappt haft kontakt med sin frivårdsinspektör sen han kom till halvvägshuset och han har 

inte lyckats boka tid hos socialtjänsten:  

Jag har ingenting planerat med boende. Det är typ alltså en av de viktigaste grejerna. Det 

är inte viktigt för dom. Vad ska man göra, man har jobb och så, ska man bo på hotell? 

Eller i en brunn, eller? Då det är klart man kommer till samma situation igen. Man 

kommer hamna i samma skit. (Yngre man) 
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Ju närmare villkorlig frigivning männen kommer, ju mer desperat blir tonen i deras berättelser:  

Jag har bara en månad kvar [på halvvägshuset]. Var ska jag få hjälp? Om jag ska ändra 

adress snart, det kommer ta två-tre veckor. Sen jag vet inte var jag ska bo. För jag sa till 

min kontaktperson: Dom som är inne i anstalten, dom behöver hjälp när dom går ut. 

Alltså ni måste göra nåt. (Yngre man) 

Du vet när en person har problem? Ey, ring honom. Försök hjälpa honom. Du vet så att 

personen inte hamnar i samma situation. Fattar du vad jag menar? Istället för att, ”äh skit 

samma, jag ska inte ringa han”. Alltså man har ingen kontakt, ingen hjälp. Så det är klart, 

när man kommer ut, man kommer hamna i samma fucking skit. (Yngre man) 

Uppföljningsintervjuerna – hur gick det sen? 

Som nämndes inledningsvis genomfördes uppföljningsintervjuer med tre av intervjupersonerna under 

våren 2018.5 För att säkerställa männens anonymitet presenteras deras utsagor här utan hänvisning till 

ålderskategori.  

Trots skillnader avseende ålder, etnicitet, kriminalvårdserfarenhet och typ av brottslighet hade alla tre i 

samband med vistelsen på halvvägshuset det uttalade behovet och önskemålet om att få hjälp att ordna 

med boende efter villkorlig frigivning. Detta var också något de hade förväntat sig att få hjälp med 

under sin utslussningstid. Ingen av dem hade dock något boende ordnat i samband med villkorlig 

frigivning. En man pratar med bitterhet om situationen i samband med att det var dags för frigivning:  

Jag fick ingen hjälp. Jag hade inga pengar eller nånting nästan. Typ dom ville göra så för 

att nån ska typ gå in i kriminalitet igen. Det var så det kändes, socialen hjälpte inte mig ett 

skit. Och halvvägshuset också, de kunde inte hjälpa mig med nåt sa dom. Att det är 

socialen som måste godkänna först att jag kan bo i nån av deras lägenheter. Ja, det gjorde 

dom inte.  

Så här beskriver han dagen när han gick ut från halvvägshuset:  

Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag sa till personalen: ”Snälla, låt mig ha mina kläder 

här.” Så gick jag till skolan, jag fråga en kompis, ”Snälla, kan jag bo hos dig? Jag betalar 

pengar.” Han bara: ”Ja, du får betala pengar. 4000:- typ.” Ja, så jag tänkte, hur fan ska jag 

fixa pengar då? När jag gick ut från halvvägshuset, vad hade jag i fickpengar? Jo, jag 

hade knappt 200 spänn. Så ringde jag och bad min tjej att skicka till mig lite pengar. 

Frivården gjorde inte ett skit. Dom sade bara: ”Det är socialen.” Det var bara socialen 

som kunde göra. Men vad fan, socialen gör inte ett skit ju! De gjorde ingenting. ”Nej, 

men vi kan inte hjälpa dig tyvärr.” Fyra dagar jag gick till dom i streck och väntade minst 

2-3 timmar per gång. Och jag fick samma svar. Och jag har vart där innan utslussen 

också, en månad. Jag bara: ”Jag går ut snart, om en månad.” Dom bara: ”Ja men när du 

kommer ut så kan du komma hit så hjälper vi dig.” Men när det händer och jag väl går dit 

så hjälper dom absolut inte mig. Nej. 

Mannen ifråga hade ännu inte avslutat den utbildning han påbörjat under utslussningen men beskrev 

hur han trots motgångarna avseende boendesituation och ekonomi ändå lyckades avsluta den: 

                                                      
5 Övriga fem lyckades jag inte komma i kontakt med (telefonnummer hade upphört, de saknade fasta 

adressuppgifter vid sökningar i hitta.se/eniro).  
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Jag tvingade mig själv. Jag fick planka in varje dag på spårvagnen för att komma och gå 

till utbildningen. Tyvärr, ja, jag fick göra det. Men sen blev jag klar med skolgrejen, 

utbildningen, så nu är jag i [hemort] och har praktik, och nästa månad kommer jag få jobb 

hoppas jag. 

En annan av männen är både arbets- och bostadslös sedan villkorlig frigivning: 

När jag gjorde klart på halvvägshuset så var det bara hejdå liksom och så var det inget 

mer därifrån. Och det var ingen uppföljning, det är ingenting. Det var ingen hjälp så som 

vi sa innan, med lägenhet och så. Jag hade ju lite svårt där med mina bitar eftersom jag är 

skyldig så mycket pengar då. (…) Härbärge eller vandrarhem va. Det var det enda  

[socialtjänsten] kunde erbjuda. Det är ju idioti va. Jag kunde gått in och sagt så här – 

kompisarna sa det också men jag vägrade att göra det – ”Hej, jag har spelproblem och jag 

dricker jättemycket och jag knarkar då och då, har jag börjat med nu, jag måste ha en 

egen lägenhet.” Då hade dom hjälpt mig. Men det är nedanför min befattning liksom att 

säga såna grejer. 

För tillfället bor han inneboende hos en bekant, en osäker boendesituation som han inte vet riktigt hur 

han ska lyckas lösa: 

Jag tar en dag i taget. Framåt sommaren får la jag börja titta efter nån lägenhet. Ett jobb, 

inga problem, det ska jag fixa. Tror jag, eftersom jag har så mycket kontakter och vänner. 

Så framtiden är ju framtiden men jag vet inte hur den ser ut. Men framtiden är ju den 

biten att dom kommer ju alltid att kräva mig på pengar nånstans. Jag vet inte hur det blir.  

Den tredje man jag genomförde uppföljningsintervju med skrevs ut i förtid från halvvägshuset med 

anledning av ett positivt utandningstest i samband med att han kom tillbaka från permission, en 

händelse som ledde till följande scenario: 

Jag sattes i häkte. Och där fick jag sitta i 7 dagar. Så togs det beslut att jag skulle gå 

tillbaka till en klass två anstalt. Och när jag kom till [klass två anstalt], då fick jag reda på 

att resten utav min tid fram till frigivning så skulle jag ha permissionsförbud dessutom. 

Det var väldigt tufft. Oerhört tufft. 

Mannen, som är ålderspensionär, berättar vidare att han inte fick ta del av några frihetsförberedande 

åtgärder på anstalten: 

När jag kom ut fick jag bo hos en god vän tillfälligt. Och så skulle jag då ta kontakt med 

socialen och det gjorde jag. Så jag var hos socialen dagen efteråt, för det hade jag beställt 

tid redan uppifrån anstalten. Och sedan så skulle jag då invänta besked ifrån socialen. 

Och min handläggare på frivården, han sa ju det då att han hade talat med personal på 

Skyddsvärnet och de skulle säkert vara behjälpliga angående det här med lägenhet, för det 
var ju ganska jobbigt så. Men hur som haver, då visade det sig efter tre veckor så fick jag 

besked från socialen att nej, de anser att jag har en så pass god social situation så att dom 

kan inte vara behjälpliga på något sätt. Och i o m det så talade min handläggare om att då 
kunde inte Skyddsvärnet heller hjälpa någonting, för dom hade pratat med 

socialsekreteraren då, och dom var rörande överens. Så där fick jag alltså ingen hjälp då. 

Hans nuvarande inneboendeavtal sträcker sig fram till midsommar, därefter vet han inte var han ska 

bo. När han beskriver sin livssituation är det i följande ordalag: 

Det här straffet som jag fick, det säger jag ingenting om. Det är självfallet, jag erkände ju 

omgående vad jag hade gjort och jag förstår att jag ska sitta av det straffet. Vad jag 

däremot inte räknade med var att jag skulle få ytterligare ett straff. Att hela min situation 
skulle bli fullständigt blottlagd. Det betyder att jag är precis lika naken som när jag 
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föddes. Jag är 69. Det kan inte vara någon kriminalvård. Det är absolut inte vård. Det är 

snarare precis tvärtom, det är att sänka människan. 

Sammanfattningsvis såg livssituationen för de tre männen våren 2018 således olika ut men med några 

likheter: samtliga tre män saknade fortfarande eget boende. Alla tre var också mer negativt inställda 

till framtida kontakt med socialtjänsten och Kriminalvården än de varit tidigare, i samband med vårt 

första intervjutillfälle.  

Sammanfattning och möjliga utvecklingsområden 

Genomgången visar att männen som deltagit i studien överlag är nöjda med de insatser som 

halvvägshuset erbjuder under sin vistelsetid. De upplever att de blivit respektfullt bemötta och har 

goda erfarenheter av hur personalen vid halvvägshuset uppmärksammat deras synpunkter och 

önskemål. Graden av upplevd delaktighet under planeringsfasen varierar, men överlag är männen 

också nöjda med de sysselsättningsåtgärder som beviljats och hur dessa fallit ut under utslussningen. I 

enstaka fall efterfrågas mer samtalsstöd än vad som uppfattats möjligt, något som skulle kunna 

indikera att möjligheten till psykologkontakt är en fråga som kan återaktualiseras vid flera tillfällen 

under klienters pågående placering. Kontrollen som männen behöver underkasta sig på halvvägshuset 

är en del av den struktur som är grundläggande för halvvägshusets arbete. Männen beskriver denna 

kontroll på olika sätt men de accepterar ändå gällande regelverk och kontrollåtgärder som, efter 

omständigheterna, rimliga.  

Mot bakgrund av att mycket av den information om halvvägshus som mina intervjupersoner fått 

kommit från andra intagna kan här finnas utrymme att öka kunskapsspridningen om halvvägshus som 

särskild utslussningsåtgärd bland anstaltspersonal. Detta motiveras även av det relativt låga antalet 

som faktiskt beviljas halvvägshusvistelse på nationell nivå (totalt 80 personer under 2016). 

Det stora problemet för mina intervjupersoner – oavsett ålder, typ av brottslighet, etnicitet och andra 

bakgrundsvariabler – är frågan om boende efter villkorlig frigivning. Några av männen har blivit av 

med sin bostad under häktnings- och anstaltstiden, d.v.s. deras bostadssituation har försämrats rejält 

genom straffet. Även om det inte går inte att dra några större slutsatser utifrån denna begränsade studie 

är det mot denna bakgrund ändå anmärkningsvärt att Kriminalvårdens klienter inte erbjuds mer 

omfattande stödåtgärder gällande detta grundläggande behov. Av min empirigenomgång att döma 

verkar det bland klienterna finnas en påfallande osäkerhet om vem som har ansvar för vad (Frivård? 

Skyddsvärnet? Socialtjänsten?), inte minst verkar männen inte riktigt veta vart de ska vända sig när det 

gäller frågan om boende efter villkorlig frigivning. Det tycks också som att Skyddsvärnet får 

förväntningar på sig som inte är möjliga att uppfylla eftersom det inte ligger inom deras mandat att 

bevilja bistånd i form av lägenhet inom verksamhetens boendekedja.  

Av mina uppföljningsintervjuer verkar det som att dessa tre män nekats boendebistånd via 

socialtjänsten av skäl som relaterar till ”bristfälligt behov”, d.v.s. stora skulder och anstaltsvistelse i 

bagaget bedöms inte falla inom ramen för socialtjänstens uppdrag avseende boendebistånd. Personer 

som slussas ut från anstalt via halvvägshus är idag exkluderade från befintligt samverkansavtal mellan 

Kriminalvård och Göteborgs Stads socialtjänster, vilket inkluderar boende efter avslutad vårdvistelse 
eller kontraktsvård. För att använda ett slitet uttryck ”faller de mellan stolarna” i förhållande till 

Kriminalvård och socialtjänst. 

Enligt Kriminalvårdens handlingsplan för extern samverkan ska myndigheten vara proaktiv i 

samverkansfrågor och för att förbättra förutsägbarheten i utlussningsarbetet med bostadslösa klienter 

bedöms det som en nödvändighet att samverkan med socialtjänsten utvecklas och förbättras. I 

dagsläget saknar Kriminalvården lagstadgad möjlighet att initiera en sk. samordnad individuell plan 

(SIP), något som myndigheten själv uttryckt önskemål om att erhålla (Kriminalvården 2018). Detta 

hade kanske kunnat vara en möjlig väg framåt i denna centrala fråga.  
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