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FÖRSONINGENS BUDSKAP

I Sverige idag är vi inte så pigga på att prata i kristna eller religiösa termer, många ser
rött bara man nämner dessa ord.
Jag har just tillbringat påsken i södra Spanien, Andalusien. Där tar man passionsberättelsen på stort allvar, åtminstone av det intensiva firandet att döma. Detta att Kristus offras av oss människor och av Gud, men återuppstår och tar på sig våra synder.
Märkliga budskap på ett sätt, men samtidigt storslaget, tänkvärt och befriande.
Vi ska kanske betänka att påsken fanns redan på Kristus tid och firades av judarna. I
Norden var vi inte dåliga på att fira påsk heller vilket vi ju gör fortfarande på vårt eget
vis med t ex. påskägg, kärringar och blåkulla. Det är nog vintern, det gamla som skall
bort och förnyelsen, våren, pånyttfödelsen som firas.
Jag tror att vi måste tänka i delvis nya termer om vi ska överleva och lyckas. Just nu är
det repressionens tidevarv och det är ekonomismens eller snålheten och hämnden som
är det rådande.
Då passar det bra att tänka lite på de gamla idealen som trots allt har präglat framväxten av vår civilisation och än idag påverkar oss mer än vad vi tror. Nämligen förlåtelse
och försoning, vänd den andra kinden till.
Detta tål att ytterligare betänkas när de nuvarande idealen tycks vara yta – mode och
kropp och konsumtion. Att göra av med pengar och skaffa saker och märken att identifiera sig med.
På Fångvårdsällskapets årsmöte som vi tyvärr blev kallade till i sista stund fast vi var
förvarnade genom baksidan av tidskriften, visades en pjäs av ett ungt gäng. ”Som glöd
under snö”, om ett möte mellan en ung förövare och hans offer i en fängelseliknande
miljö. Stark sak, intensivt spelat, kanske inte rätt att använda i anstalter, men illustrerande
lite av temat för detta nr: Medling och Reparativ rättvisa. Finns det en möjlighet att förlåta, kan parterna bringas att förstå varandra och kan de försonas med vad de gjort respektive blivit utsatta för eller är det hämnden som skall råda (se artikel av Lars
Ekstrand).
Gunnar Marnell, grundade denna tidskrift för 60 år sedan. Han var en av de tidigaste
och ivrigaste förespråkarna för införandet av medling i Sverige och i svensk lagstiftning
på 70 och 80-talet. Vi ska försöka ägna nästa nr i höst åt honom och andra från den
tiden.
Jag vill passa på att tacka alla som varit godhetsfulla nog att bidra till detta nummer
och också tacka för den uppmuntran som kommit oss till del. Nu hoppas vi bara att det
fortsätter att komma in bidrag i form av skrivna alster och pengar från höga vederbörande så vi kan fortsätta att trycka och distribuera.
Lars Metelius
lars.metelius@swipnet.se

Försoningens mysterium

AV CHRISTER FÄLDT

Av en lycklig slump fick jag den engelske författaren Ian McEwans bok” Försoning” i min hand. Jag läste den, nästan
skräckslagen. Den är en höjdpunkt i modern prosa. Den berör något som är aktuellt i kriminalvårdssammanhang, högaktuellt. Någon gör något som är fundamentalt fel och illa - någon annan drabbas
av detta. Förövaren och offret blir lidande. Försoningen är den läkedom som
läsaren inser behövs. Eftersom jag anser
att boken är mer än läsvärd ger jag inga
referat av dess innehåll. Men den handlar
om skuld och också om människans möjligheter att hantera denna. Läs den! Läs
boken! Det vore ett i djupaste mening humant ”straff”, att de fängelsedömda läser
den. Kanske ger den mer än samtalen
som i bästa fall erbjuds i all välvilja. Försoning? På engelska heter det reconciliation,
eller som titeln på McEwans bok,
atonement. Det sista är enligt ordboken
ett mera ”religiöst” språkbruk.
4

VAD ÄR ”FÖRSONING”?
När man söker på Internet hamnar man
på ”religiösa” sidor. Inom filosofin är det
svårt att finna några tänkare som känt sig
föranledda att reflektera närmare över
begreppet. På psykologutbildningar lär
det inte dyka upp. Märkligt nog, när man
betänker vad det gäller. Det enda som
närmar sig är Freuds teorier om överjaget, den inre föräldern, förmanaren, som
varken ger oss rast eller ro. Som ger oss
känslor av skuld, vare sig vi är förtjänta av
det eller inte. Och kanske har Freud rätt.
Men han gick inte på djupet med
försoningens mysterium. När vi försöker
ringa in betydelseområdet för detta hemlighetsfulla ord kommer vi oundvikligen
att tangera andra ord, som inte är synonyma, men vars betydelseområden delvis
täcker försoningsbegreppets. ”Förlåtelse”
är ett, ”skuld” och ”skam” är andra.
”Gottgörelse” är ett annat ord, ”sona”,
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”återgälda” och ”plikta” är andra. Och att
”avtjäna straff”. Men inget av dessa ord
kan ersätta ”försoning”. Efter att ha
samtalat med ett flertal olika människor
om deras tolkning av försoningsbegreppet har det framträtt en bild av
vad det kan betyda. Jag står i tacksamhetsskuld till många, som i sitt dagliga liv
möter situationer när frågan kan vara aktuell. Vad som slagit mig är att ingen, inte
ens de mest ”vetenskapligt sinnade”, har
funnit frågan ointressant. Skulden gör
försoning nödvändig, skulden som uppkommer när vi på något sätt förbrutit oss
mot någon eller något. Den orsakas av
våra handlingar, vare sig de är yttre, eller
inre i form av tankar och känslor. Vid
skuld måste den försonande förändringsprocessen komma inifrån oss själva. Den
drivande kraften är ånger och det eftersträvade är förlåtelse. Den förlåtelse av
oss själva som är nödvändig kan bli hjälpt
genom förlåtelsen av den vi förbrutit oss
mot, men i sista hand kräver försoning att
vi förlåter oss själva.

SKULD OCH SKAM
Den som inte på allvar kan ana vad förlåtelse innebär har heller ingen möjlighet att
förstå vad försoning innebär. Jag är inte
säker på att ”kriminella” med självklarhet
skulle ha svårast att förstå. Men vissa, på
bägge sidor av murarna, kan troligtvis
finna tankegångarna obegripliga. Tyvärr
finns ingen psykoterapi som är inriktad
mot målet. Skammen kan också kräva
försoning. Skammen får sin näring genom omvärldens ”dom” som riktas
emot vår person. Om skulden gäller
handlingar, så gäller skammen den människa vi är. Förändringsprocessen styrs utifrån, genom att omgivningen bekräftar
vårt värde, ger oss ”upprättelse” i en eller
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annan mening. Skuld och skam löper in i
varandra och skapar en mycket destruktiv
mental, eller varför inte andlig, situation.
Skulden kan bekämpas med orimliga försvar, som i värsta fall drabbar både oss
själva och andra; undanflykter, bortförklaringar och projektion av det egna
”onda” på andra. Det kan leda till bisarra
mönster av självbestraffning, missbruk,
negativt rolltagande och hämnd på ”det
allomfattande onda”, bestraffning av
mänskligheten. Skammen, som kan grundas i omvärldens avståndstagande, kan
bekämpas med resoluta hämndaktioner.
Därvidlag tycks den mänskliga fantasin
gränslös.. Allt från undergivenhet till veritabel terror har tagits i bruk. Historien är
rik på exempel. I värsta fall kan situationen bli något av ett ”förstenat” läge.

LÅSNING

Ett reflekterande sinne inser att förlåtelsen
inte med nödvändighet är knuten till religiösa sammanhang, den är en nödvändighet för att gå vidare. Den som skall förlåtas måste ångra sin gärning och verkligen
vilja ha förlåtelsen och kanske också uttrycka detta genom att be om förlåtelse.
Detta kan ingen tvingas till. Om de yttre
sammanhangen med olika tecken visar att
någon förlåtelse inte är att vänta – vad
händer då? Det kan vi inte veta. Men att
förvägra förlåtelse är att binda någon vid
brottet och att omöjliggöra en försoning,
den grundläggande förutsättningen för
förändring. Låsningen kan grundas på att
det kräver så mycket av den som ska förlåta. Svårigheten gör att en falsk ”förståelse” träder in som ökar känslan av skam.
Viljan att göra rätt förvrids och spiralen
skruvas neråt. Vi kan konstatera att problemet rör våra yttersta mänskliga möjligheter. Kanske är det därför forsonings-
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problem handhas i religiösa sammanhang, där man accepterar att det är
mycket högt i tak i det vi kallar verkligheten. Det är svårt att vara ”evidensinriktad” i dessa sammanhang. Kanske är
det mera poesi än vetenskap? Kanske är
försoning en ömsesidig förlåtelse, en
samverkan till att bli sams. Man kan sedan
alltid fråga sig vad det är för värdesystem
som upprätthålls när viljan till försoning
saknas. Det är antagligen lätt att avfärda
dessa funderingar som pretentiöst nonsens. Den som gör det har inte riktigt förstått att det finns väsentligheter som vi lever mitt i, som aldrig blivit undersökta. I
linje med mina tidigare texter om filosofi
inom kriminalvården, har jag tankar om
att ”försoningsprojekt” vore i allra högsta
grad meningsfulla. Och något som kunde

tillföra kriminalvården respekt. Det förespeglar mig samtalsgrupper där psykolog, präst, ”fångar” och vårdare undersöker dessa undflyende väsentligheter.
Svenska Kyrkan har en del bra förslag på
sin hemsida. I en text om försoning på
kyrkans hemsida nämns att frånvaron av
frihet alltid komplicerar och försvårar arbetet mot försoning. Därför finns anledning att också diskutera ”frihetens” natur.
I en tidigare text har jag redan berört friheten. Det vore orimligt att tro att allt frihetsberövande måste upphöra för att ge
försoning en möjlighet. Kanske kan man
upptäcka att frihet är ett inre tillstånd.
Vem vet? Jag ber dem som inte förstått
detta om ursäkt. Fundera lite till på vad
försoning innebär och vilken aktualitet det
har i de sammanhang där fängelser finns.
Christer Fäldt
Psykolog och filosofilärare
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Kan vi leva utan att hämnas?

AV LARS EKSTRAND

”Se upp din jävel! Vi ses i min nästa
pjäs”, hotade den eldfängde Strindberg
en belackare. Ofta citerat. Även av Ingmar Bergman; han som hämnades på, eller gav välförtjänt, som han nog själv
tyckte, igen för illasinnade recensioner av
DN:s på den tiden mest namnkunnige
och fruktade kritiker Bengt Janzon, genom att tilldela den senare en fet snyting
när de som av en händelse stötte ihop
bakom Dramatens kulisser. En snyting –
kanske var det egentligen bara en knuff –
som Bergman aldrig officiellt har ångrat
och som väl, i och för sig, endast var bra
för demonkritikern Janzons varumärke…

PERSONLIG VENDETTA

När vårt jag – framförallt ett grandiost
och uppblåst sådant - kränks så väcks
omedelbart, nästan instinktivt, hämndTidskrift för Kriminalvård 2007:2

begäret. Att vilja hämnas för oförrätter –
såväl upplevda som verkliga, om man nu
kan särskilja dessa – verkar vara ett typiskt
mänskligt drag. För det mesta (?) knyter vi
dock nävan i fickan; det stannar vid en
tänkt hämnd – i fantasins underbara rike
där allt är tillåtet - som inte åtföljs av en
utåtriktad, aggressiv handling. Eller så
draperar vi, på ett subtilt sätt, hämnden så
att det ser ut som något annat. Och vägrar
tillstå att det i själva verket handlar om en
personlig vendetta, som är något av ett
tabubelagt fenomen – något fult - i konventionella mellanmänskliga sammanhang.
Psykoanalytikerna Tomas Böhm och
Suzanne Kaplan förfäktar i boken
”Hämnd och att avstå från att ge igen”
(Natur och Kultur) benhårt tesen att vi
MÅSTE lägga band på oss; inte ta ut
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hämnd, utan vuxet och moget försöka att
reflektera, verbalisera och bearbeta. Det
de kallar för det ”mentala handlingsutrymmet” måste vidgas; det inre rum
där vi bearbetar och därigenom förmår
distansera oss från hemska trauman och
svåra besvikelser; den läkandets zon där vi
förmår att slicka våra själsliga sår.
Inte så lätt – förstås - att begära detta av
kvaddade människovarelser efter att de
har plågats direkt eller indirekt. Författarna diskuterar folkmordets Rwanda efter det groteska slaktandet där, som inte
ens medgav barnen fri lejd; Förintelsens
nästan surrealistiska excesser; det sönderslitna Sydafrika efter apartheid, med
sanningskommissioner och försoningsförsök; och flera andra välkända, kollektiva trauman, där den efterföljande längtan efter hämnd har varit stark hos
många.
PTS

Och vem kan förebrå utsatta och förnedrade att de känner så? Hur ska de någonsin kunna få ro i sinnet? Täcker behandling av det som brukar kallas pts – posttraumatisk stress – detta?
Även kvinnomisshandlare med defekt
personlighetsuppfattning och självbild
specialgranskas i boken. Och väktare –
”vanliga” människor - i koncentrationslägren; de perverterade nazitopparna med
sin utstuderade grymhet, med flera.
För att kunna utföra bestialiteter måste
man intala sig själv att man har all rätt att
hämnas en allvarlig oförrätt som begåtts
mot en, ens närmaste eller den nation
man tillhör. Den man gör illa får således
bara vad han eller hon förtjänar. Om så
tutsi, jude eller hustru.
I detta ingår ett nödvändigt moment av
självbedrägeri; annars kommer hämndimpulsen av sig.
8

Författarna betonar att vi ständigt måste
söka efter motverkande krafter inom oss,
så att vi inte förfaller till att spela hämnarens roll. Inre, försonande och jag
reparerande dialog - i stället för knytnävsslag eller hugg med machete. Offret skall
inte degradera sig själv till förövare – utan
hålla tillbaka de destruktiva impulserna.
Sätta sig över alla plågoandar, visa sig
bättre och förmer.
Det är mycket förnuftigt och klokt som
sägs av författarna, som genom sin judiska härstamning vet vad förföljelse kan
göra med den förföljda. Och namn som
Ludvig Igra och D W Winnicott – två av
psykoanalysens vettigaste figurer - skänker både legitimitet och teoretiskt fast
grund åt resonemangen.

ÄLTA

OFÖRRÄTTER

Ändå föds oroliga funderingar som visar
på att detta är synnerligen knepigt; i lite
skrämmande insikt om att man själv tillhör de hämndlystna som gärna skulle vilja
göra upp räkningen med vardagliga plågoris. Jag känner mig själv och vet att jag
har en olycklig tendens att fastna; älta allehanda oförrätter, ligga sömnlös över
svinhugg jag tycker mig ha åsamkats.
Detta gör mig ofri.
Men… Ska man alltid vända andra kinden till? Var går gränsen – den svåra och
kritiska – mellan att moget avstå från att
rycka ut och nödvändigt självförsvar?
Hur mycket ska och bör man tåla? Innan
ens självbild och integritet är helt förskingrad och man börjar att förakta sig
själv.
Det är okej enligt Böhm och Kaplan att
hämnas genom att ta ut svängarna i tanke
och fantasi, men däremot inte i handling.
Men hur gör man sig kvitt hämndbegärets svarta galla, så att inte ens liv

Tidskrift för Kriminalvård 2007:2

fortsätter att präglas av längtan efter att
balansera räkningen? Bitterhet binder som
bekant energi som kunde användas
bättre.
Det finns inte, som det verkar åtminstone, mycket skrivet om hämndens fenomen i den psykoanalytiska litteraturen.
Böhm och Kaplan har lämnat ett nödvändigt bidrag till vår kollektiva självförståelse och den obehagliga insikten om
att vi inte är så fina och ädla som vi gärna
vill framstå som. Vi slår oss för bröstet
och kräver rättvisa och rättfärdighet, men
kanske är vi bara ute efter hämnd…
Människan har sina mörka sidor – men
vi vill helst låtsas som om de inte finns. Jo,
hos andra, men inte hos oss själva…
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Se gärna en film som den skakade ”The
Front Line”, om kongoleser som beviljats
asyl i Dublin, och som bär med sig och
försöker hantera skräckupplevelser som
hämtade från helvetets bakgård. Filmen
visar hur svårt det är att låta bli att ge igen,
att avstå från hämnd. Den kryper in under
huden, berör på djupet, sliter bort intellektuella överbyggnader.
Ödesfrågan blir: Kan vi leva utan att
någon gång hämnas? Kanske går det varken att svara ja eller nej…
Lars Ekstrand
led@hig.se
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Reparativ rättvisa
Det sveper en vind genom Europa av det som internationellt kallas
Restorative Justice.

AV LARS METELIUS

Reparativ rättvisa som också innehåller
det gamla begreppet Medling. Medling
mellan förövare och brottsoffer har nu
kommit dithän att vi får en lag 1 januari
2008 i Sverige. Det får anses som en stor
seger för alla dem som förordat och
kämpat för att också vi i Sverige skulle bli
delaktiga i denna verksamhet och rörelse.
Den svenska medlingslagens tillkomst
har utan tvekan den Europeiska unionen
och dess rekommendation som grund
för sin tillkomst. Den kom redan 1999
och man vill i rättsäkerhetens namn att
medling skall finnas tillgänglig för alla
EU-medborgare. T.v. skall den svenska
lagen gälla ungdomar och kommunerna
är alltså skyldiga att erbjuda lagöverträdare upp till 21 år möjligheten till medling.
På många sätt var det så Gunnar Marnell
och Märta Bergkvist ville ha det.
Ute i Europa finns en ganska kraftfull
rörelse för utvidgning av begreppet :
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reparativ rättvisa. Det hela bygger i mångt
och mycket på de begrepp som Nils
Christie lanserade i mitten av 70-talet
”Konflikt som egendom” och att samhället genom den juridiska apparaten
”stjäl konflikten mellan parterna”, dvs
förövare och brottsoffer. Många som
bevistat rättegångar har upplevt hur processen försiggår långt över huvudena på
parterna. Det hela sker mellan advokater
och åklagare m fl juridiska experter och
inte minst brottsutsatte hamnar i en ytterligare kränkning. Nu vill man alltså återföra
diskussionen till dem det gäller och till den
nivå som de befinner sig på, med hjälp av
t ex en medlare.

FÖRSONING OCH REPARATION
Belgien ligger långt framme i dessa hänseenden delvis kanske pga att man ville
bättra på sitt skamfilade rykte efter flera
spektakulära rättsskandaler genom åren.
Tidskrift för Kriminalvård 2007:2

Där har man inrättat speciella tjänster på
alla fängelser som enbart skall syssla med
reparativ rättvisa. Här talar man inte bara
om medling utan också om försoning
och reparation. Även om inte ett möte
mellan parterna är möjligt eller ens önskvärd är det ändå av värde att t ex förövaren skriver ett brev och kanske förklarar
hur det hela gick till. Eller vad som föregick det gärningen och kanske ber om ursäkt. Eller att den utsatte får möjlighet att
redogöra för vad det har betytt för honom/henne i form av rädsla och eller ilska och oförmåga att gå ut efter det blivit
mörkt t.ex.
Intressant är också att belgarna har
kopplat denna verksamhet direkt till Universitetet i Löwen/Leuven som inte bara
gör uppföljning/forskning och rapportering möjlig utan också ger projektet tillräcklig status.
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Att vi nu får igång en riksomfattande
medlingsverksamhet i Sverige när det gäller ungdomar upp till 21 år som begår
någon form av brott är mycket bra. Det
blir lagstadgat och kommunerna är skyldiga att tillhandahålla denna service.
Brottsförebyggande rådet har lagt ner
mycket arbete på att utbilda och organisera detta. Nu övergår ansvaret till socialstyrelsen som hittills varit lite ljumma i sitt
engagemang.
Men i framtiden hoppas vi som pläderat för medling genom åren att reparativ
rättvisa också skall vidgas till att omfatta
också vuxna brottslingar och att man
också på svenska fängelser skall kunna
bedriva sådan verksamhet.
Lars Metelius
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Medling, en lagstadgad
verksamhet
Den 30 maj 2006 klubbade riksdagen
igenom att medling skall finnas tillgängligt
i hela landet och erbjudas alla över 12 år
men under 21 år som erkänt brott. Det är
den nya målgruppen då tidigare direktiv
talade om max 18 år som prioriterad
målgrupp. Kommunerna är ansvariga för
att verksamheten ska finnas tillgänglig för
dem som önskar medlingsmöte med den
som drabbats av brottet. Det låter så enkelt. Verksamheterna drivs i dag i stor utsträckning av socialtjänsten runt om i landet. Inte alltid, men ofta. Där finns erfarenhet av bland annat unga kriminella,
människor i kris och att leda samtal med
föräldrar till barn som kommit snett. Det
är i mångt och mycket en naturlig hemvist
för medlingsverksamheten. Många socialtjänster i landet tillhandahåller redan
brottsofferstöd och samarbete med lokal
polis och frivård finns redan upparbetat.
Att arbeta med medling kräver engagemang och en tro på försoning. Det behövs även en stor nypa idealism och mod
att se situationen som den är, erkänna det
som hänt och hela tiden söka lösningar
som bevarar relationen och stärker den
mellan brottsoffer och förövare. Medling
syftar till ökad respekt för andra individer
och till förståelse för varför andra blir
ledsna, sårade och kränkta. Medling mellan individer uppmuntrar dem båda att
lösa det gemensamma problemet så långt
det är möjligt. Trasiga saker kan ersättas,
sårade känslor får vädras och den tillit
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som fallit ges en första hörnsten till den
grund som behövs för återupprättelse.
Det är frivilligt att delta i medling. Det
innebär att personalen som tillhandahåller
tjänsten själva måste vara övertygade om
nyttan och vinsten för att motivationsarbetet ska gå fram. Annars blir det väldigt
få medlingsmöten visar erfarenheten.
Medling behöver vara prioriterad verksamhet, och inte något som sköts när man
får tid över, för inom socialt arbete får vi
aldrig tid över. Det finns alltid mer att
göra. Medling, det är så enkelt. Det är ett
samtal mellan två personer som har en
gemensam fråga att finna svar på. Samtalet leds av en medlare som underlättar
kommunikationen och stöttar båda parter för att finna en gemensam lösning
som möter båda parters behov. Ett möte
och en process, som när den leds av en
engagerad och kompetent medlare, ger
andrum att läka sig själv och varandra och
ta kontroll över sin egen situation. Den
nya lagen kräver att den här tjänsten ska
tillhandahållas till unga människor men
den exkluderar inte någon. Åldersgränsen
ställer krav på oss som tillhandahåller
medling och vi måste finna nya vägar att
nå dem som passerat myndighetsgränsen
och inte automatiskt hamnar hos socialtjänsten. Men sammantaget så öppnar lagen upp för en större skara, för alla som
vill möta den eller de som är inblandade.
Medling är ett samtal mellan parterna om
det som de väljer att tala om.
Sofia Kronhed
medlingssamordnare i Linköping
Tidskrift för Kriminalvård 2007:2

Socialt arbete är ”både och”,
inte antingen eller
En kommentar till Alf Ronnby

KARIN TENGVALD

De senaste åren har frågor kring socialarbetaryrkets innehåll och syfte och dess
kunskapsbas och mer precist dess vetenskapliga grund kommit att diskuteras lite
bredare än tidigare. Bredden har tillförts
av personer som liksom jag själv betonat
vikten av mer av evidensbaserad praktik
också i socialt arbete, för klienters och
brukares bästa. Motreaktioner har under
årens lopp kommit från olika håll. Just nu
tycks yrkesverksamma socialarbetare hysa
påtagliga förhoppningar om en utveckling mot en mer gemensam och dynamisk
kunskapsbas, delvis i form av ett forskningsbaserat handlings- och beslutsstöd.
Bergmark och Lundström (2007) drar,
på basis av olika studier genomförda under en tioårsperiod, slutsatsen att socialarbetarnas syn på forskning och på användning av systematiserade metoder
förändrats betydligt, i alla fall i StockTidskrift för Kriminalvård 2007:2

holmsområdet. Mer aktiva och synliga
motståndare finns fortsatt inte minst i den
grupp Ronnby själv, som docent i socialt
arbete tillhör, dem han kallar forskareliten
(Månsson 2000, Bergmark och Lundström 2006).
Det är mycket viktigt att diskussioner
om socialarbetaryrkets innehåll och syfte
förs. Årligen möter hundratusentals människor yrkesverksamma socialarbetare,
ibland för att de blivit anmälda till socialtjänsten men i ökande utsträckning för att
de själva anser sig ha behov av insatser
både inom socialtjänsten och av socialarbetare verksamma inom andra delar av
vår välfärdstjänstesektor, till exempel
inom kriminalvården. Vilken nytta har klienter och brukare av kontakterna med
just socialarbetare? Vad uppnår man, som
är av värde för dessa många, oftast
mycket utsatta och ibland också tvång13

somhändertagna människor? Leder vissa
arbetssätt till bättre resultat för klienter
och brukare än andra? Kan metoderna
och arbetssätten förbättras till fördel för
flera personer? Vad vet vi om dessa - för
klienter och brukare, men även för professionen och den professionella utvecklingen – så avgörande frågor?
Det är i första hand för alla de hjälpbehövande människornas skull, som de
olika perspektiven på det sociala arbetets
karaktär, innehåll och syfte måste diskuteras. Och det är i första hand för klienter
och brukare, som mer information och
kunskap om det sociala arbetets resultat
bara måste fram. Vad finns det för stora
värden för klienter och brukare med
denna omfattande kunskapsbrist? Hur
ska klienter kunna närma sig socialarbetare och socialtjänst med tillit om den
enda synliga kunskap om det sociala arbetets resultat de får kommer från Janne
Josefssons reportage i Uppdrag granskning? Om inte vare sig forskareliten i socialt arbete eller verksamheternas ledning
eller de yrkesverksamma eller facket kan
eller vill redovisa de värden och förbättringar för klienter och brukare som naturligtvis hela tiden åstadkoms i socialt arbete? Vilket jobb för enskilda socialarbetare att i varje kontakt – utöver alla andra
svårigheter – behöva arbeta sig upp över
en sådan tröskel av misstroende!
Så diskussionen är viktig och debatten
och dialogen måste fortsätta tills de enligt
min mening bitvis ganska konstlade och
framförallt konstruerade motsättningarna
har bearbetats och en mer konstruktiv
hållning från både förespråkare och kritiker börjar synas. Mitt bidrag här syftar till
att komma med några klargöranden i
denna anda.
14

FÖR KLIENTERS OCH BRUKARES
BÄSTA!!

För klienters och brukares bästa. Denna
etiska raison d´Çtre för välfärdstjänsteprofessionernas existens är drivkraften bakom strävan mot mer av
evidensbaserad praktik i socialt arbete.
Jag är övertygad om att vi förespråkare
har denna utgångspunkt gemensam med
både praktiserande socialarbetare och
forskare i socialt arbete. Men i diskussionerna om ”det sociala arbetet” tenderar
detta rättesnöre att liksom tappas bort.
Jag tycker det också gäller Ronnby. Han
förefaller upptagen av två ting i sin artikel.
För det första skriver han mycket om
hur och vad det sociala arbetet bör och inte
bör vara, men nästan helt utan att fundera
över om det han förespråkar har något
värde för klienterna, om det leder till förbättringar för dem eller inte. Denna
normativa hållning ger inte ett tillräckligt
handlingsrelevant kunskapsunderlag för
en välfärdstjänsteprofession som måste
ha brukarnas bästa i konstant fokus. Jag
tror också att den riskerar att leda till en
statisk praktik. Det märker kanske inte
enskilda socialarbetare, som genom erfarenhet säkerligen utvecklas över tiden.
Men det är ju inte socialarbetarens personliga utveckling som är skälet till att
professionen socialarbetare existerar. Så
var finns motiven för en utveckling för
professionen som helhet, om ledande företrädare på detta sätt föreskriver vad och
hur yrket skall vara?
För det andra misstänkliggör han motiven bakom en evidensbaserad praktik. I
det avseendet fortsätter han på det spår
som många andra kritiker redan beträtt.
Etiska principer får tydligen inte vara skä-
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let bakom strävan efter ett ökat empiriskt
stöd för val av sociala insatser. Nej idén
har i själva verket kommit till för att
åstadkomma kostnadsbesparingar, den är
också ett exempel på social ingenjörskonst, och dessutom något som ger
”både födkrok och prestige” till dem
som förespråkar arbetssättet (s18).
Sådana anklagelser leder förstås i förstone till den ryggmärgsreaktion från en
del socialarbetare som han avser att åstadkomma. Många lider ju av att känna sig
utsatta för slumpmässiga nerskärningar
och många är samtidigt vana att bestämma helt själva över sitt arbete. Men
det är klart tröttsamt med dessa återkommande rallarsvingar utan grund. Jag
tycker förstås att det på sikt vore mycket
mer konstruktivt för alla parter om professionen och forskarna i socialt arbete
ägnade en del av sitt arbete och sin tid åt
att - genom empiriska studier - visa det
framgångsrika sociala arbetets stora betydelse för klienter och brukare. Så skulle
både klienter, beslutsfattare och olika
professionella samverkansparter få lite av
den information, som de så väl behöver.
Jag tror också att detta mörker och dessa
bristande kunskaper om det sociala arbetets resultat och värde i själva verket ökar
riskerna för nerskärningar och vad värre
är också nerskärningar av verksamma insatser. Men jag anklagar ändå inte dem
som är motståndare till tankar kring
evidensbaserad praktik för att bara tänka
på kostnader eller att inte bry sig om
klienterna.
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INTE ANTINGEN ELLER UTAN BÅDE
OCH

I diskussionen om evidensbaserad praktik
har det blivit alltför mycket antingen eller,
när mycket i själva verket är både och.
Antingen manualbasering eller tyst kunskap, antingen konst eller vetenskap. Antingen relation eller metod. I själva verket
är det oftast både och. Exempelvis innehåller alla välfärdstjänster, ja faktiskt alla
tjänster överhuvudtaget, en ”relationskomponent”. Det finns övertygande evidens (främst från andra yrkesområden)
för att en god relation och ”gott bemötande” har effekt, så här kan vi alla enas
om att goda relationer ökar chanserna till
positiva resultat.
Men en professionell relation ska ju
också, i alla fall periodvis, ha ett innehåll,
som är inriktat på att åstadkomma förbättringar. En del av relationens innehåll
är just det som jag kallar ”metoden” eller
arbetssättet. I vissa sammanhang är relationen och metoden starkt sammanvävda, i andra sammanhang mindre så.
Det behövs både lyhördhet, empati och
andra interpersonella förmågor och komponenter av saklig information och av
strukturerat arbete, vare sig det handlar
om stöd i skolarbete eller ekonomisk rådgivning eller föräldraträning. Balansen i
verklighetens professionella arbete beror
naturligen på problemens art men också
delvis på kunskapsbasens utveckling.
Ronnbys inställning till metoder och
tekniker är påtagligt dualistisk. Inledningsvis (s16) ondgör han sig i sin artikel på alla
möjliga och en del omöjliga sätt över de
metoder som han läst om i en magisteruppsats från Göteborg och som han tror
alla är importerade från USA. (Det är de
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inte). Det första intrycket blir därför att
”metoder” är något förhatligt för
Ronnby, något som han anser leder till en
fördumning av det sociala arbetet. Men
senare (s18) funderar han över om socialt
arbete ”ska vara en teknikanvändning”.
Han drar paralleller med konstnärer och
konstaterar: ”Konst är inte tekniker och
metoder. Det är bara baskunskap, som sådan nödvändig (min kursivering), men ingalunda tillräcklig.” Synen på metoder i socialt arbete blir än tydligare lite senare: ”I
utbildningen lär man sig grunderna, teknikerna och metoderna i socialt arbete. För
att bli en duktig socialarbetare krävs dock
lång och varierande praktik.”
I korthet säger Ronnby alltså att metoder
och tekniker är nödvändiga inslag i socialt arbete. Bingo, jag håller med. Han säger
också att de inte är tillräckliga (för ett gott
socialt arbete antar jag). Bingo, jag håller
med igen.
Men Ronnby slår in öppna dörrar och
han är inte den enda som gör det. Denna
allmänna uppfattning har jag framfört många
gånger!! Bl.a. som svar på den första kritiken mot evidensbaserad praktik från företrädare för forskareliten i socialt arbete
(Tengvald 2001). Jag anser att detta är ett
mycket viktigt karakteristikum för allt
välfärdstjänstearbete. Att praktiserande av
socialt arbete innehåller mer än ”ren”
kunskap om vilka metoder och arbetssätt
som är verksamma är en självklarhet för
alla oss som förespråkar mer av evidensbaserad praktik. Att specifika ”tekniker
och metoder” också är en nödvändig del
av det professionella arbetet borde likaså
vara en självklar utgångspunkt för diskussioner om det sociala arbetets utveckling.
Den enighet som faktiskt råder om detta
16

borde kunna utnyttjas bättre. Den skulle
kunna användas till en förbättrad grundutbildning, som uppmärksammar alla de
”verktyg” som kommer att behövas i
praktiken, till mer systematisk användning
av och studier av den erfarenhetsbaserade
kunskapen så att den utvecklas till beprövad erfarenhet, till ett ökat fokus på klienter och brukare och mindre av inåtvänd
självupptagenhet inom profession och
forskning i socialt arbete.

ALL FORSKNING HAR SINA BEGRÄNSNINGAR

Hur eniga vi än är om detta på ett allmänt
plan, så finns olika uppfattningar på mer
konkret nivå. Ronnbys föreställning att
metoder och tekniker lärs in en gång för
alla under grundutbildningen är naturligtvis absurd. Det låter hemskt att socialarbetare mot slutet av sin yrkeskarriär fortfarande skulle vara tvungna att luta sig
mot de metoder de lärde sig för kanske
30 år sedan.
Metoder i socialt arbete utvecklas faktiskt kontinuerligt och en del utvecklas
också i Sverige. Däremot saknas i Sverige
den (amerikanska) traditionen att först gjorde innan man börjar sprida nyheterna
över landet - undersöka om dessa nya
metoder fungerar bättre för klienterna än
vad det traditionella arbetssättet gör. Som
det nu är i vårt land tillåts utvecklarna helt
enkelt propagera för det nya utan att
avkrävas några belägg för att de kommit
fram till bättre arbetssätt. Dessutom stöds
tillämpningen av de svenskutvecklade
modellerna i allmänhet inte heller av
skriftlig information utan istället alltför
ofta enbart av (dyr!) muntlig handledning.
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Jag ser inga fördelar med denna typ av
metodutvecklingsstrategier
och
tillämpningsstrategier jämfört med en
mer systematisk kunskapsproduktion i
syfte att bredda professionens gemensamma kunskapsbas om metoder och
tekniker, förhållningssätt och bemötande.
Men Ronnby gillar inte utvärderingar och
jämförande forskning av ”effektivitetsprövande” karaktär. I hans argumentation här är det också mest slagord som
gäller. Det är Socialstyrelsen och den
positivistiskt orienterade forskareliten
som försöker bestämma. Den tycks försöka få folk att tro att ”observationerna
är neutrala och objektiva”, men de är
”oundvikligen kopplade till eller influerade av vårt sätt att se på verkligheten”
(s17).
Återigen slår Ronnby in öppna dörrar.
Medvetenheten om observationernas beroende av hur man mäter är stor bland
dem av oss som arbetar att skapa kunskaper om verksamma metoder och arbetssätt. Diskussioner om dessa och många
andra svårigheter och begränsningar pågår ständigt inom denna forskningstradition.
Problemen handlar snarare om att så
många – både bland studenter, praktiserande socialarbetare och forskare - saknar
en mer ingående kunskap om de empiriska metoder som man behöver använda
i vetenskapligt arbete kring verksamma
sociala metoder och arbetssätt. Och där-
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för saknas också i värsta fall kunskap om
hur resultaten från denna typ av forskning
bör tolkas – och hur de inte bör tolkas.
Under flera decennier har utbildning om
och forskning med hjälp av s.k. kvantitativa empiriska metoder legat för fäfot
inom det akademiska ämnet socialt arbete. Det är något som också kritiserats,
bl.a. i Högskoleverkets utvärdering av
grundutbildningen. Om kunskapsbristerna här inte varit så skriande skulle
Ronnbys misstänkliggöranden inte behöva bemötas.
Karin Tengvald
professor
Socialstyrelsen

Bergmark Anders och Tommy Lundström 2006: Mot en evidensbaserad
praktik? Om färdriktningen i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift nr 2 s.99-113
Bergmark Åke och Tommy Lundström 2007: Att studera rörliga mål – om
villkoren för evidens och kunskapsproduktion i socialt arbete. Socionomen nr 3
Del 2 s.4-16
Månsson, Sven Axel 2000: Kunskapsutveckling inom socialtjänsten och den
akademiska forskningen – drar vi åt
samma håll? Socionomen nr 8, 2000:4-9
Tengvald, Karin 2001: Kunskapsutvecklingen av socialt arbete – för klienters bästa. Socionomen nr 1, 2001:22-27
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Valv bakom valv oändligt –
och polletten föll ner
En berättelse
AV KRISTER KARLSSON

Hej!
Jag heter Krister och är frivårdinspektör på friår eller på permission som
jag nu brukar säga när jag presenterar mig
för de intagna när vår besöksgrupp är på
anstalten.
Jag stöter också på då och då här ute
både intagna på typ §34 och f d intagna.
Härom sistens mötte jag en f d klient i en
av Stockholms förorter. Vi kan kalla honom Hans. Vi hade inte träffats på ett tag
och konstaterade att det nog berodde på
att han inte åker tunnelbana så mycket nuförtiden. Han hade både bil och körkort.
Tidigare var bilen inom räckhåll men inte
körkortet då han titt som tätt åkte fast för
både olovlig körning, rattfylleri och andra
brott.
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Nu berättade Hasse inte utan ett stänk
av stolthet men med endagitagetperspektiv att han inte tagit en dropp sprit
sedan han fullföljt Rattfylleriprogrammet
vid Frivården Horntull för några år se´n.
Han hade fått ut mycket av detta program med den påtvingade nykterheten.
Det som bl a tog tag i honom och fick
polletten att trilla ner var dikten Romanska bågar av Tomas Tranströmmer. Han
bad att få dikten av sommarföreläsaren
och det gick för sig trots lite tummande
på copyrighten. …”Skäms inte för att du är
människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv
bakom oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är
som det skall.”…. Den kan läsas i sin helhet
i diktsamlingen ”För levande och döda”.
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Man vet inte när sådda korn i form av
ord, samtal, program – ackrediterade eller inte, omtanke eller andra insatser bär
frukt.
Hasse har själv gjort den stora insatsen
för sin rehabilitering, men var glad för
den hjälp han fått hjälp på traven. När det
nu blir lite tungt och påträngande i sta´n,
berättade han, tar han bilen upp till stugan
inte långt ifrån Dan Anderssons mila.

Detta skrivs mitt under isande vinterkyla. På tal om den värmande kolmilan,
anser jag för övrigt att det behövs en
upptining i en ofta alltför kall kriminalpolitik. Det är inte så länge sedan vi hade en
visionär justitieminister som sade att det
skulle räcka med ett halvt tusen fängelseplatser i vårt land. Nu har vi det tiodubbla utan någon större debatt. Ifrågasättande finns dock i denna tidskrift bl a
nr 3-4 2006 sidan 32. Låt oss seriöst se på
vad det är som åstadkommer en varaktig
förändring i en människas liv – både effektivt och humant.
Krister Karlsson
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Frivårdsföreningen
- behövs den?
Det utgick ett nödrop från Frivårdföreningen och Johan Franzén
inför den regionala konferensen som avhölls i Väst den 18 och 19
april. Ett årsmöte höll sista dagen då man skulle ta ställning till om
föreningen skulle fortleva eller ej.
Det beslöts emellertid om fortsättning och man kan bli medlem
genom att betala in 150:- på pg 113523-5.
Brevet som föregick mötet innehöll en hel del historik, men här
publicerar vi det sammanfattande protokollet.

Senaste årsmötet avhölls i Göteborg
2005-05-30 och då inte, som traditionellt
varit, i anslutning till någon frivårdskonferens. Redan då hade frågan om föreningens existens aktualiserats men årsmötet beslutade att tills vidare ge den sittande styrelsen fortsatt förtroende och
mandat att följa utvecklingen framför allt
mot bakgrund av det sviktande medlemsantalet. Ambitionen var att så snart
som möjligt därefter ha ett extra årsmöte
vilket inte blev av på grund av olika omständigheter. Bland annat då inte någon
konferens anordnats, föreningens ekonomi och en allmänt turbulent period i
den nya organisationen.

Styrelsens sammansättning:
Johan Franzén, frivården Göteborg
Bert Palmgren, kassör, kriminalvården Stockholm
Johnny Ehriksson, ledamot, frivården Göteborg
Monika Rasmusson, ledamot, frivården Stockholm
Mikael Ståhl, ledamot, frivården Kalmar
Jan Andersson, suppleant, frivården Dalarna
Jaana Sandholm, suppleant, frivården Halmstad
Henrik Lovén, suppleant, frivården Sundsvall
Ewa Wiklund, suppleant, frivården Stockholm

Då föreningen inte hade något årsmöte
2006 har samtliga mandatperioder utgått.
Noteras bör att Jan Andersson gått i pension.
I början av juni 2004 hölls senaste
frivårdskonferensen i Eskilstuna. Tidigare
har frivårdskonferenserna pågått i två dagar men för att minska kostnaderna sökte
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vi i samarbete med arbetsgivaren ett nytt
grepp med en endagarskonferens. Konferensen som bland annat besöktes av dåvarande GD Lena Häll-Eriksson samlade
något över hundra deltagare och intrycket
är att det var en relativt lyckad konferens
även om de fördelar som en tvådagarskonferens innebär inte nåddes.
Sedan senaste frivårdskonferensen har
föreningen varit aktiv på vissa områden.
I september 2005 skrevs en artikel i föreningens namn kallad ”sluta smutskasta
kriminalvården” som publicerades i ett
par dagstidningar. Artikeln handlade om
massmedias snedvridna syn på kriminalvården.
I maj 2005 uppvaktade delar av föreningens styrelse tillsammans med fackliga
organisationer dåvarande justitieminister
Thomas Bodström på Rosenbad. Bakgrunden till uppvaktningen var det upprop som initierats av frivården i Jönköping.
I början av år 2006 skrev föreningens
styrelse, där Mikael Ståhl, frivården Kalmar var särskilt aktiv, en artikel ”vart är
frivården på väg” som behandlade det
nya instrumentella synsättet i kriminalvården. Bland annat uttrycktes kritik mot
den nuvarande utformningen av VSP:n.
Med artikeln som utgångspunkt hade delar av styrelsen en träff med GD Lars
Nylén i maj 2006 där vi utöver skrivelsen
även tog upp föreningens önskan om
frivårdskonferenser. Vi själva betraktade
mötet som givande, GD lyssnade noga
och tog sig väl tid med oss, även om det i
efterhand från andra håll spridits rykten
om föreningen som gnälliga och motsträTidskrift för Kriminalvård 2007:2

viga. GD visade vid mötet stort intresse
för frivårdskonferenser och menade att
sådana skulle kunna hållas både regionalt
och centralt. Resultatet av detta har blivit
att ett flertal regionala frivårdskonferenser
hållits både 2006 och hittills år 2007. Tyvärr, ur föreningens perspektiv har konferenserna anordnats som en enmansshow
från arbetsgivaren och vi har inte känt den
delaktighet som vi tidigare haft när vi anordnat konferenser med dåvarande KVS.
Hösten 2005 avgav frivårdsföreningen
ett remissvar på Framtidens kriminalvård.
Flera av de synpunkter som vi framförde
vann gehör och i den lagrådsremiss som
senare presenterades citerades föreningen
flitigt med bland annat uttryck såsom
”Regeringen delar frivårdsföreningens
åsikt …” och ”frivårdsföreningen anser
inte kommitténs förslag som etiskt försvarbart…..” etc. Detta menar vi, tyder
på att föreningen är en respekterad remissinstans.
Hösten 2006 uppmärksammade föreningen Datainspektionen om kriminalvårdens sätt att hantera känsliga uppgifter
i ASI/MAPS, om detta inte stred mot
PuL, personuppgiftslagen. I sitt beslut
som dateras 2007-04-04 från Datainspektionen sägs bland annat att
”det inte är möjligt att använda detta instrument (dvs ASI/MAPS, styrelsens
anm.) generellt för att dokumentera vårdbehovet hos samtliga klienter inom
kriminalvårdens verksamhet om lagstiftarens krav på restriktivitet och bedömning
av behovet från fall till fall skall kunna
upprätthållas. Kriminalvården måste därför, vid användningen av ASI/MAPS för
utredningar om klienternas problem och
vårdbehov, i varje enskilt fall bedöma om
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de uppgifter som ska tas fram verkligen
är oundgängligen nödvändiga för
ändamålet.”……….”Datainspektionen
förutsätter att Kriminalvården beaktar
inspektionens påpekanden. Ärendet kan
därför avslutas. Datainspektionen kan
komma att följa upp ärendet” Kopia har
skickats till Eva Cedergren på Kriminalvården i Norrköping
Någon central frivårdskonferens hölls
inte året 2006 men väl ett par regionala.
Några regionala konferenser har hållits
hittills 2007 och några planeras. Som vi tidigare nämnt har föreningen spelat en ytterst marginell roll i planeringen av dessa
men de kallas ändock frivårdskonferenser
som i decennier varit föreningens stora
flaggskepp. För oss spelar det mindre roll
vilken som arrangerar konferenserna,
bara de blir av, men måhända kan vi vara
kritiska mot att arbetsgivaren inte låtit oss
vara mera delaktiga. Inom vissa regioner
har inte ens information skett till föreningens ordförande om arrangemangen,
vilket vi kan tycka tyder på en viss brist på
intresse kring vilka funderingar frivårdsföreningen har.
Inför den regionala konferensen i Göteborg 2007-04-18—04-19 har frivårdsföreningen skickat ett personligt brev till
alla frivårdsinspektörer i Sverige enligt
den adresslista som vi fått av HK. Dessutom har brev skickats till samtliga
verksamhetsställen. I utskicket ges information om frivårdens samt frivårdsföreningens historia och en uppmaning
att stödja föreningen.
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I flera olika sammanhang har frivårdsföreningen uttryckt vikten av att ha en
förening. Redan i mitten av seklet insåg
man föreningens betydelse, måhända redan då som en motvikt till den anstaltsdominerande kriminalvården, en dominans som gäller än idag även om arbetsgivaren vill hävda motsatsen. Föreningen är
den enda egentliga organisation som tillvaratar frivårdens intresse och vi möter
stor respekt bland politiker och andra aktörer. Inget ont om fackliga organisationer men dessa har mindre handlingsfrihet
och är uppbundna av andra frågor än
verksamhetsfrågor. Och det var ju så att
frivårdsföreningen bildades som ett
komplement till de fackliga organisationerna just för att arbeta med
verksamhetsfrågorna.
Frågan om föreningens existens har nu
tillspetsats och föreningens budskap är att
om vi inte har mellan 200 och 250 inbetalda medlemsavgifter vid årsmötet kommer vi att föreslå att föreningen läggs ner.
Låt oss hoppas att så inte blir fallet.
Avslutningsvis riktas ett stort tack till alla
trogna frivårdsinspektörer i vårt avlånga
land som på olika sätt stödjer föreningens
arbete.
Frivårdsföreningens styrelse
genom
Johan Franzén
ordförande
Region väst
Box 157, 401 22 GÖTEBORG
031 752 98 57
johan.franzen@kriminalvarden.se
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Tips till coachen
AV JOHAN FRANZÉN

Vi hade regional frivårdskonferens i
Göteborg för en tid sedan och som det
anstår Sveriges huvudfotbollsstad gick
konferensen i fotbollens tecken. GD inledde konferensen med att konstatera att
han inte vet någonting om fotboll. Själv
älskar jag fotboll. Det har jag alltid gjort
och för att markera att jag vet vad det
handlar om vill jag nämna att jag spelat
mot storheter som Gunnar Gren och
Olle Nordin.
De flesta chefer ser kriminalvården som
en lagidrott men man glömmer att vi har
olika positioner i laget. Vi är alla kriminalvårdare är som ett mantra men därmed
suddar man bort olikheterna i rollerna
och organisationen blir otydlig. Om någon frågar GD vad han arbetar med tror
jag inte han svarar kriminalvårdare. Jag
tror han svarar: Generaldirektör. I
fotbollens organisation har vi en centrallinje, vi har målvakt, vi har backar, mittfält
och försvarare. Översätter man denna organisation till kriminalvården är centrallinjen given MEN centrallinjen måste lita
på sina medarbetare. Målvakten, som är
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den absolut sista utposten har till uppgift
att stoppa allt och kan liknas vid en
säkerhetsanstalt, backarna vid vårdare
som ska hindra varje genombrytning, HK
är måhända mittfältet som ska förse
anfallarna med delikata djupledspassningar och anfallarna är frivården. Tips
till coachen: klara roller och positioner.
Alla älskar offensiv fotboll, utom tränarna, som vill ha defensiv fotboll, annars
blir det hawaiifotboll. Visst är det viktigt
med ett stabilt försvar men det får inte ta
överhanden. Då får vi inget anfall men nu
dominerar försvarsspelet. Tips till
coachen: glöm inte den dynamiska
säkerheten.
Att spela i backlinjen är mycket otacksamt. Det räcker med en halvtaskig bakåtpassning som leder till mål eller en misslyckad tackling för att bli uthängd som
syndabock- Tomas Ravelli lyckades i
Rumänienmatchen 1994 kasta sig åt vänster och blev kung på kuppen. Om
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kriminalvården lyckats stoppa Tony Olsson rymning hade vi varit hjältar och inte
haft den kriminalpolitik vi nu har. Tips
till coachen: låt inte 50-100 farliga kriminella styra hela kriminalvården.
Lagledaren är en viktig person. Se bara
på sir Alex Fergusson, manager för Manchester United, som för övrigt betonar
kontinuiteten. Han måste ge sig in skiten,
han måste gå in till spelarna i omklädningsrummet och känna lukten av liniment och svett för att förstå vilket slit
hans manskap utför. Glöm inte heller de
som förser fotbollspelarna med vätska
och näring i pauserna. Inte betraktar sig
dessa som fotbollsspelare men de är en
del av laget liksom kökspersonalen på anstalten Sagsjön. Tips till coachen: bättre
löner till alla.

oss få använda våra kunskaper och fantasi
för att öppna luckor oss motståndarna,
låt oss slippa stereotypa lösningar med
bara höjd- och lång bollar och ge oss
handlingsutrymme för att kunna göra
spektakulära dribblingar. Jag säger bara
Zlatan Ibrahimovics klackspark mot Italien så förstår ni nog vad jag menar.
Tips till coachen: ge oss handlingsutrymme.
Vi måste också kunna lita på varandra i
en lagidrott. När jag spelade fotboll i
Moheda idrottsförening i Småland skrek
alltid tränarna: ”prata med varandra, ni
måste prata med varandra” Och när bollen kommer inseglande mot målet och
målvakten skriker: den är min, bollen
alltså, då måste jag lite på att han tar den.
Tips till coachen: dialog

Vi måste utnyttja våra olika kompetenser. Tomas Ravelli var en utmärkt målvakt
och man lät honom stå i mål. Olof
Mellberg är utmärkt i backlinjen men låt
inte en spelare som är lika ovän med bollen som en nyfödd bebis slå en avgörande
straffspark i en kvartsfinal. Hur skulle det
se ut om vi hade elva stycken Mellbergare
i fotbollslandslaget? Inte många passningar skulle då komma fram till anfallet.
Och hur skulle det se ut om jag vore GD
eller GD skulle göra en kontraktsvårdsutredning på en kriminell missbrukare.
Stackars kriminalvård och stackars missbrukare Nej låt mig få vara frivårdare/
socialarbetare och låt GD får vara GD.
Tips till coachen: specialisering.

Återigen. Vi måste kunna lita på varandra. När jag har besökt min klient på
häktet i Göteborg vill jag inte att han visiteras efter besöket.
Tips till coachen: tillit.

Så låt oss spela anfallsglad fotboll. Låt

Johan Franzén
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Men när vi alla står där i mittcirkeln och
kramar om varandra, svettiga och lyckliga
efter en vinstmatch då har det inte så stor
betydelse om vi arbetar i köket på anstalten Saltvik, vårdare på anstalten i Ystad
eller frivården i Hudiksvall. Då är det vinsten som räknas och om någon har glömt
det är vinsten när det gäller kriminalvården: hindra återfall i brott.
Tips till oss alla: var generösa mot
varandra.
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från diskussionsforum
Diskutera på www.tfknet.se
Det är en tuff miljö på anstalterna
När ska de som rekryterar personal till att arbeta med människor inse hur ointressant den
sökandes utbildning är? I ett avsnitt av “Drevet” förfasade man sig över kriminalvårdare som begått
övergrepp.
Kriminalvården beklagade sig bland annat över att inte all personal var ordentligt utbildad.
Jovisst, jag har jobbat på kåken och kanske hade det varit bra med en liten introduktionskurs för att
lära sig regler, säkerhet, etc.
Men det kan en dresserad apa lära sig. Personlig lämplighet, däremot, tycks inte vara så viktigt.
Det är en rätt tuff miljö på anstalterna. Alltså är det en oerhörd tillgång om du besitter personlig
auktoritet. Att våga dra gränser och tillhöra den personlighetstyp som folk lyssnar till är en fördel.
Hur läser man in det?
Vidare måste du vara humanist. Ha en tro på människan och ett intresse att mötas och umgås.
Vilken kurs utbildar människor på dessa områden?
Min upplevelse från Färingsö var att de flesta som arbetade där gjorde det av bekvämlighet för de
bodde på ön och hade nära hem.
De var rädda för internerna, vilket ofta skapade dumma situationer där man försökte bygga sin
auktoritet på ett regelverk som var väldigt fyrkantigt. Dessutom försökte en del vårdare vinna “respekt” genom att visa sin maktfullkomlighet på ibland kränkande sätt.
Många i personalen hatade knarkare, invandrare, tjuvar, etc. Tja, det är ju inte en bra början!
Tyvärr går det här igen på många områden. Elevassistenter, lärare, socionomer, kuratorer, vårdbiträden, behandlingsassistenter... Ständiga larmrapporter i massmedia sköljer över oss om övergrepp, nonchalans, mobbning, med mera.
Visst kan man diskutera dessa ämnen i teorin men det är bara att konstatera - en del har “det”,
andra inte. I flera av fallen är det bra med viss utbildning, nischad på just ditt område i andra nödvändigt, exempelvis lärare.
Däremot anser jag att man borde lämplighetspröva de som vill jobba inom dessa yrken INNAN
de ens kan påbörja någon utbildning.
I många fall behövs ingen utbildning alls...
Flera av dessa yrkesgrupper har en oerhörd makt över sina klienters liv. Då struntar faktiskt jag i
om de är duktiga på att studera, och ser hellre till personlig lämplighet!
Jag har arbetat med kriminalvård, som behandlingsassistent, föreläsare samt med LVM-vård.
Nina Nederby Berglund
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Fritt för chefer att bilda
opinion?
Kriminalvårdschefen Lars Nylén har
hakat på trenden bland högre chefer att
uttala sig ”i klartext” direkt från hjärtat.
Han bortser från sitt uppdrag i rättsväsendet och anser frankt att man inte behöver följa vissa lagar om hur intagna ska
behandlas därför att de tillkom under
flumtiden på 1970-talet.
Det låter som ett eko från de före detta
statsrådens ”förklaringar” till varför de
inte ville betala sina tv-avgifter. Men realiteterna bakom Nyléns övertramp är inte
lika lättviktigt!
Scaniachefen Östling har förstås också
förlupit sig genom att beskriva MAN:s
aggressiva budgivning som nazikrigsinspirerad: Men redan dagen efter har Östling förstått att han rubbat förtroendet
för sig själv och företaget i det känsliga
spelet på lastvagnsmarknaden och bett
om ursäkt.
Men när det gäller människors väl och
ve, det vill säga mänskliga rättigheter kan
man numera få mediernas helhjärtade
stöd om man säger rätt saker. Maria
Abrahamsson, ledarskribent i SvD, gör
svepande upp med all lagstiftning som
genomsyras av 1970-talets anda samtidigt
som hon klappar Lars Nylén på axeln
som den som ”leder ligan över landets

mest
klarspråkstalande
generaldirektörer”. Då betyder det inget att lagkunniga JO och internationella rättsvårdande organisationer klandrar svensk kriminalvård för att använda isolering av intagna mot gällande regler.
Jag har egen erfarenhet av att fatta beslut om isolering på 1970-talet. Nylén har
naturligtvis rätt i att man har andra behov
av att hålla fångar åtskilda nu än tidigare,
men frågan är om det är hans uppgift att
med grova rallarsvingar försöka ta ledningen i opinionsbildningen på området.
Före regeringsskiftet var det i alla händelser ”fel” att myndighetschefer försökte bilda opinion. De skulle hålla sig till
sitt uppdrag blev det sagt. Men att Lars
Nylén först nu vågat ”komma ut” med
sina åsikter om de lagar han är satt att efterleva är möjligen ingen tillfällighet. Det
kanske finns ett outtalat stöd att hämta
någonstans i det nya politiska klimatet?
Det finns stor risk för att myndigheter
undergräver sin egen roll genom osakligt
politiserande.
Att hetsande medieföreträdare vänder
kappan och applåderar detta gör inte saken bättre!
Stockholm
Karl-Henrik Ström
(Inlägget har tidigare publicerats i SvD)
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Gör som ca 20 per dag titta på på TfK´s Internetsidor.
Skriv i Tidskrift för Kriminalvård på nätet!

Gå till diskussionsforum på

www.tfknet.se
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