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Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARE

Skjutningar, förorter och gäng

Alla har vi läst i tidningarna och 
sett på TV om skjutningar av gäng 
i förorterna. Många frågar sig, 
vad har hänt eller vad händer i 
Sverige? Media ringer till KRIS 
och vill intervjua någon som varit 
med i gäng, inte om hur de blivit 
drogfria och hederliga. Det upplevs 
att större delar av media vilja höra 
rövarhistorier om sedelbuntar, 
vapen, knark, bestraffningar, hot 
och mord. 

Vi i KRIS ser ingen poäng med 
att förstärka bilden av hopplöshet 
och att ytterligare sprida bilden av 
förhärdade kriminella, så vi tackar 
nej till att medverka. 
Det har blivit ganska många nej den 
sista tiden, vi menar att det är viktigt 
att motarbeta negativt tänkande till 
exempel ”en gång kriminell, alltid 
kriminell” och ”de här personerna 
är körda”. 

De flesta av våra medlemmar har 
flertalet gånger fått uppleva att 
samhället och myndigheter har 
stämplat dem som körda eller 
hopplösa fall. Det gjorde dem inte 
motiverade att ändra sig till det 
bättre, utan snarare fortsätta sin 
kriminella bana eller sitt missbruk. 
Trots en uttalad misstro har de flesta 
våra medlemmar ändrat sig. På 
olika sätt har de fått hittat kraften 
och meningen att ändra sina liv. Det 
vi vet av erfarenhet är att den som 
varit kriminell länge, har en längre 
väg tillbaka än de som inte varit 
kriminella under så lång tid. 

Vi vill med detta säga att även om 
ungdomar och unga vuxna som 
valt att beväpna sig och skjuta på 
varandra och andra, så är de inte 
körda, de kan ändra sig! 

Vi menar också att ett av de största 
hoten mot ett hederligt och drogfritt 
samhälle är uppgivenheten. Om 
människor börja säga att situationen 
är hopplös, att man inte kan känna 
sig trygg i samhället, att gängen har 
tagit över, så kommer det att bli så. 
Det är det nog ingen som vill eller 
har en önskan om. Vi har en önskan 
om att vilja bidra till något bättre. 

Vi har en önskan om ett samhälle 
med mindre droger, mindre 
missbruk och färre barn som far 
illa på grund av andras missbruk 
och kriminalitet. Vi menar att vår 
verksamhet är ett bra exempel på att 
det går att skapa en förändring. 

Det var inte många som för 20 år 
sedan trodde att det skulle gå att 
driva en förening för kriminella 
av kriminella men vi har bevisat 
motsatsen, det går! 
Vi som startade KRIS för 20 år 
sedan och alla de som är med och 
driver KRIS idag, är levande bevis 
på att det går att göra en förändring. 

Tyvärr upplever vi att media inte 
varit intresserade av att skriva 
om vårt motivationsarbete på 
anstalter, om vårt arbete med 
att hjälpa de som vill lämna en 
ohälsosam livsstil med droger, 
missbruk eller kriminalitet, att vi 

som fristående ideell organisation 
kan erbjuda ett sammanhang 
så som kamratskap, solidaritet, 
hederlighet och drogfrihet. Många 
av våra lokalföreningar har skapat 
möjligheter för de som verkligen 
har en önskan om en förändring, 
dvs boende, programverksamhet, 
studiecirklar, sociala företag och 
annan sysselsättning, samt att 
vi gör uppsökande verksamhet 
genom att besöka anstalter runt 
om i Sverige, i hopp om att nå ut 
och motivera de som har blivit 
frihetsberövade av någon anledning. 
Vi har möjligheten att arbeta på ett 
sätt som myndigheterna har svårt att 
möta upp i, då vi använder oss av 
vår egen bakgrund, erfarenhet 
och historia.
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM

Lena Jönsson leg Tandläkare AB
God tandvård i hemma miljö spec tandvårdsrädda. 
God kvalitet på tandvården.

Lena Jönsson
Telefon: 0370-102 49
E-post: tdl.lena@telia.com
Webb: www.ljab.se

Vi har alltid jouren för egna patienter. 

Leg. tandläkare
Storgatsbacken 21 C
331 30 VÄRNAMO

Ekerö Kommun

EKERÖ

Vemdalsfastigheter AB

STOCKHOLM

Avenbokens 
Behandlingscenter

MALMÖ

E F Ekonomikonsult

AVESTA

AB Peter Westöö

LIMHAMN

LM Maskinuthyrning AB

STENKULLEN

Mora Kommun

MORA

Sju Advokater KB / Advokat 
Tomas Nilsson AB

STOCKHOLM

Speicher Auto AB

HUDDINGE

Trelleborgs Församling

TRELLEBORG

Borlänge Kommun/ 
Missbruksenheten

BORLÄNGE

Heby Kommun

HEBY

Smedjebackens Kommun

SMEDJEBACKEN

Östfora Behandlingshem
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Vill du också stödja vår verksamhet?  
Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00

En plats för möten

Välkommen!
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KRIS RIKSFÖRBUND I NYA LOKALER

Nu har vi på KRIS Riksförbund flyttat till nya större lokaler i Gröndal söder om 
Stockholm, detta ger oss större utvecklingsmöjlighet för våra verksamheter, 

vilket känns jätte bra. De tidigare lokalerna var trånga och gav oss ingen möjlighet 
till arbetsro. Hela vår administration får nu utan problem plats. 

Vi kommer som vanligt producera vår pappersupplaga fyra gånger om året, utöver 
pappersutgåvan producerar vi en nätupplaga som regelbundet uppdateras digitalt.

Vår nätupplaga ökar ständigt och fler besökare läser våra unika artiklar varje dag, vi 
arbetar ständigt med att förbättra oss och bli proffsigare. 

I år kommer RIKS KRIS och Vägen UT redaktionen finnas på plats i Almedalen, vi 
gör intervjuer med politiker och andra intressanta personer inom rättsväsendet och 
missbruksvården. I nästa nummer kan ni läsa mer om vår medverkan i Almedalen.

Vi är ständigt på jakt efter nyheter inom det kriminalpolitiska- och
missbruksområdet. Vi vill publicera berättelser som berör.

Har du en egen berättelse, eller känner någon som har det?
Skriv till oss per post eller via e-mail till: redax@krisvagenut.se

ADRESS: 
 
KRIS RIKSFÖRBUND
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
Telefon: 08-642 00 06
www.kris.a.se
info@kris.a.se
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LIVSTIDSSTRAFFET ÄR OMODERNT
Debatten om livstidsstraffet har fått 
nytt liv och kravet på hårdare tag 
låter inte vänta på sig. För några 
år sedan ändrades lagstiftningen 
för att åstadkomma en förändring. 
Men lagändringen har inte fått det 
avsedda genomslaget i rättspraxis 
som var tänkt, i stället för en 
straffskärpning blev det svårare för 
domstolarna att döma till livstid. 
Vänsterpartiet är det enda 
riksdagsparti som vill avskaffa 
livstidsstraffet.
–Livstidsstraffet hör inte hemma 
i en modern rättsstat, säger 
Vänsterpartiets kriminalpolitiske 
talesperson Linda Snecker   

Det var den förra Alliansregeringen som 
såg till att skärpa livstidsstraffet år 2014. 
Efter den misslyckade straffskärpningen 
tar nu justitieminister Morgan 
Johansson (S) stafettpinnen och på nytt 
tillsätter en utredning hur man ska få 
bättre precision i lagtexten.
Linda anser att den kriminalpolitiska 
debatten måste handla mer om vad 
som händer innanför murarna än hur 
långa straffen ska vara. Hon anser att 
regeringen måste föra en ansvarsfull 
kriminalpolitik, bättre effekt när det 
gäller rehabilitering.

–En tidsbegränsning redan från 
början är mycket bättre. Det ger 
kriminalvården bättre möjligheter 
att göra en verkställighetsplan med 
den intagne. Det blir ett bättre 
behandlingsarbete, när personen vet att 
han kommer ut, säger Linda 

Antalet tidsbestämda straff har ökat 
sedan Örebro tingsrätt tog över 
bedömningen från nådeinstitutet
–Det visar att juridiken håller 

med Vänsterpartiet vad beträffar 
tidsbestämda straff, säger Linda.  
Det är inte längden på straffet som 
är avgörande. Det är innehållet som 
har störst betydelse om en person ska 
klara sig när denne kommer ut. Den 
kriminalpolitiska debatten har blivit 
mer populistisk. 

–Det är enkelt att plocka billiga poäng 
som politiker genom att hävda strängare 
straff. Det är lätt att få med sig folk när 
man säger ”Det är bara att kasta bort 
nyckeln och låta dem sitta där”. Men 
det är inte speciellt ansvarsfullt, 
hävdar Linda. 

Vi har inte ett straffsystem i Sverige 
som går ut på, ”Öga för öga, tand för 
tand” 
–Att ta hand om brottsoffren är 
jätteviktigt. Vi i Vänsterpartiet anser 
att brottsoffret tidigt i processen ska 
få ett målsägandebiträde. I dag fallerar 
både polis och domstolar vad beträffar 
information till brottsoffret, ofta 
kommer ett beslut om förordnande av 

målsägandebiträde alldeles för sent. Det 
gäller att brottsoffret får stöd och hjälp 
under hela rättsprocessen, allt ifrån 
första samtalet till att domen kommer. 
Den hjälpen är viktigare än hur långt 
straffet blir för gärningsmannen, 
anser Linda. 

Att både höja straffnivåerna 
och samtidigt värna om det 
brottsförebyggande arbetet, då vet inte 
regeringen vilket ben de står på
–Det viktigaste är det 
brottsförebyggande arbetet. Regeringen 
och Vänsterpartiet lade fram många 
åtgärder i rättsväsendets budget, 
å ena sidan har regeringen lyckats 
med det brottsförebyggande arbetet, 
det har tillsats en ny samordnare på 
Länsstyrelsen och kommunerna ska 
vara mer delaktiga. Å andra sidan vill 
man skärpa straffen. Då undrar man om 
de själva vet vad som är viktigast för att 
komma till rätta med kriminaliteten, 
uttrycker Linda.

Text: Christer Renlid

Foto: Joakim Berndes
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www.stodkris.se
info@stodkris.se
Postgiro: 90 05 53-9

Vårt mål är att hjälpa och stödja människor ut ur ett liv fyllt av 
missbrukoch kriminalitet in i en hederlig och drogfri gemenskap. 
En gemenskap där det finns en stark kamratskap och en solidarisk 

förening som alltid ställer upp.

För att nå dessa gör vi nästan 2000 besök på anstalter och häkten runt 
om i landet. Det är där inne som många bestämmer sig för att göra
 en livsförändring, och med vår hjälp har de mycket större chans att 

klara av den resan tillbaka in i samhället. 

Hjälp oss i vårt arbete 
Plusgiro: 90 05 53-9  
Bankgiro: 900-55 39

Märk inbetalningen med ditt namn och “Jag stödjer KRIS”

Tack för ditt stöd! 

ANNONS
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Vill du också stödja vår verksamhet?  
Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00

SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!

Bernes Service 
Vittsjö

Bula AB 
Umeå

Essen Bygg AB 
Sundsvall

Fagareds Ungdomshem 
Lindome

Gnesta Ventilations-
montage & Service AB 
Gnesta

ICA Nära  
Söderfors

PA Kompetens Lön AB 
Malmö

PA:s Bygg AB 
Mariestad

Perita Redovisningsbyrå 
Norrköping

Persienn Giganten AB 
Solna

Plinten Elektriska AB 
Bromma

Polymore AB 
Bålsta

Skötbordsspecialisten AB 
Bjärred

Specialwell  J & J  AB 
Olsfors

Svenska Hamnarbetare-
förbundet 
Göteborg

Svenska Teknikingenjörer 
Trollhättan

T. Vespä Transport AB 
Salbohed

Ungdomens Hus 
Karlskrona

Varbergs Revisions-
byrå AB 
Varberg

Väddö Kakel & 
Renovering AB 
Väddö

Värmdö Allrör 
Värmdö

XL Bygg Hans Anders 
Simrishamn

Österman Machinery AB 
Upplands Väsby
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Det var full uppslutning i Kriminellas Revansch I Samhällets (KRIS) 
lokal på Storgatan i Falkenberg. Föreningen invigde sin nya lokal 
och både medlemmar, politiker och sponsorer var inbjudna. 
–Det känns underbart, säger Djem Mangos, ordförande för 
KRIS Falkenberg.

Djem uttrycker att han är nervös inför 
sitt inledningstal, men fast besluten över 
innehållet i det han ska säga. 
Han öppnar med att berätta om sitt 
liv och alla år på olika fängelser. Han 
berättar att föreningen funnits sedan 
2006 och att de hela tiden levererat och 
därför skaffat sig ett bra ryckte.

”Vi är beredda”
Den nya lokalen delas med UNGA 
KRIS i Falkenberg
–Vi känner oss beredda att utöka 
vårt utbud på aktiviteter. Vi kommer 
jobba med temakvällar och prata 
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om konsekvenser med missbruk. Vi 
kommer även uppsöka skolor för att 
berätta om hur vi lyckades vända våra 
liv, säger Fredrik Lundell ordförande för 
UNGA KRIS i Falkenberg. 

KRIS är en stor tillgång för 
Falkenberg
En annan av talarna på invigningen var 
Falkenbergs kommunråd Marie-Louise 
Wernersson (C) 
–Ni har verkligen byggt upp ett 
förtroende hos både kommunen och 
företagen. Fortsatt lycka till med ert 
viktiga arbete, förmedlade hon. 
Marie-Louise sa efter sitt tal till Vägen 
UT att KRIS är en stor tillgång för 
kommunen och att de kommer ha 
fortsatt samarbete. 

Förbundet önskar lycka till, även 
Vice förbundsordförande på KRIS Ali 
Reunanen önskade KRIS Falkenberg 
lycka till. Han pratade även om 
KRIS nya utbildningssatsning som 
har till uppgift att utbilda före detta 
missbrukare och kriminella så att de 
kan arbeta som behandlingsassistent 
och boendestödjare. En utbildning som 
är anpassad för den målgruppen som 
ofta har diagnoser som ADHD och 
Aspberger eller liknade diagnoser. 
KRIS i Falkenberg har fått bra hjälp 
av sina sponsorer, men kommunen 
sänkte föreningsbidraget förra året från 
100.000 till 90.000. 
–Nu går mycket tid åt att jaga pengar, sa 

Djem till Hallands Nyheter. 
Efter invigningsceremonin svarade 
kommunrådet Marie-Louis Wernersson 
på några frågor. 

På vilket sätt satsar Falkenbergs 
kommun på brottsförebyggande 
arbete? 
–Det är många olika åtgärder. Bland 
annat är KRIS till stor hjälp, vi ger 
bidrag till föreningen för att sprida 
kunskap om droger och kriminalitet, 
säger hon. 

Är problemen med missbruk och 
kriminalitet omfattande i kommunen?
 –Jag vet inte om det är omfattande, 
men vi har ju problem precis som alla 
andra kommuner. Vi vill verkligen göra 
något åt det och från kommunens sida. 

Det är jätteviktigt att folk får hjälp, att 
det finns möjlighet att komma ut ur 
missbruk och kriminalitet. Det är därför 
viktigt med föreningslivet och KRIS har 
byggt upp ett jättebra förtroende och 
det är roligt att se. 

Så det blir fortsatt samarbete med 
KRIS? 
–Ja, absolut!

Polisen går på knäna i stora delar av 
landet. Hur ser det ut i Falkenberg? 
–Vi har en polismyndighet som 
fungerar väldigt bra här i kommunen. 
Vår närpolischef känner att han har bra 
förutsättningar i sitt område. Vi har 
också en polisstation i Ullared. 
Men allt kan ju givetvis bli bättre. 

Det rapporteras ständigt om 
nyanlända som hamnar i kriminalitet 
och drogmissbruk. Hur ser det ut hos 
er? 
–Det finns ju dom som har de 
bekymren men det finns stöd att 
få. Unga Klara har hjälpt flera 
som haft problem. Det är en del i 
flyktingproblematiken att man är osäker 
på den flyktingpolitik vi har. Det ju 
allvarligt, men vi får ju sätta in det stöd 
vi har för de ungdomar som behöver vår 
hjälp.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes

Falkenbergs kommunråd Marie-Louise Wernersson (C) under intervjun med Christer Renlid.
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KORSORDET

Vinstplan:
1:a pris - 3 kartor (30 st) 
2:a pris - 2 kartor (20 st) 
3:e pris - 1 karta (10 st) 
Det tre (3) första rätta dragna vinnarna 
vinner enligt prisplanen ovan. 

Tävlingen gäller endast för de som är 
placerade på någon av Sveriges 

Koppla av en stund med korsordet och du har chansen 
att vinna frimärken och ett gratis medlemskap i KRIS.

Skicka in senast 26 maj
2017

anstalter, häkten eller SIS-instutioner.  

Ditt svar behöver vi senast den: 
26 maj 2017. 

Svaret ska skickas till:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

Förra numrets rätta vinnare var.
1:a pris
Abe. N. Levy
2:a pris
H.C Iversen
3:pris
Pia Larsson

Stort grattis till er alla! 

Behöver du trycksaker snabbt och billigt? 

Till exempel affischer, flyers och foldrar.   
Vi erbjuder snabba, enkla utskrifter 

och produktioner till förmånliga priser. Se exempel nedan.

Carina Johansson
Addiktolog/Verksamhetsansvarig

Telefon: 0736-88 31 96 
E-post: carina.johansson@kraftkallangbg.se

Kraftkällan
Telefon: 031-309 77 79 
Mobil: 0701-43 43 80
E-post: info@kraftkallangbg.se 
Webbsida: http://kraftkallangbg.se/

Vi är ett motivationsboende för kvinnor med en önskan om att leva ett värdigt liv fritt 
från våldsutsatthet, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/alkohol.  

Vårt unika och personliga program grundar sig på egna erfarenheter av kriminalitet 
och missbruk kombinerat med evidensbaserad forskning. Vi har en (1) placering i 

huset med hund, och vi tar emot kvinnor från 18 år och uppåt. 

Vi har ramavtal med Kriminalvården och samarbetar med 
Korpbergets Behandlingscenter.  

 
Är du intresserad kontakta oss för mer info. 

Tryck-AKUTEN

KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
08-642 00 06
tryckakuten@rikskris.se

”Stärkt föräldraskap”

Forskning visar att barn i familjer med missbruk, beroende och eller 

kriminalitet löper en större risk för att själva hamna i samma eller 

liknande problematik. Barnolycksfall i hemmet är också en ökad risk 

i dessa sammanhang. Ett sätt att stödja dessa barn är att sätta in 

insatser och stöd direkt i familjerna.

K V I N N O G R U P P E N    S T H L M

Ett Allmänna arvsfondsprojekt

utvecklat av KRIS Stockholm 

Ett samarbete mellan

Projektets övergripande mål är att erbjuda en trygg miljö till 

unga föräldrar i Stockholm samt erbjuda verktyg för ett stärkt 

föräldraskap och möjlighet till förändring

Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss ifall Ni vill veta mer

Projektmedarbetare 

Sara Woldu 

KRIS Stockholm 

0722-59 58 11 

sara.woldu@kris.a.se

KRIS Stockholm 

Krukmakargatan 37 A 

118 51 Stockholm 

08-720 21 15 

stockholm@kris.a.se

Projektledare

Ali Reunanen 

Ordförande KRIS Stockholm

0702-83 40 51

ali.reunanen@kris.a.se

Projekthuvudman

God Jul
Layout: Joakim Berndes, KRIS Riksförbund

© Copyright Unga KRIS Power, 2013. All rights reserved. 

Vägen till arbete!
Lokal projektledare
Stefan Björklund
073-688 30 98
stefan@ukpower.se

Lokal projektledare
Robert Medved
073-688 33 03
robert@ukpower.se

Lokal projektledare
P-G Johansson
076-112 55 14
p-g@ukpower.se

Projektledare - Nationellt
Kristoffer Johansson
076-028 64 08
kristoffer@ukpower.se 

Unga KRIS Power är ett 
projekt finansierat  av
Allmänna Arvsfonden

P-G Johansson
har den 17 december 2011 slutfört 

det 18 veckor långa utvecklingsprogrammet

Kreativa Hederliga Företagare
Utvecklingsprogrammet har omfattat 6 teorihelger på Götebro kursgård,

och 12 med praktiskt arbete förlagt till den egna arbetsplatsen.

Utvecklingsprogrammet har bland annat behandlat:

* Personlig utveckling
* Entreprenörskap

* Marknadsföring och Säljteknik
* Projektmetodik

* Praktik

Under praktikveckorna har hemuppgifter utförts och nyförvärvade kunskaper omsatts.

Utvecklingsprogrammet Kreativa Hederliga Företagare arrangeras av
Kriminellas Revansch I Samhället i samarbete med Europeiska Socialfonden.

”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår, skiljer den vise från den envise.”

Örebro den 17 december 2011

Christer Karlsson
Förbundsordförande

Catharina Cederlund
Utbildningsansvarig
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PER-UNO "PUTTE" FRANSSON
Han är uppväxt i en arbetarfamilj på söder i Stockholm med fem 
syskon. Han var minst i klassen och led av dålig självkänsla. Vid 
16 års ålder började han med droger och det skulle ta 29 år 
innan han bytte livsstil. 
–Att byta bort droger och kriminalitet är det bästa jag gjort , 
säger Per Uno ”Putte” Fransson, till Vägen UT

Det är en fascinerande man på många 
sätt jag har framför mig när vi startar 
intervjun med ”Putte”. Han tillhör 
den gamla stammen kriminella och en 
legend bland äldre busar, framför allt i 
Stockholm. Han var känd som en riktig 
buse med ett brett kontaktnät bland 
erkända storförbrytare. Idag vinner 
”Putte” respekt hos sin omgivning på ett 
annat sätt. 
–Jag lever som jag lär. Det går inte bara 
att prata om hur folk ska göra och inte 
leva upp till det själv. Har jag lovat att 
ställa upp för någon så gör jag det till 
hundra procent, säger han. 

Dålig självkänsla
–När jag började skolan var jag minst 
i klassen och jag försökte hela tiden 
hävda mig genom att göra saker som 
de större killarna inte vågade. När jag 
började gå på ungdomsgårdarna var jag 
jätteblyg speciellt för tjejer, trots att jag 
älskade. Jag började dricka mellanöl 
och blev då modigare. Den dåliga 
självkänslan följde med upp genom åren 
fram till jag var tjugo, säger han. När jag 
var 16 år började jag med amfetamin, 
jag kände direkt att det var fel, det var 
inte okej, men slog bort den tanken, 
effekten, spänningen och kompisarna 
var viktigare. 
Det beslutet skulle påverka mig under 
de kommande 29 år som jag var ute i 
missbruk. 
”Putte” kom till ett ungdomshem.

 –Ganska snart efter missbruket tagit 
fart hamnade jag på ungdomshem. 
Mina föräldrar kunde inte ha mig 
hemma, senare blev det också 
ungdomsvårdsskola och så fortsatte det 
och slutade med fängelse. 
Första gången jag åkte fast för 
amfetamin var 1968, då blev det 
ungdomsfängelse. 
När jag muckade från Roxstuna, så hade 
två klubbar fått upp ögonen för att jag 
var duktig i fotboll. 

Var en talangfull fotbollsspelare
–Jag var en duktig fotbollsspelare, säger 
han. Hade jag satsat på fotbollen hade 
jag blivit någonting, det förstod även 
de runt omkring mig som sett mig 
spela. Tyvärr tog drogerna över och jag 
tyckte det var mer spännande att vara 
kriminell. Jag spelade åtta matcher 
för Saab, sedan började jag fuska med 
träningen. När tränaren ringde till min 
dåvarande flickvän och berättade att jag 
var tvungen att träna för att få spela, sa 
hon ”Han är på träningen varje dag”. 
Hon visste inte att jag i stället satt och 
spelade poker. Till slut rann allt ut i 
sanden och jag lämnade fotbollen. 

Åkte till Stockholm
 –Jag tröttnade och försvann iväg till 
Stockholm. Det var då jag träffade 
Gösta Mauritz. Jag var ung och väldigt 
stökig och han var den som tog hand 
om mig, Jag mådde vid den tidpunkten 

väldigt dåligt fast jag hade fått min 
första dotter. Jag var gift med en kvinna 
som hade ett flertal massagesalonger. 
Drogerna blev allt viktigare i mitt liv, 
även de närmaste vänner var viktiga, 
resten kunde man köra över hur som 
helst tyckte jag. Moralen blev allt 
sämre med tiden, vilket ledde till att 
jag var med och rånade handplockade 
spelklubbar. Det var en inre röst som 
hela tiden sade, det jag håller på med är 
inget bra. 
Jag var ju uppvuxen i en trygg 
arbetarfamilj, men ändå gick det 
snett. Jag var väldigt livlig av mig. 
På den tiden fanns inga diagnoser, 
hade det funnits det skulle jag nog ha 
diagnostiserats som ADHD –barn, 
säger han. 

Den utbrända fasen 
–I slutet på 80-talet började jag må allt 
sämre. Jag vill göra något annat. Jag fick 
ett straff på nio månader och samtidigt 
muckade Gösta Mauritz, sedan var allt 
igång igen. Jag visste, slutar jag inte nu 
kommer jag få ett långt straff och så 
blev det också. Jag fick ett straff på fem 
år, året var1992, men nu var jag fast 
beslutet att lägga ner mitt gamla liv. 
Under hela anstaltsvistelsen planerade 
jag för ett bättre liv den dag jag skulle 
bli frigiven. 
Jag träffade min nuvarande fru, år 1987, 
vi planerade för ett liv utanför murarna, 
utan droger och kriminalitet.
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Rymde med lastbil ut genom 
grindarna på Norrtäljeanstalten
–Det har varit tre rymningar med lastbil 
genom tiderna. Jag var med om den 
första, den var på 70-talet, säger ”Putte”. 
Det var en omtumlande upplevelse.

Upploppet på Tidaholmsanstalten
Den 22 juli 1994 hamnar två fångar 
på Tidaholmsanstalten i ett bråk om 
toalettpappret och tolv timmar senare 
stod fängelset i brand. Det största 
fångupproret någonsin i Sverige var 
ett faktum. Det hela inleddes som 
en fredlig protest på en av landets 
säkraste fängelse. Fångarna protesterade 
mot vad de ansåg var godtyckliga 
isoleringar från anstaltsledningens sida, 
men de var också missnöjda med den 
sittande borgerliga regeringens hårda 
linje i kriminalpolitiken. Missnöjet i 
kombination med en ovanligt varm 
sommar, skulle få katastrofala följder. 
Natten mellan den 22 och 23 juli 1994 
blev en natt då ett hundratal liv svävade 
i fara.

Jag var med och protesterade genom 
att sitta på taket
–Jag var inte med och satte eld på 
stället, inte heller deltog jag i några 
våldsamheter, säger ”Putte”. Han höll 
fast vid sitt ställningstagande att han 
ska byta livsstil när han muckar. Han tar 
kontakt med arbetsförmedlingen och 
kräver att få ett jobb. 
–Ge mig ett arbete annars går jag 

tillbaka till det gamla, säger han till 
arbetsförmedlaren.

Början på något nytt 
Till slut började han utbilda sig till 
behandlingsassistent. Han började 
arbeta på KRAMI för unga män, där 
kom han i kontakt med flera män som 
det fortsättningsvis har gått bra för. Han 
började senare arbeta på Halmstads 
fängelse som terapeut. Han ville ge 
tillbaka av det han själv fått. 
–Jag ville förhindra att unga människor 
gick samma väg som jag. 
Det var 1997 som Putte första 
gången träffade Christer Karlsson 
förbundsordförande på KRIS 
(Kriminellas Revansch I Samhället) på 
ett konvent. Han var först tveksam till 
konceptet, men efter lite övertalning 
gav han dock med sig.  –Jag ville sätta 
ihop ett eget lag med personer som jag 
trodde på, säger han.

KRIS Halmstad började ta form 
–Det var speciellt en person jag hade 
i tankarna. Jag hade följt honom 
sedan han var i tjugoårsåldern. 
Han var då medlem mc gänget i 
Bandidos. Eftersom jag arbetade på 
kriminalvården vid det tillfället och var 
omtyckt och uppfattades som pålitlig så 
kunde jag gå lite som jag ville på häktet. 
Killen satt vid det tillfället inlåst så jag 
kom snabbt i kontakt med honom. 
”Ta rygg på mig - och ifrågasätt mig 
aldrig” 

Vakterna öppnade celldörren för 
”Putte”, han stegade in till grabben som 
låg och åt på en chokladkaka inne i 
cellen. 
–Jag har en plan för dig, sa ”Putte”. Jag 
ska se till att du får kontraktsvård, du 
ska göra en behandling och sedan ska 
du ta över KRIS Halmstad. Ta rygg 
på mig och ifrågasätt ingenting, så 
ska jag se till att du får lön för mödan. 
”Puttes” envishet och vilja resulterade 
i att han hjälpte killen till ett nytt liv 
och han är idag verksamhetsansvarig i 
Kris Halmstad och kassör i RIKS KRIS 
och har en tid på 12 år som drog- och 
kriminellfri. 
”Putte” ville lotsa fram yngre förmågor. 
Han hade startat upp KRIS Halmstad 
och nu var det dags för andra att ta över. 

Han uppnådde hela tiden sina delmål 
–Jag har under hela resans gång tillbaka 
till ett bra liv satt upp delmål för mig 
själv. Jag försöker leva som jag lär. Det 
har gjort att idag är jag trygg med mig 
själv. Den dåliga självkänslan som jag 
hade som ung är till största delen borta.

”I dag känner jag mig som pappa och 
morfar, fullt ut” 
–Jag kan ta ner månen för dem. De 
var den största drivkraften för mig 
och givetvis min fru. En dag skulle jag 
komma tillbaka, det visste jag.
Dottern till ”Putte”: -”Om du ska 
komma in i mitt liv vill jag inte du 
försvinner”.
I dag är jag en bra pappa och morfar. Jag 
trivs med det och jag har inte förvunnit, 
säger ”Putte” och ler. Det har även gått 
bra både för barn och barnbarn. De är 
välutbildade och lever livet, säger han. 
Jag finns alltid där och backar upp med 
all hjälp man kan tänka sig. Det finns 
dock en pusselbit som saknas.

Det finns en dotter han inte har 
kontakt med
–Hon var sex månader när jag försvann.
Det har alltid varit en sorg, men idag 
har jag förlåtit mig själv. Hon
har växt med en annan pappa. Det är 
konsekvenser av mitt gamla leverne.
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”Jag har både den svarta och den vita 
hunden i mig”
–I grunden var jag en frisk människa 
med en bra uppväxt. Men när jag 
fick droger och alkohol i mig så 
förvandlades jag till någon annan. I 
29 år höll jag på med drogerna och 
kriminaliteten, dag in och dag ut. 
I bland tycker jag det är konstigt 
att jag överlevt, jag tror det var alla 
fängelsevistelser som höll mig vid 
liv. Jag borde nog ge polisen och 
kriminalvården en eloge att de höll mig 
vid liv. Många av mina gamla kompisar 
är döda i dag. Mellan 50 och 60 år i 
missbruk så tar kroppen slut, sedan är 
det godnatt. 

Min fru var till stor hjälp 
–Min fru stöttade mig hela tiden när 
jag skulle förändra mitt liv. Vi hade 
båda samma problematik och bestämde 
oss samtidigt att vi skulle göra något 
bra av våra liv. I dag är hon enhetschef 
på kommunen och jag är chef på mitt 
håll. Vi har det jättebra tillsammans 
och ångrar inte för en minut att vi 
förändrade våra liv. 

Mina första fem år av drogfrihet gick 
jag på NA (Anonyma narkomaner) 
–Den gemenskapen var viktig för mig, 
eftersom jag varit fångad i en livsstil av 
droger och kriminalitet så länge i mitt 
liv. Jag mådde väldigt bra under den 
tiden att vara fri på riktigt helt enkelt. 

”På KRIS fick jag arbeta med utsatta 
personer som behövde hjälp” 
–Jag bestämde mig senare för att hjälpa 
personer som suttit länge i fängelse och 
inte skulle ha en chans annars när de 
kom ut.
”Putte” stöttade och hjälpte Leif Axmyr 
under 12 års tid innan han muckade 
från sitt rekordlånga livstidsstraff.
–Jag fick betalt av kriminalvården de 
12 år för att vara kontaktperson åt Leif. 
Mitt uppdrag var att finnas där och 
hjälpa honom den dagen han skulle 
komma slussas ut i samhället för att 
till sist friges. ”Putte” har även tagit 
hand om den nu framlidna och ökända 
knarklangaren Gösta Mauritz under 

hans sista tid i livet. 
–Vi kände varandra väl och jag lovade 
att ta hand om honom när han blev 
gammal, efter att han avtjänat sitt sista 
straff. Vilket jag också fullföljde, säger 
”Putte”. 

”Man får respekt om man håller hela 
vägen, och inte bara snackar” 
–När jag lovat att hjälpa någon har jag 
alltid gjort det också. Jag fick höra av 
Leif Axmyr att jag hade respekt inne 
på anstalten när jag var där och pratade. 
Det är enkelt, jag lever som jag lär, säger 
han. 

”Många ungdomar idag har ingen 
grund att stå på”
–Jag växte själv upp i en arbetarfamilj 
med mycket kärlek. Jag tror det var 
av stor betydelse när jag senare i livet 
bestämde mig för att byta livsstil. Idag 
så kommer många ungdomar från 
trasiga och dysfunktionella familjer. 
Jag har håll terapi både individuellt 
och i grupp med många svåra fall. Jag 
upplever att jag varit duktig på att ”klä 
av folk” när jag haft de så kallade tuffa 
killar i grupp, som lett till att de tappat 
garden och öppnat upp sig.

Att vara pensionär är inget hinder för 
att jobba. Jag brinner för att hjälpa 
människor
–Idag är jag pensionär och vill fortsätta 
jobba ett tag till. Så länge någon vill ha 
mig tänker jag fortsätta, säger ”Putte” 
och skrattar. Jag är ju fortfarande 
aktiv inom KRIS och det tänker jag 
definitivt hålla på med ett tag till. Jag 
är 69 år och man får bara jobba inom 
kommunen tills man är 67 år, men jag 
fortsatt lite på halvfart. När min fru 
blev enhetschef kändes det lite konstigt 
att vara kvar. Då fick jag möjligheten 
att börja inom socialpsykiatrin, de ville 
anställa mig i stället och så fick det bli, 
så jag är väl kvar i arbetslivet ett tag 
till. ”Putte” är en social person och vi 
blandar och ger, skämt och allvar. Han 
har mycket erfarenhet hur det är att 
leva på livets bakgård. Han har gjort 
en beundransvärd resa och många har 
honom att tacka för att de fått en till 

chans i livet. Han säger att han inte 
kommer att släppa taget om KRIS i 
första taget. 
Dagen efter intervjun är det dags för 
KRIS Falkenbergs invigning av de nya 
lokalerna. En förening som ”Putte” 
brinner lite extra mycket för då han var 
en av två som startade upp den.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes
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Kriminalvårdens utbildningsenhet 
har genomgått utbildning i RFSL:s 
regi - och blir därmed den första 
myndigheten i Sverige som HBTQ-
certifieras
–I Kriminalvården ska alla kunna 
känna sig trygga och välkomna, 
oavsett kön eller sexuell läggning, 
säger kriminalvårdens generaldirektör 
Nils Öberg

Kriminalvården ser certifieringen som 
en del i Kriminalvårdens arbete med 
jämställdhet och likabehandling där 
man sedan förra sommaren har arbetat 
tillsammans med RFSL för att skapa en 
mer "inkluderande arbetsplats". 

Tanken är att alla ska känna sig 
välkomna - oavsett kön och sexuell 
läggning - och som ett led i detta 
arbetar man efter en särskild plan. 

”Ett fantastiskt jobb”  
–Utbildningsenheten har gjort ett 
fantastiskt jobb. Att de nu HBTQ- 
certifieras är en viktig förstärkning  
av hela myndighetens arbete med 
jämställdhet och likabehandling,  
säger Nils. 

”Vi märker redan att det gör skillnad” 
- Det är ett långsiktigt arbete och vi 
måste implementera det bit för bit. 
Vi märker redan att det gör skillnad i 
vardagen för personalutbildarna, säger 
Ellen Malmborg från arbetsgruppen. 
Vi kommer också att utse HBTQ- 
ombud som får till uppgift att vara 
ambassadörer inom myndigheten. 

Även Kriminalvårdens 
utbildningschef Martin Klaar är 
positiv 
–Jag är stolt över att det här är en 
prioriterad fråga för Kriminalvården 
och att vi är första myndighet ut. Vi har 
tillsammans tagit fram en HBTQ-plan 
som RFSL har godkänt. Den kommer 
vi att jobba vidare med och RFSL 
kommer att följa arbetet och  
utvärdera oss. 

Homosexuella längst ner i 
fängelsehierarkin  
En före detta intagen som Vägen UT 
pratat med men som vill vara anonym, 
säger: –Fängelsemiljön är som en 
egen liten värld, där det är svårt att 
vara privat. I fängelser blir status, 
grupptillhörighet och hierarkier viktigt. 
HBTQ kan användas för att trycka 

ner andra intagna och homosexuella 
placeras många gånger längst ner  
i hierarkin.

”Jag blev ombedd av personalen att 
inte säga något om min sexualitet” 
Personen vi pratat med hoppas 
att det kommer göra skillnad 
att kriminalvården genomgått 
utbildningen.

–När jag kom till anstalten tyckte 
personalen jag skulle hålla tyst om att 
jag var bög, säger han, annars kunde jag 
råka illa ut i fall mina medintagna fick 
reda på det. 

Hoppas på en attitydförändring  
Det kan vara svårt för HBTQ-intagna 
att leva öppet och många mår dåligt 
på våra anstalter. De flesta personer 
Vägen UT pratat med hoppas att 
kriminalvårdens utbildningssatsning 
ska leda till att HBTQ–personer vågar 
komma ut, utan att löpa risk för att bli 
utsatta för våld. 

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes

KRIMINALVÅRDEN 
HBTQ-CERTIFIERAS
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Nu får det vara nog. Jag är trött och 
förbannad och orkar inte höra om 
en presskonferens till där regeringen 
ivrigt påhejad av alliansen saluför det 
ena straffskärpningsförslaget efter 
det andra när det rapporterats om en 
dödsskjutning. Strängare straff och 
fler poliser är ingen universallösning 
på dödandet. Det måste bli ett slut 
på det populistiska maktspelet och 
regeringen måste leverera hållbara 
lösningar. Våra ungdomar dödar 
varandra, Anders Ygeman! Den 21 
mars lämnar regeringen över det 
första nationella brottsförebyggande 
programmet på 20 år – ”Tillsammans 
mot brott” Att regeringen inser att det 
brottsförebyggande är en central del 
när det gäller brottsbekämpning är 
positivt. Förväntningarna höga och det 
är bråttom. 

Den nya generationen kriminella 
använder vapen i all större utsträckning 
än tidigare. Tillgången på vapen har 
förändrat den strukturella kulturen, i 
dag finns inte längre stark eller svag. 
Det har blivit en trend att skjuta och det 
kan handla om någon tusenlapp, eller 
att någon har varit med någon annans 
flickvän. Många ungdomar i gängen 
går omkring med skottsäkra västar och 
skarpladdade vapen 

Jag har under en tid följt några killar 
från ”orten” med anledning av ett 
reportage ”om den nya generationen 
kriminella”. En av killarna berättade 
att ha var elva år när han första gången 
kom i kontakt med gänget. Han fick 
vara springpojke åt de äldre och frakta 
narkotika. Vid 14 års ålder var han en 
fullfjädrad kriminell och bar vapen. I 
dag är han 17 år, utan något hopp om 
framtiden. 

Repressiva insatser kan aldrig ersätta det 
förebyggande arbetet. Vi måste skapa 
förutsättningar för ungdomar som är på 
väg att välja fel väg i livet. Stadsdelarna 
är separerade. Segregationen ökar 

KRÖNIKA

och ungdomarna bygger upp sitt eget 
system. Kriminaliteten har vuxit på ett 
nytt sätt de sista åren. Tidigare hade vi 
mer traditionella gäng med symboler 
och så. Nu är det mer lösa grupperingar. 
Det är ett nytt koncept för hur man kan 
vara kriminell. 
Det är svårt att kartlägga grupperna. 
Det kan vara en snubbe du följt i en 
grupp, efter några år träffar du han och 
han är i en ny konstellation. Man är mer 
fri jämfört med de äldre traditionella 
gängen. Det måste finnas lämpliga 
personer som är ute i de drabbade 
områdena. Personer som hänger där 
och kan motivera och entusiasmera 
ungdomar till ett bättre liv.
För att kunna bemöta den nya tidens 
gängstukturer måste man förstå sig 
på medlemmarna och hur de tänker. 
Företrädelsevis kommer personer som 
ansluter sig till gängen från stater med 
en svag och opålitlig stadsbildning. 
På sådana platser hittar människor 
andra system att finna trygghet än att 
förlita sig på staten. Man ansluter sig 
till grupper som ofta, men inte alltid, 
bygger på släktskap eller blodsband för 
att söka trygghet, skydd och identitet. 
 
 Vi låser ofta fast oss vid tesen att det 
handlar om sociala eller ekonomiska 
svårigheter till att dessa personer 
hamnar i gängen och begår brott. Så 

kan det givetvis också vara, men det 
är inte hela sanningen. Vi måste i allt 
större grad väga in andra aspekter 
för att få en mer komplex bild. Den 
territoriella tillhörigheten är också 
viktig. 
Vi kan bura in människor fängelse 
i åratal, men en dag kommer de ut 
och under tiden de suttit där har 
det rekryterats nya förmågor till den 
organiserade brottsligheten. Fler poliser, 
strängare straff och hatet bara växer. 
Sverige behöver fler poliser, men vi 
behöver också någon som kan vända 
utvecklingen. Det kan inga poliser eller 
hårdare straff i världen ändra på. 

Vi behöver en politik som är bred 
och inte endast försöker straffa bort 
problemen. Vi behöver politiker som 
förstår att hat och utanförskap är ett 
djupt rotat problem som kräver insatser 
av hela samhället. Vi ska inte låta 
civilsamhället ta över statens åtaganden, 
men de måste komplettera de repressiva 
åtgärderna på ett mer långtgående plan 
än i dag.
Paniken och rädslan får aldrig vinna 
över modet att faktiskt våga göra det 
som på sikt är det rätta. Att inte låta sig 
dras med och i affekt fatta beslut som 
i längden tar sig uttryck i mer hat och 
utanförskap. 
// Christer Renlid

Foto: Joakim Berndes



ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje

Bredängs Camping Stockholm
08-97 70 71   
Skärholmen

www.bredangcamping.se

Lindecrantz Consulting AB
0702-87 78 38

Tystberga

Svenska Kyrkan /
Ålidhems Församling

Umeå

Ungdomshem Bärby

IKEA IT AB

Helsingborg
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

Wessjö AB

STOCKHOLM

Svenska Kyrkan / 
Finspångs Församling

FINSPÅNG

Svenska Kyrkan/
Täby Församling

HANINGE

A. Jensen Ingenjörsbyrå AB 
Kolmården

Aktiebolaget Systemstöd Sve-
rige Kista

Alulux CCT AB 
Partille

Aviko Norden 
Helsingborg

Behandlingshemmet 
Rällsögården 
Kopparberg

Competens Utbildning 
Sverige AB 
Stockholm-Globen

Degerfors Kommun /
Socialförvaltningen 
Degerfors

Fastighetsägarna Stockholm 
Stockholm

GA Lindberg Chem Tech AB 
Kista

Lampbolaget A. Häggroth 
AB Bandhagen

Malmö Opera 
Malmö

Nybrogrus AB 
Påryd

Nässjö Kommun 
Nässjö

Pom Företagen AB 
Bjärred

Sjömaskiner 
Västerhaninge

Skellefteå Kommun 
Skellefteå

Spånga Tensta SDF / 
Bromstensgården 
Spånga

Staple Ungdomshem AB 
Lärbo

Tandlaget  Mario Lucas 
Köping

Torvalla Bil i Haninge AB 
Haninge

Ungdomens Hus 
Hamnmagasinet 
Umeå

Väsby Välfärd 
Upplands Väsby
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Livstidsdömde Kaj Linna beviljas resning av Högsta domstolen. 
Han har hela tiden nekat till att vara skyldig till Kalamarksmordet, 
som han dömdes för 2004. Nu kommer fallet att prövas på 
nytt. Polisutredningen var undermålig den tekniska bevisningen 
obefintlig. Åklagaren hängde upp hela fallet på ett vittne vars 
berättelse hade betydande luckor.

Fallet Kaj Linna – 
kan bli den största 
rättsskandalen i Sverige
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Det är inte varje dag Högsta 
domstolen beviljar 
resning i brottmål. 

Den resningsansökan som har flest 
likheter med Linna, är hemvårdaren 
Joy Rahman. Han dömdes den 5 juli 
1994 av Stockholms tingsrätt för att 
den 21 maj 1993 ha mördat en 72-årig 
kvinna i Sätra i södra Stockholm. Joy 
Rahman arbetade vid tidpunkten för 
mordet inom hemtjänsten. Rahman 
hade avtjänat 8 år av sitt livstidsstraff 
när han blev frikänd. Han fick dessutom 
ett rekordstort skadestånd på närmare 
10 miljoner kronor.

Den ödestigna kvällen 
Kvällen den 14 april 2004 kom 
bröderna Roger Lindberg, 59, och 
Sune Lindberg, 57, hem till sin gård 
i Kalamark, i Norrbotten, efter en 
middag hos goda vänner. När Roger 
gick till ladugården för att ge djuren 
mat överfölls han och misshandlades 
svårt med en träregel. Gärningsmannen 
tejpade för hans mun, täckte kroppen 
med fodersäckar och en omkullvält 
skottkärra. Sedan fortsatte den 
maskerade mördaren in i huset där 
han hotade, misshandlade och band 
Sune Lindberg, som är handikappad. 
Innan han lämnade gården stal 
gärningsmannen några tusen kronor 
som bröderna hade hemma. I nästan två 
dygn låg Sune Lindberg skadad innan 
hemtjänsten hittade honom. Brodern 
Roger hittades död i ladugården med 
tydliga tecken på kvävning. I början av 
utredningen anhölls en 33-åring från 
Luleå, men senare riktades misstankarna 
mot Kaj Linna.

En katastrof för rättsväsendet 
Fallet Kaj Linna är en katastrof för 
rättsväsendet Han blir dömd både i 
tingsrätten, hovrätten och han har 
lämnat in två resningsansökningar 
tidigare. Den senaste som lämnades 
in 2010 var snubblande nära att gå 
igenom. Två av fem justitieråd ville 
bevilja resning. Om Linna skulle 
bli frikänd den här gången, är han 
den som suttit frihetsberövad längst 
för att sedan bli frikänd i Sverige. 
Polisutredningen var undermålig 

den tekniska bevisningen obefintlig. 
Åklagaren hängde upp hela fallet på ett 
vittne vars berättelse hade betydande 
luckor. Att ett vittne ljuger för att klara 
sig är i sig inget anmärkningsvärt. Men 
att polis, åklagare och domstolen köpte 
hans historia så lättvindigt – är helt 
obegripligt.

”Jag fick aldrig träffa min mamma 
innan hon dog”  
När jag träffar Kaj är han samlad och 
villig att berätta om tiden i fängelset 
och att han inte fick träffa sin mamma 
innan hon dog.

– Jag har förlorat 12 år av mitt liv, mina 
barn var små när jag såg dem senast.

Du har suttit inne i 12 år för ett brott 
du hela tiden nekat till. Vad kände du 
när du fick livstidsdomen?  
–Jag blev arg och besviken. När man bli 
anklagat för något vill man hålla sig till 
sakligheter, jag tycker vare sig åklagare 
eller domstolen gjorde det.

Hur gick det till när du blev gripen? 
–Jag fick reda på att jag var efterlyst av 
Interpol. Jag befann mig vid tillfället i 
utlandet, det får man tydligen inte göra, 
säger Kaj. Jag satt på ett internetcafé i 
London när jag såg polisen komma för 
att hämta mig.

Hur lång tid tog det innan du blev 
utlämnad till Sverige?  
–Det tog två veckor. Polisen hade 

gått ut med falska uppgifter och 
fabricerat bevis. Det fanns ingen bra 
förklaring, bevisen var ju falska.

Polisen säkrade DNA på en snusprilla 
En snusprilla hittades på brottsplatsen 
Polisen kunde snabbt slå fast att den 
inte tillhörde Kaj. Polisen hade vid det 
tillfället inget annat som kunde binda 
Kaj vid mordet. Då valde åklagare att 
plocka bort beviset. Trots att beviset inte 
kunde binda Kaj vid brottet så avfördes 
han inte från utredningen. Det förekom 
även andra märkliga händelser vid det 
tillfället som Kaj inte förstår sig på.

Har du vågats hoppas på att du skulle 
beviljas resning? 
–Jag har hela tiden varit säker på att bli 
frikänd, frågan är bara – när? 

Hur såg ditt liv ut innan du åkte i 
fängelse? 
–Jag levde ett fritt liv och en driven 
linje att jag skulle kunna klara mig på 
mina affärer. Jag var inne och tassade 
på statens domäner när det gäller spel. 
Jag reste mycket och var bland annat i 
England femton gånger sammanlagt.

Det var många som antydde att du 
stack från Sverige när misstankarna 
började riktas mot dig. Gjorde du det?  
–Nej, resan var planerad redan flera 
veckor innan brottet skedde. Det var 
flera som visste och det finns dessutom 
dokumenterat.
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Har du haft någon familj som 
stöttat dig under 
fängelsevistelsen?  

–Jag har haft bra stöd från min familj 
under hela fängelsetiden. De har hjälp 
till med alla svårigheter som det innebär 
att sitta i fängelse. De har även varit 
detektiver, hjälpt till ta fram bevis som 
talar för min fördel.

Har du haft någon permission under 
de 12 år du suttit inne?  
–Nej. Jag vill inte ha några permissioner 
eller få straffet tidsbestämt. Straffet ska 
inte tidsbestämmas, det ska upphöra. 
Min utgångspunkt är den, så länge jag 
söker resning kommer jag att beviljas 
det en dag och nu har det införlivas. 
Det handlar också om att bilda 
opinion, det här måste lösas på rätt sätt. 
Sanningen måste fram.

Vad säger dina medintagna om ditt 
krigande? 
–Jag tror dom tycker det är stark att 
kämpa för sin sak. Många av dem hade 
säkert gjort samma sak om de varit i 
samma situation som mig.

Du har tidigare sagt att du inte vill gå 
kriminalvården till mötes. Vad menar 
du?  
–Det handlar om det pågående 
översitteriet från hela rättsväsendet 
egentligen. Åklagare och polis som 
hittar på saker som inte stämmer. 

Poliser som vittnar falskt och 
domstolar som tar sig friheter. Även 
kriminalvården som inskränker 
rättigheter för mig bara för att jag ska 
ge med mig. Till slut blir man jävligt 
förbannad. Det har varit ett evigt 
krigande mot kriminalvården. Det pågår 
saker hela tiden. De tycker själva att de 
kan stå över sitt eget regelverk.

Kaj känner sig sviken av 
kriminalvården och hela rättsväsendet 
Han berättar om de metoder 
kriminalvården använt mot honom för 
att han ska anpassa sig och begära att 
få straffet tidsbegränsat. Det handlar 
om ständiga varningar utan grund. 
Förflyttning till andra anstalter. Att 
hela tiden försvåra för honom i hans 
vardag på fängelset. När Kaj gjorde klart 
att han inte tänkte söka att få straffet 
tidsbestämt började trakasserierna 
komma från kriminalvården, enligt Kaj. 
Han blev förflyttad till hårdare anstalter, 
varningar delades ut allt oftare på 
märkliga grunder.

Har du någon förståelse för att de 
pekade ut dig?  
–Ja, det har jag, det börjar nu 
utkristallisera sig, varför. Den bilden 
börjar även bli klar för många andra 
med. Vittnet som pekade ut mig 
försökte klara sig själv. Han fanns 
i affärskretsens utkant. Besvikelsen 
mot vittnet är ingenting emot vad jag 

känner för rättsväsendet. Att polis, 
åklagare och domstol så lättvindigt satt 
tilltro till hans berättelse är beklagligt.  

En polis brände sin uniform i protest  
Fallet Kaj Linna upprör och berör även 
interna strider i polishuset och har 
pågått under hela utredningen. När 
ärendet fortfarande var kvar i Luleå 
fanns det olika grupperingar inom 
polisen. Man använde brottsutredningar 
som en arena för interna strider. Tyckte 
motståndarlaget att en viss åtgärd skulle 
utföras, så var det andra laget emot. Det 
var riktig sandlådenivå ibland. Det gick 
så långt att en polis brände sin uniform 
i protest och blev sjukskriven i flera år.

En annan person blev först utpekad av 
målsägande. 
Det var en person som blev utpekad 
av målsägande, han blev också 
anhållen och delgiven misstanke om 
brott. Den personen pekar i sin tur 
ut Linna och ser själv till att få ett 
alibi av sin far. Fadern som enligt 
Linna är bekant med flertalet poliser 
och kommer och går som han vill i 
polishuset. Misstankarna riktas mot 
Kaj och han blir huvudmisstänkt för 
mordet. Faderns Alibi bestod bland 
annat av ett telefonsamtal med sin son 
vid mordtillfället. Under rättegången 
presenterades bland annat detta 
påstådda telefonsamtal av åklagaren. 
Vid en senare kontroll av Linna visade 
sig att detta telefonsamtal aldrig ägt 
rum.

Det falska alibit har först blivit känt i 
samband med resningsansökan. 
Enligt Kaj fanns det åtskilliga 
punkter med tveksamheter som 
åklagaren inte brydde sig om. Först 
i samband med upprättandet av 
resningsansökan offentliggjordes de nya 
omständigheterna. 

Vilken anknytning hade du till 
bröderna? 
–Jag var kassaskåpsförsäljare på den 
tiden och var ofta på resande fot. Jag 
besökte hundratals personer vid den 
tidpunkten. Det var inte konstigt att jag 
kände till hur folk hade det, förvarade 



pengar och så vidare. Bröderna var mina 
kunder. 

Det anmärkningsvärda är att han som 
först blev utpekad och åklagarens 
nyckelvittne hade bevisligen tidigare 
begått brott mot bröderna. 

”Har aldrig varit på någon 
avvänjningsresa”  
–De först utpekade sade till polisen att 
de skulle följa med mig på en så kallad 
”avvänjningsresa” De skulle förhindra 
mig att begå brott mot bröderna. Det 
har aldrig funnits någon sådan resa, men 
åklagaren hävdade hela tiden att det var 
styrkt. Jag har inte och aldrig tänkt begå 
brott mot bröderna, de var mina kunder.

Vad är det första du ska göra om du blir 
frikänd? 
–Jag har hela tiden sagt till journalister 
som frågat mig, det första jag ska göra 
är att hälsa på min mamma. Nu har 
hon gått bort, så det blir lite svårt, men 
i stället hoppas jag kunna gå på hennes 
begravning om jag hinner bli frisläppt. 
Jag har en del andra konkreta planer 
som ännu inte är offentliggjorda.

Om du blir frikänd kommer du få ett 
rejält skadestånd. Vad känner du inför 
det? 
–Det finns inget skadestånd i världen 
som kan ersätta det jag varit med om. 
Jag har gått miste om ett helt liv.

Fallet Linna är ett bakslag för 
rättsväsendet 
I samband med publicering av den här 
artikeln är Kaj fortfarande inlåst. Han 
har vid ett tillfälle genom sin advokat 
yrkat på inhibition, det vill säga att 
han försätts på fri fot i väntan på att 
åklagaren blir klar med utredningen. 
Domstolen avslog inhibitionsyrkandet 
och Kaj är fortfarande kvar på anstalten.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes

Dawit Isaak är en svensk journalist som sitter fängslad 
i en cell på tre kvadratmeter i Asmara, Eritrea. Dawit 
Isaak sitter där enbart för att ha bedrivit journalistik. 
Utan att ha beviljats rättegång har han nu suttit fängs-
lad sedan 23 september 2001.

Vi kräver, som företrädare för över 500 tidskrifter, att 
Sveriges regering tar krafttag för att få den svenske 
medborgaren Dawit Isaak fri. Vill du stödja kampanjen 
för Dawit Isaaks frigivning?

Besök www.freedawit.com
#freedawit #sittmeddawit

Sveriges Tidskrifter och Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter.

SVIK INTE 
DAWIT
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Kriminellas Revansch I Samhäl-
let tycker att det är viktigt att  
informera kriminella om rätten 

att friges med möjlighet att få 
”revansch i samhället”.

Denna information sker främst genom 
att KRIS besöker anstalter och häkten 
samt genom tidningen Vägen UT. 
KRIS erbjuder kriminella och/eller 
drogmissbrukare som har tröttnat på att 
leva kriminellt och vill byta livsstil -
en frizon under den första tiden 
efter muck.

Vägen UT distribueras till samt-
liga fängelser och häkten i Sverige, i 
tidskriften informerar vi om att KRIS 
finns och att vi tillsammans kan jobba 
för att just du också ska kunna sluta upp 
i våra led.

Här nedan följer den manual som du 
som tröttnat på skiten kan följa om 
du vill arbeta för att tillsammans med 
KRIS hjälpa dig själv och senare andra 
som är i samma situation som du nu 
befinner dig i. 

1 Ta kontakt med din lokala KRIS 
förening, när som helst under din 

verkställighet. Men helst innan du fri-
ges, KRIS vill gärna kunna få möjlighet 
att besöka dig vid några tillfällen. Detta 
för att hinna lära känna dig och för att 
kunna hjälpa just dig att planera inför 
din frigivning.

2 Du kan så småningom bli med-
lem, genom medlemskapet får du 

tillgång till den frizon som varje lokal 
KRIS-förening erbjuder.

Där kan du vara dig själv utan att 
behöva springa omkring på stan och 
hålla färgen. Dessutom ingår det en pre-
numeration av Vägen UT samt ett antal 
andra förmåner beroende på vilken lokal 
KRIS-förening du tillhör.

3 När denna kontakt har etablerats 
och vi tillsammans har hittat en 

plan för att du ska få en rejäl chans till 
ett liv utan kriminalitet och droger – 
då kommer vi och hämtar dig när du 
muckar. Vi ser till att din frigivning blir 
en positiv upplevelse.

4 Du välkomnas i vår gemenskap och 
vi gör tillsammans det arbete som 

krävs för att vi gemensamt ska lyckas få 
ett liv där hederlighet, drogfrihet, kam-
ratskap och solidaritet är de tongivande 
bitarna för att lyckas med vår  
revansch i samhället.

5 KRIS kan i de allra flesta fall hjälpa 
till med boende och sysselsättning 

samt hjälpa till att styra upp sociala och 
myndighetskontakter.

KRIS finns idag på flera orter i 
Sverige. Organisationen är också eta-
blerad i Danmark, Finland, Vitryssland, 
Ryssland, Ukraina och samarbetar med 
Second Chance i Japan.

Det enda kravet vi har på dig är att du 
ställer upp på KRIS fyra deviser: 

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration 
av Vägen UT.  Tag kontakt med din 
lokala KRIS förening om du har frågor 
eller funderingar kring ett medlemskap 
i KRIS. 

Normalmedlemskap 
100 kr per år. 
(Normalmedlem är du som är straffad 
och/eller varit missbrukare)

Stödmedlem
200 kr per år. 
(Stödmedlem är du som inte kvalificerar 
dig som normalmedlem)

Vid utebliven tidning, kontakta 
medlemsansvarig eller 
redaktionen: redax@krisvagenut.se 

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

Välkommen till KRIS!

H e d e r l i g h e t 
D r o g f r i h e t
K a m r a t s k a p
S o l i d a r i t e t

VÄLKOMMEN TILL KRIS
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FALKENBERG
Storgatan 21
311 30 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4 A
802 53 Gävle
Tel: 026-65 25 62
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Knipplagatan 4
414 74 Göteborg
Tel: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Tel: 073-688 99 54
E-post: karlskrona@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 011-13 72 43
E-post: norrkoping@kris.a.se

MALMÖ
Fricksgatan 1
214 26 Malmö
Tel: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

MARIESTAD
Västerlånggatan 3
542 30 Mariestad
Tel: 070-775 79 90
E-post: mariestad@kris.a.se

STOCKHOLM
Magnus ladulåsgatan 9
118 65 Stockholm
Tel: 08-720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Tel: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

KRIS FÖRENINGAR

KRIS RIKSFÖRBUND
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
Telefon: 08-642 00 06
E-post: info@kris.a.se

Saknar du en KRIS förening på din ort?  
Vill du starta en KRIS förening? 
 
Kontakta oss på KRIS Riksförbund så får du 
information om hur du gör. 

SÖDERTÄLJE
Övre Torekällgatan 29
151 33 Södertälje
Tel: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tel: 090-71 35 30
E-post: umea@kris.a.se

UPPLAND
Verkstadsgatan 4
753 23 Uppsala
Tel: 0708-72 44 32
E-post: uppland@kris.a.se

VÄRNAMO
Jönköpingsvägen 107 A
331 34 Värnamo
Tel: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se 



Posttidning B
Returadress:
KRIS Riksförbund
Långholmsgatan 30
117 33 STOCKHOLM

ANNONS

              Livsstilskoordinator
KRIS erbjuder en 1-årig utbildning tillsammans med Tollare folkhögskola 

och Val-Bo utbildning i ett Allmänna arvsfondsprojekt.

En viktig del av KRIS arbete är att hjälpa människor som levt ett destruktivt 
liv. Det är viktigt för oss att vi kan arbeta på ett professionellt sätt med 

människor som lever eller har levt ett liv i missbruk, kriminalitet 
och utanförskap.

Utbildningens syfte är att utbilda personer med en missbruksbakgrund och 
som även kan ha olika funktionsnedsättningar.

En Livsstilskoordinator ska vara kvalificerad att arbeta på stödboende, 
halvvägshus, fritidsgårdar som elevstödjare eller boendestödjare där ofta 
personer ur samma målgrupp behöver stöd. Att ha genomgått en 1-årig 

folkhögskoleutbildning till Livsstilskoordinator öppnar större möjligheter på 
arbetsmarknaden och ger kompetens för vidare studier.

För mer info besök www.krislivsstilskoordinator.se

KRIS Livsstilskoordinator
Långholmsgatan 30
117 33 Stockholm
08-642 00 06
info@krislivsstilskoordinator.se
www.krislivsstilskoordinator.se

RIKS KRIS

Ali Reunanen
070-283 40 51
ali.reunanen@rikskris.se

Tollare

Arne Georlin
08-505 686 00
arne.georlin@tollare.org

Val-Bo

Robert B Andersson
073-988 05 01
robert@valbo.nu


