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Ö
verfallslarmet ljuder från 
en avdelning. Flera kri-
minalvårdare beger sig 
springande dit. Men psy-
kolog Sofia Boman, på 

väg till sitt arbetsrum, står lugnt kvar i 
korridoren och avvaktar.

− Det går flera falsklarm i veckan. Det 
räcker att man lutar sig lite för mycket 
åt sidan med larmet i fickan och inte 
hinner larma av.

Det berättar Sofia Boman när vi träf-
fas på hennes arbetsplats på Säkerhets-
häktet i Göteborg, som har tre psykolog-

  Låst miljö
  -inget hinder  
  för behandling

INTERVJU Häktespsykolog Sofia Boman

Säkerhetshäktet i Göteborg har efter en rad suicid och  
suicidförsök hos klienterna satsat på psykologtjänster.  
Sofia Boman ansvarar för att utveckla psykologverksamheten.

– Man skulle kunna kalla häktet för parallellprocessernas 
hus. Jag arbetar både med de häktades ångest och med att 
handleda personalen, säger hon.
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tjänster och en PTP-tjänst. Satsningen 
är unik i Sverige och är en följd av att 
flera självmord och självmordsförsök 
tidigare har ägt rum på häktet.

Här har Sofia Boman arbetat i tre år 
med uppdraget att utveckla psykolog-
verksamheten. Hon är van vid att alltid 
bära larm på jobbet och ha ”pip-fria” 
kläder som gör att hon snabbt kan pas-
sera genom metalldetektorerna i bygg-
naden. För att träffa sina klienter på 
avdelningarna måste hon gå förbi en 
mängd låsta säkerhetsdörrar och över-
vakningskameror.

− Jag är så van vid miljön att jag inte 
längre tänker på den. Skulle något 
hända vet jag att flera personer snabbt 
kommer till undsättning. Jag känner 
mig trygg, annars skulle det inte funka 
att jobba här, förklarar hon.

Larmet slutar ljuda. Det var ett falskt 
alarm. 

Inne på avdelning 8 sträcker sig lång-
smala vita korridorer med rader av dör-
rar med små luckor. Bakom varje dörr 
sitter någon inlåst. Sofia Boman visar 
ett kontaktmannarum i en av korrido-
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rerna. Det är i den typen av rum som 
hon oftast träffar sina klienter, som är 
i kris, har kraftig ångest och som frågar 
sig varför livet har blivit som det blivi 
– en fråga som kan vara starten på en 
psykologisk behandling. Rummet är 
sparsamt möblerat med två gröna sto-
lar, ett kvadratiskt bord och ett smalt 
gallerförsett fönster.

− Det är viktigt att klienterna får gå 
till ett annat rum och prata om sina 
känslor och inte behöver göra det i cel-
len, säger hon.

Alla klienter får vid inskrivningen 

träffa en sjuksköterska som bedömer 
om det behövs psykologkontakt. De 
häktade kan också själva önska det. Det 
är vanligt att klienterna hamnar i kris 
när de tas in för första gången, berättar 
Sofia Boman. 

− De mår dåligt av isoleringen och 
får panikångest i den inlåsta miljön. 
Särskilt tufft kan det vara för dem med 
rest riktioner, vilket nästan alla har 
under utredningstiden innan de varit 
uppe i tingsrätten. Restriktionerna kan 
innebära att de inte får se på tv, läsa 
dagstidningar eller ta emot besök. Det 

är också vanligt med kraftig ångest när 
drogerna försvinner ur kroppen. 

Ungefär hälften av arbetstiden arbe-
tar Sofia Boman med klientarbete. För-
utom krissamtal har hon terapisamtal 
som kan sträcka sig över längre tid.  
En del klienter befinner sig på häktet i 
månader, ibland så länge som ett eller 
två år. 

Orsaken till de långa häktnings-
tiderna är omfattande utredningar med 
många inblandade personer och över-
klaganden till högre rättsinstanser. 

Även om Sofia Boman känner till vil-

”Det är en paradox.  
I den låsta miljön har jag 
ett fritt arbete”
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ka brott som klienterna är misstänkta 
för, utgår hon ifrån deras versioner och 
vad de vill ha hjälp med. Hon är också 
tydlig med sin tystnadsplikt.

− En del har tänkt söka hjälp hos 
psykolog tidigare, men vänt på vägen 
dit. När de sitter på häktet i en jobbig 
situation händer det att motivationen 
kommer på nytt. Min förhoppning är 
att jag ska kunna ge dem en bra erfaren-
het av psykologkontakt, som gör att de 
vill fortsätta hos någon annan psykolog 
efter tiden här.

Hon fortbildar sig inom ISTDP, (In-
tensive Short-Term Dynamic Psycho-

therapy), en metod som hon märker 
fungerar bra för många av klienterna. 

− Jag kan jobba med klienternas ång-
est och ha ett tydligt fokus i samtalen. 
Annars finns det risk för att samtalen 
mest handlar om frustration över att 
vara på häktet och det leder inte till för-
ändring.

Utöver klientarbetet jobbar Sofia Bo-
man även med handledning och utbild-
ning av personal. Ofta handlar det om 
internhandledning för kriminalvårdar-
na där de försöker förstå de häktade ur 
olika perspektiv.

− Man skulle kunna kalla häktet 
för parallellprocessernas hus. Många 

klien ter har hög ångest som de agerar 
ut och det är vanligt att personalen  
utsätts för manipulativa beteenden. 
Därför är det viktigt att kriminal-
vårdarna kommunicerar med varand ra 
och har ett gemensamt förhållningssätt 
till de häktade.

Det händer att hon och hennes psyko-
logkollegor får kommentarer från and-
ra psykologer om att det inte går att be-
driva behandling i den låsta miljön. Det 
tycker hon känns tråkigt. 

− Jag försöker sprida kunskap om 
hur vi jobbar, till exempel genom att ta 
emot studiebesök och praktikanter från 

 ■ Totalt 61. Av dessa är 40 på 
anstalter, 13 inom frivården,  
6 på häkten (4 av dessa arbetar 
på Säkerhetshäktet i Göteborg) 
och 2 inom övrig verksamhet. 
Externa psykologer anlitas dock 
ofta som konsulter.

FAKTA/PSYKOLOGER INOM KRIMINALVÅRDEN

 ■ Arbetar vanligtvis med 
behandling och utredning av 
klienter samt handledning 
och utbildning av personal.

Källa: Kriminalvården  
(mars 2016).

”Min förhoppning är att de  
häktade vill fortsätta hos  
en psykolog efter tiden här”
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psykologprogrammet. Förhoppnings-
vis kan även den här artikeln bidra till 
att förändra den felaktiga uppfattning-
en, säger hon. 

Sofia Boman upplever inte arbetet 
som ensamt. Tvärtom. Utöver kontak-
ten med klienter och häktespersonal 
träffar hon dagligen psykologkollegor-
na i det gemensamma arbetsrummet. 
Hon har också tillgång till egen extern 
handledning varannan vecka. 

− Vi psykologer ger varandra kol  -
le gialt stöd. I synnerhet vid akuta  
händelser är det bra att ha någon att 
bolla med.

På väg genom korridorerna stannar 
Sofia Boman ofta till och växlar några 
ord med häktespersonalen. 

– Jag trivs här,. arbetet passar mig 
jättebra. Jag är en flexibel och tydlig 
person och det är egenskaper som be-
hövs här. 

Arbetsdagarna lägger hon upp själv, 
men det kan snabbt bli förändringar i 
planeringen. En klient kanske måste 
träffa en advokat i stället, medan någon 
annan är i akut behov av krissamtal.

− Det är en paradox. I den låsta mil-
jön har jag ett fritt arbete. ●

Sofia Boman

Säkerhetshäktet i Göteborg är med sina 
300 anställda, 350 häktesplatser och 
mellan 5 500 till 6 000 intagna per år 
det största häktet i landet. Här arbetar 
fyra av landets totalt sex anställda häk-
tespsykologer, tre heltidstjänster och en 
PTP-psykolog, vilket gör häktet unikt. 
En av dessa är psykolog Sofia Bohman 
(läs intervjun här intill). 

Stefan Björk, chef för häktet i Göte-
borg sedan fem år, blir förvånad över att 
de är ensamma om att ha så jämförelse-
vis många psykologer anställda.

– Vi har bland annat omvandlat exter-
na resurser för handledning till egna re-
surser och anställt personer som hand-
leder personalen. Och för två år sedan 
kom ett regeringsuppdrag att Krimi-
nalvården måste satsa på unga intagna 
under 21 år. För de extra resurserna som 

■ Säkrare rutiner för att agera vid akuta 
tillstånd, första hjälpen, abstinens-
tillstånd och självskadande handlingar.

■ Ett screeningverktyg som hjälp-
medel för personalen att säkerställa att 
intagnas mentala hälsobehov uppmärk-
sammas.

■ Utbildningsinsatser för cirka 4 500 
anställda under första året och som en 
kontinuerlig del i grundutbildningen och i 
fortbildning för kriminalvårdare.

■ Omvårdnadsinspektioner i form av 
egenkontroll av landets samtliga häkten 
där bemanning rutiner, utbildning,  
suicidscreening, integrering sjukvård- 
kriminalvård och kommunikation mellan 

tilldelades anställde vi en psykolog på 
heltid, förklarar Stefan Björk. 

Enligt honom är satsningen på psy-
kologer en del i arbetet med att förebyg-
ga suicid, men det krävs mer än så.

– Sådant går inte att lägga bara på en 
personalgrupp. Det är en helhet. Det är 
personalen, olika professioner i sam-
verkan. Dessutom gör vi numera sui-
cidscreening på samtliga intagna, enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer. 
Den görs inte av psykologer, utan av 
ordinarie personal. Våra psykologer ar-
betar främst med handledning och med 
klientsamtal, säger Stefan Björk. 

– Ännu har ingen utvärdering gjorts, 
men det finns diskussioner, säger Ste-
fan Björk. Det skulle vara intressant  
att göra det. ●                        

KAJSA HEINEMANN

”Vi gör suicidscreening  
på samtliga intagna”

FAKTA/PSYKOLOGER INOM KRIMINALVÅRDEN

Självmord på häkten

Häkteschefen:

2007 tog 12 personer sina liv på landets häkten. För att minska suicid och 
suicidförsök bland de intagna inom Kriminalvården inleddes hösten 2007 
ett förstärkt före byggande arbete, med sammantaget 35-tal åtgärder. Och 
som ett resultat har självmorden minskat drastiskt. Antal självmord/år:  
5 (2008), 2 (2009), 2 (2010), 4 (2011), 5 (2012), 3 (2013) och 2 (2014). 
Åtgärder som gjordes var bland annat:

olika verksamheter granskades, följdes 
upp och – där det eventuellt behövdes – 
åtgärdades.

■ Olika typer av insatsutrustning 
togs fram: hjärtstartare, nedskärnings-
utrustning, andnings- och skydds masker. 
Dessutom kontrollerades och åtgärdades 
häktescellerna minutiöst för att reducera 
möjligheterna att begå självskadande 
handlingar till ett minimum. 

■ Häkteskoordinatorer, med uppgift 
att ytterligare utveckla arbetet med att 
förebygga, förhindra och hantera själv-
skadande handlingar bland de häktade, 
inrättades i Göteborg, Huddinge, Krono-
berg och Malmö. 

(Källa: Kriminalvården) 


