En dag på anstalt – transkribering
Hanna: Hej, jag heter Hanna.
Lars: Och jag heter Lars.
Hanna: Vi jobbar som kriminalvårdare på anstalten Västervik norra. Dagarna kan se väldigt olika
ut beroende på vilken anstalt man sitter på och vilket straff man är dömd för. Vi tänkte berätta
om hur det ser ut en dag här hos oss.
Lars: Klockan sju på morgonen så påbörjar vi upplåsning.
”knackar på och låser upp”
Hanna: God morgon Sebastian.
Lars: Nu finns det tid för att gå på toaletten, tvätta av sig innan man har en gemensam frukost i
avdelningens kök. Efter frukost så har man sysselsättning. På den här anstalten kan man bland
annat jobba i verkstaden. Och jag tänkte att vi ska gå dit för att titta.
Hanna: De som sitter hos oss kallar vi för klienter. Klienterna har arbetsplikt och vi vill att alla
ska ha någon form av sysselsättning. Klienterna har sysselsättning sex timmar om dagen, fem
dagar i veckan.
Lars: Här har vi flera olika verkstäder, just nu är vi i träverkstaden. Här tillverkas bland annat
bakbord, skärbrädor och pallar till olika kunder. Här jobbar produktionsledare som leder och
organiserar det dagliga arbetet.
Hanna: Det finns också verkstäder inom montering och förpackning, och mekanisk verkstad. I
den mekaniska verkstaden finns det en utbildning där man kan lära sig att svarva och fräsa.
Lars: sysselsättning kan också vara att man går i skolan, delta i behandlings program eller arbeta
på avdelning som till exempel städare. Efter förmiddagens sysselsättning går klienterna tillbaka
och äter lunch.
Hanna: Nu är vi i matsalen där klienterna äter lunch och middag.
Lars: På en del anstalter lagar klienterna själva maten med så kallad självförvaltning. Den här
anstalten har istället anställd personal som lagar mat och skickar ut till avdelningen. Vi har då
klienter som är köksansvariga, de värmer upp maten och ansvarar för att hålla rent i kök och
matsal. Idag serveras potatissallad och rostbiff till lunch och spagetti med köttfärssås till middag.
Vi tar alltid hänsyn till klienter som har allergier eller specialkost.
Hanna: och efter lunchen är det dags för utevistelse på promenadgården. Vi som personal finns
där för att ansvara för ordning och säkerhet. Jag tänkte att vi skulle visa en promenadgård nu.
Lars: Alla klienter inom kriminalvården har rätt till en timmes utevistelse varje dag. Under
vinterhalvåret försöker man planera promenaden så att den hamnar mitt på dagen så att man får
lite dagsljus. Klienterna på just den här anstalten har en extra promenad i veckan under
sommarhalvåret.
Hanna: Här kan man välja på att promenera, spela volleyboll eller fotboll. Det är också vanligt att
klienterna tränar. Efter lunch och utevistelse är det dags för sysselsättning igen. Och jag tänkte att
vi ska gå till ett rum där vi har behandlingsprogram.
Hanna: Så här kan det se ut där vi genomför behandlingsprogram. Programmen är ofta i grupp
men kan också vara enskilda och leds av en till två programledare. Kriminalvården har bland

annat program för missbruk eller kriminalitet. Genom den behandlingen får klienten hjälp och
verktyg att förändras och planera för en framtid utan återfall i brott.
Lars: De klienter som inte deltar i behandlingsprogram på eftermiddagarna kan studera eller
arbeta. Klockan 16.00 är sysselsättningen slut för dagen och klienterna har fri tid. På fritiden kan
de spela spel med andra klienter, titta på tv eller träna. Det är också under den här tiden som man
kan ta emot besök från anhöriga.
Lars: I de här besöksrummet kan klienterna ta emot besök. Här kan de sitta och fika, prata eller
spela spel. Varje anstalt har olika rutiner och olika besökstider.
Hanna: Under kvällen vill många ringa till sin familj, men man får inte ha mobiltelefon i fängelset.
Det finns telefoner att låna på avdelningen, men det krävs tillstånd för att man ska få ringa. I
kiosken finns det möjlighet att köpa telefonkort.
Lars: Klockan 19.00 låser vi in klienterna på deras bostadsrum.
Båda: God natt, sov gott.
”Låser dörren”
Lars: Och där inne måste de stanna fram till upplåsningen klockan sju nästa morgon. Det finns
personal i tjänst dygnet runt på alla anstalter.
Hanna: Ja, så kan det se ut en dag på just den här anstalten.
Lars: Vi finns för klienterna hela dagen, vi arbetar med visitationer och säkerhet. Men också med
samtal för att få klienterna att reflektera över sin situation. Jobbet som kriminalvårdare är
varierande och det trivs vi väldigt bra med.
Hanna: Ja, verkligen. Tack för att du har varit med oss.
Lars: Tack.
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