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Redaktören har ordet
Detta är ett jubileumsnummer. Även om inte datumen stämmer exakt så firar tidskriften alltså 60 år. Och Svenska Fångvårdsällskapet 100 år. Gedigna åldrar och viss
överlevnadskompetens. Jag har suttit och bläddrat lite i gamla årgångar och både sett
hur debattens vågor går igen och hur nära det har varit nedläggning eller sammanslagning många gånger under årens lopp.
I ett upprop till gamla redaktörer, dvs de samma som av tradition varit ansvariga
utgivare, har jag bett dem att fritt reflektera kring de olika perioderna. Roligt att så
många hörsammat.
En av våra mest trogna medarbetare under min tid som red., har varit Christer Fäldt,
en gammal vän till mig från studietiden i Göteborg från mitten av 60- till början av
70- talet. Det känns onekligen lite konstigt att se den tiden nu skildras på TV i ”Upp
till Kamp”. Men visst, allt fanns. När det gällde det politiska engagemanget så lyssnade
jag härom kvällen till David Tunfjell som skulle tala om islamism vid Södra Teaterns
och Re:orients föredragsserie om islams olika yttringar, Mecka tur och retur. Han är
religionsforskare men utgick från sig själv som 17 åring vid den tiden (70-tal) i sin
jämförelse. Med Marxs Kommunistiska manifest i innerfickan, dock oläst så när som
på de tre första meningarna, och med Leninemblem på jackuppslaget, mera som en
tillhörighets symbol än en ideologi.
Jag påstår naturligtvis inte att det var så för alla, men jag känner igen mig. Vi var
unga, frustrerade, kände oss bakbundna av borgarklassens diskreta charm. Och med
Vietnamkriget och kolonialismen högaktuella. Utan att vara föraktfull mot en del av
dessa martyrer och självmordsbombare, så tror jag att många kan passa in i dessa
beskrivningar. Vad som behövs är alltså dialog och förståelse, vidgade perspektiv och
öppenhet utan att för den skull naturligtvis acceptera hot och våld, men detta är på
livs allvar för oss alla.
Jag är väldigt tacksam över förra numrets artikel av Karin Tengvall kring Socialt
arbete och evidens. Den var nyanserad och välskriven. Jag brukar inte kommentera
innevarande nummers artiklar då det lätt uppstår obalans och något kommer med
i sista stund som inte hinner kommenteras. Men nu har vi alltså åter fått en originalartikel om vad Evidens baserat socialt arbete är, av Pål Wiig. Det behövs verkligen
nyanserade idéer om vad ”evidens” är, inte minst när man läser Martin Granns programförklaring i sista Runt i Krim (nr 5, 07). Jag är orolig över den politiska och ideologiska utvecklingen. Det känns därför extra viktigt att detta nummer på många sätt kan
ägnas åt Gunnar Marnell och hans gärning. Flera av inläggen från tidigare redaktörer
vittnar om hans humanistiska syn på kriminalvård och att detta är möjligt.
Lars Metelius
lars.metelius@swipnet.se

Tidskrift för Kriminalvård
- ett hälsosamt andningshål
AV KARl-HEnRIK StRöM

Att minnas är ingen exakt vetenskap.
Det gäller också när jag försöker tänka
tillbaka på mina 15 år med TfK. Det är
mest stämningar och intryck som kommer till ytan bland tankarna på hur det
var i begynnelsen. Det handlar om en
period som börjar i mitten av 1960-talet
– när TfK var sådär 20 år.
Det fokuseras självklart mycket kring
nestorn Gunnar Marnell. Det är kanske
fel att börja sent i kronologin. Men efter
den borgerliga valsegern 1976 kunde
jag överraskad ta del av G:s jubel. Jag
hade inte under de år vi samarbetade
anat detta ideologiska svalg mellan oss
- denna starka borgerliga ”böjelse”. En
kriminalpolitisk konsekvens som drabbade oss i sammanhanget var förstås
att ”Batongmormor” Astrid Kristensson
blev den nya justitieministern. Vi hade ju
lärt känna hennes skärpa under hennes
år som ordförande i justitieutskottet. Vi
var också tillvanda till den progressive
Lennart Geijer som minister.
Men då var jag redan på väg ut ur kriminalvården och kunde känna mig lätttad – i varje fall personligen.
4

När G började sin karrär i ”fångvården”
på 1940-talet kan man föreställa sig att
den var präglad av krigsårens repressivitet och ett överspill av ”militarism”. Inte
för inte kallades vårdarna då konstaplar
osv. Jag förstår att G, som ung akademiker, kände tidsandan för trång och
ville starta TfK som intellektuellt och kriminalpolitiskt andningshål. Det är svårt
att föreställa sig förutsättningarna, men
lätt kan det inte ha varit. Å andra sidan
sökte fångvården en nystart efter krigsåren. Gamla kronohäkten och anstalter
revs och lades ner. Min pappa förflyttades från Sundsvall till Håga och i familjen
blev vi invandrare i en ny mellansvensk
kultursfär. Nya anstalter började byggas.
I fallet Håga var det t o m med utgångspunkt i nya psykiatriska betraktelsesätt
som tillfördes debatten och synsättet när
det gällde de intagnas behandling. Det
pekade framåt.
Mina intryck av G började formas
redan i början av 1950-talet under uppväxten på Håga och Hall. G var då chef
för ”interneringsräjongen” (regionerna
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var inte uppfunna än) med säte på Hall.
Han residerade i den imposanta direktörsvillan och hans barn ingick i kretsen
lekkamrater. Drygt tio år senare var jag
själv utbildad och anställd på Hall. Inom
kort enrollerades jag som G:s medarbetare i räjongarbetet och TfK. ”Learning
by doing” och med G:s rullande mentorskap. Rullande i konkret bemärkelse
eftersom mycket av ”handläggandet”
skedde i en Merca 180 (?) på långa resor
mellan de över landet spridda interneringsanstalterna. På kartläsarplats var jag
föredragande i ärenden och artiklar som
skulle expedieras på hemmaplan. Det
kändes oerhört effektivt med dåtidens
mått. Vi saknade ju alla nu kända tekniska hjälpmedel förutom telefoner på
bensinmackar, hotell och anstalter. Och
faxen hade varit ovärderlig för långa artikeltexter.
Förtroendet och uppgifterna växte till.
Chefsvikariat och redaktörskapet för G:
s skötebarn TfK. Det kändes ansvarsfullt
att registreras som ansvarig utgivare för
en sk periodisk tidskrift. G hade också
ett par gånger tagit mig med till Publicistklubbens sammankomster kring tidens
mediafrågor på dåvarande Rosenbad. G
bad mig läsa sina artiklar till Kriminalistföreningens tidskrift och andra svenska
publikationer och till engelska ”journals”.
När jag 1963 fick ett Europarådsstipendium för att studera ungdomsdomstolarna
i England ordnade G en träff med Hugh
Clare, generalsekreterare för progressiva
Howard League for Penal Reform och
därmed också en BBC-intervju i radio.
Där kunde jag på min då inte helt mogna
engelska söka förklara den då förhållandevis progressiva kriminalvården.
Jag kände mig naturligtvis också väldigt
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gynnad av samarbetet med G och hans
ideologiska stöd när jag senare kunde
få starta ett flerårigt försök på Gävleanstalten med ökat ”lärande” genom inflytande och ansvarstagande för de intagna - och för personalen. Men det är en
annan historia. Nu huserar f ö Sveriges
Fängelsemuseum i de lokalerna!
Men inte ens i Sverige var det lätt att
föra debatt i maktens närhet. Särskilt inte
om man som tjänsteman var beroende
av den. Men förskjutningarna i värdegrunden var förstås påtagliga om man
ställer Herman Kling (1940-tal) Lennart
Geijer (1960-tal) mot varandra. Därmed
var det också lättare för TfK att inta en
kritiskt progressiv hållning på 60- och
70-talen. Det var en period då generaldirektörerna i numera ”kriminalvården”
hette Torsten Eriksson och Bo Martinsson. Och det var ju en period då tidsandan var rörlig i alldeles särskild grad. För
anstalterna var det en orolig period med
livlig debatt och strejkaktioner. Kriminalvårdare kunde vara medlemmar i KRUM
och för en tid ge tungan och pennan
större frihet. För egen del var jag samtidigt ordförande i redaktionskommittén
för Socionomförbundets Tidskrift, där vi
bl.a. tagit oss an andra strukturellt utsatta
grupper som zigenarna, missbrukarna
och de fattiga socialbidragstagarna. Perspektiven befruktade varandra och pennorna glödde.
Detta med arbetsbelastningen är numera glömt. Men den som känner till
förutsättningarna för ideella tidskrifter
(inkl Socionomförbundets Tidskrift som
inte fick fylla 60) vet att det kräver ett
ständigt oavlönat arbete med att förmå
bra skribenter att skriva gratis, att tjata
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på artikelförfattarna om att leverera före
deadline, att redigera om omöjliga texter,
att skriva egna artiklar och ledare och att
läsa korrektur osv. För det mesta räckte
antalet kvällar och helger till. Och spännande och utvecklande var det förstås
också.
Överraskande har TfK klarat sig alla
dessa år som en större eller mindre ”sten
i skon”. Detta trots beroendet av kriminalvårdens pengar. Det tidiga ”andningshålet” kanske fortfarande ger luft åt något som inte finner något annat uttryck.
Samtidigt har kriminalvården hållit sig
med egna interna husorgan för information och den ”indoktrinering” som
behövs inom all verksamhet. Den nuvarande personaltidningen Runtikrim – för
det är ju det den är – har t o m vunnit
utmärkelse för sin goda kvalitet.
Sextio år är en ansenlig tid i medievärlden. Om framtiden för TfK ska inte jag
sia, bara konstatera att likriktning och
otrygghet i idédiskussionen alltid behöver bekämpas. Fora för detta behövs för
demokratins och ”hygienens” skull. Det
kan låta som ett eko från gångna tider,
men samtidigt vet vi ju att yttrandefriheten är självklar bara i lagstiftningen.
Trycket mot konformitet och acceptans
har ökat. Där finns knappast någon ljusning i sikte för närvarande. Om du vill
vara med i gänget får du ta tonen dit du
kommer. Den politiska klassen tycker till
inom ramen för partilinjen och det blir i
längden inte så upphetsande. Ledande
tjänstemän slåss för sin egen överlevnad
när t.ex. rymningsvågorna rullar in. När
det gäller den fristående kriminalpolitiska diskussionen kanske man i fortsätt-
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ningen ska sätta sin tillit till den nya generationen kriminologer (Jerzy Sarnecki
ser jag som ung i denhär bemärkelsen).
Det finns flera hoppfulla tecken, om
det akademiska filtret blir mera genomträngligt.
Störst är väl svårigheten att differentiera diskussionen. Numera är mediabruset
och överspillet från terrorbekämpningen, internationella väpnade konflikter,
ligabrottslighet, mediaspel, anglo-amerikanska rätts- och polisfilmer och trycket
från deckarlitteraturen överväldigande
och indoktrinerande. Det verkar som vi
alla mer eller mindre låter oss först ”bli
höga” på våldsdieten för att sedan låta
ångestreflexen ”trigga av” de överst liggande reaktionerna. Det är inte lätt för
någon av oss att stå fri från detta. Resultatet är bedövande och förvirrande för
distinktionen mellan stort och smått. Det
skapar inte heller ett nyanserat underlag
för förståelse, opinionsbildning och politik. Alla problem dras över en kam och
systemet utformas därefter.
Men, vem vågar ställa en obekväm ifrågasättande fråga om kriminalpolitikens
eget bidrag till ”farligheten”? Vem vill ta
upp den handsken? De flesta ansvariga
åker mainstream. Det kanske borde bli
olagligt för åtminstone de ansvariga att
inte formulera sig i termer av både och! Den som uttrycker sig så svart/vitt
att kvällstidningarna kan göra helsvarta
rubriker bör ifrågasättas.
Fortsätt med att granska och påminna
om detta – TfK!
Karl-Henrik Ström
kennes@bredband.net
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51 år med Svenska
Fångvårdssällskapet
AV BARBRo ScHIllAndER-lUndGREn

Det måste ha varit 1956 då jag just
fått mitt första vikariat i frivården som
Börje Nyblom överföll mig med ett
kvittoblock i handen. ”Nu skall Du bli
medlem i Svenska Fångvårdssällskapet!” Min bild av vad detta sällskap
stod för var nog rätt diffus men jag
begrep att det ”hörde till” att man var
med. Och dessutom var det sällskapet
som ordnade trevliga sammankomster
(med dans!) i samband med skyddskonsulenternas årliga överläggningar
med dåvarande Fångvårdsstyrelsen.
Och på den vägen fortsatte det. Dansandet avtog, likaså de direkta överläggningarna mellan styrelse och lokal
nivå- räjongerna inkorporerade skyddskonsulenterna 1964 – men Fångvårdssällskapet bestod. Minst en gång om
året kunde även en landsortsbo få sina
reserver påfyllda genom föreläsningar,
seminarier, diskussioner och samvaro
med kriminalpolitikens och kriminalvårdens tänkare och praktiker. Jag
har inte bara sett de stora elefanterna
dansa, jag har hört dem också- Herman Zetterberg, Lennart Geijer, Hardy
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Göransson, Torsten Eriksson, K.J Lång,
Gunnar Marnell, Lasse Bolin – och naturligtvis allsköns forskare och debattörer inom kriminologi, psykiatri, socialvård…. Mellan varven kom Tidskrift
för Kriminalvård, TfK med information,
stimulans, provokation.
Att som nybliven pensionär åta sig
redaktörskapet för TfK var kanske
övermaga. Men jag hade tur. De nio
nummer jag svarade för 1994-96 producerades under en oerhört dynamisk
tid. Utredningar och förslag sprutade
ur statens tryckpressar, regeringsuppdrag till Kriminalvårdsstyrelsen duggade. Allt refererades och recenserades,
bl.a. i Fångvårdssällskapets remissvar.
- Samhällstjänst som påföljd infördes
i hela landet från nyår 1993, försök
med ”fotboja” startade i augusti
1994, lägesrapporter inflöt i tidskriften
- Fängelseutredningen, SOU 1993:76
som backade från en del av 1974
års reformer på anstaltssidan, fick
en del kritik, vilket bidrog till modi7

fieringar i prop. 1994/95:124
- Fängelsestraffkommittens slutbetänkande ”Kriminalvård och psykiatri,” SOU 1994:5, speglades i ett
temanummer och flera debatter.
- Häktena diskuterades bl.a. på
grund av allvarlig kritik från EuroparådsKommitten mot tortyr, CPT, med ett
flertal skarpa inlägg från jurister
- Straffsystemkommitten, tillsatt 1977,
avlät ”Ett reformerat straffsystem,”
SOU 1995/91, vilket behandlades
dels i ett stort temanummer med
Clas Amilon som recensent, dels
genom referat av remissvar i följande nummer. Fångvårdssällskapet
utdelade besk kritik, liksom åtskilliga tunga juridiska instanser. (Lagändringarna som följde blev mera
realitetsanpassade.) Samma temanummer berättade ironiskt nog om
Kriminalpolitiska sällskapets 50-års
jubileum och om dess grundare,
justitieminister Karl Schlyter, som
verkade för behandlingstankens
genombrott i den svenska straffrätten.
- Ett annat temanummer behandlade
”Lekmannen i frivården.” – Frivårdarnas yrkesroll, metodutveckling
och handledning av övervakare
återkom ofta.
Frivården var för övrigt något av en
följetong på grund av tre utredningar
som pågick parallellt 1994-1995:
- Riksdagens revisorers (”Den svenska kriminalvården,” sept. 1994)
- Riksrevisionsverket, RRV (”Frivårdsrapporten,” maj 1995) och
- Kriminalvårdsstyrelsen på regeringens uppdrag, ”Frivård i utveckling,
8

FU-projektet” (Etapp 1, maj 1995,
Etapp 2 ”Ett nytt fundament för frivården,” PM oktober 1995) Norman
Bishop recenserade.
En annan följetong i TfK genom alla
år är frågan om Medling som reaktion
vid brott, som bl.a. drivits av Gunnar
Marnell. Utvecklingen i Finland och
Norge har följts, liksom de försöksverksamheter som pågått i bl.a. Uppsala och Västerås. Ett uppdrag att utreda
och ge förslag i frågan gick 1994 till
Riksåklagaren, RÅ. Utredaren var klar i
september 1995 men RÅ:s förslag dröjde till 1996. –”Äntligen!” skrev TfK.
Naturligtvis blev också Laila Freivalds återkomst som justitieminister
efter regeringsskiftet 1994 omskriven i
TfK, bl.a. i samband med en intervju.
Regeringsförklaringen angav: ”Humaniteten i kriminalvården skall återupprättas” men några påtagliga förändringar kunde inte märkas. Sittande utredningar fick inga nya direktiv.
Sedan mina redaktörsår har eventuella förhoppningar om en återupprättad
humanism knappast infriats, snarare
tvärtom, i vartfall om man ser till strafflagstiftning och verkställighet i anstalt.
En bidragande orsak kan vara massmedias frossande i brott och ”rädslor”
och att kriminalpolitiken blivit reaktiv
i förhållande till den s.k. allmänna opinionen.
–Svenska Fångvårdssällskapet och
dess tidskrift måste fortsätta att kraftfullt föra humanismens talan.
Barbro Schillander-Lundgren
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Reflektioner över forskning
och utveckling

Norman Bishop, en av TfK:s tidigare redaktörer, har blivit ombedd att reflektera över det förflutna och framtiden.
AV noRMAn BISHoP

IntroduktIon
Jag rekryterades mot slutet av 1970 från
min tjänst som chef för Europarådets
brottslighetsavdelning för att starta en
utvecklingsenhet vid kriminalvårdsstyrelsen. Faktum är att under de 36
år som en forskningsenhet har funnits
inom kriminalvårdsstyrelsen har många
både stora och mindre undersökningar
gjorts. Vissa av de största undersökningarna har genomförts i samarbete med
externa forskare eller forskningsorganisationer. Men det har inte funnits en
lika kraftfull tendens att fånga upp de
olika resultat som har kommit fram
och använda dessa resultat som utgångspunkter för ett förändringsarbete. Således i mina reflektioner
över det förgångna vill jag exemplifiera en tes.
Tesen är att det stora problemet beträffande forskning om kriminalvård inte har varit
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att göra forskning men att få forskningsresultat
att leda till utveckling.

kAIk utrednIngen
En av mina första uppgifter var att
skriva om aktuell forskning och kriminalvård som bilaga till betänkandet den
s k KAIK utredningen om kriminalvård.
Jag skrev en utförlig redovisning om
dåtidens utvärderingsforskning, främst
den som hade gjorts i Förenta Staterna.
Mycket av den forskningen fokuserade
på behandling av fångar och visade att
de allra flesta av behandlingsmetoder
misslyckades, antingen därför att de
var för allmänt hållna eller inte ledde
till praktiska förbättringar i de intagnas tillvaro. Några bättre resultat hade
uppnåtts när bedömningar hade gjorts
om fångarnas mottaglighet för specifika
behandlingsinsatser och uppföljningar.
Det som jag betonade var att det var
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utomordentligt viktigt med vetenskapligt upplagda utvärderingar av behandlingsmetoder. I det sammanhanget var
en redovisning om negativa resultat och
orsaker till negativa resultat lika nyttiga
som positiva resultat eftersom det är
bra att veta vad som inte fungerar och
varför om man vill använda resurser på
det bästa sättet. KAIK utredningen byggde i
stället på optimistiska men ogrundade förslag som
inte på något sätt tog hänsyn till betänkandets bilaga
om forskning. Betänkandet fick svidande
kritik av bl a juristen Göran Elwin i en
artikel som hette ”Obduktion på en död
utredning” - men jag gladdes över att
han tyckte att bilagan var bra.

var de sällan överens om hur klienternas olika problem skulle tacklas. Detta
nedslående resultatet upplevdes inom
kriminalvården som en stor besvikelse
och motgång.

SundSvAllSförSöket

StreSS blAnd fängelSeperSonAl

I juli 1972 startades det största kriminalpolitiska experimentet någonsin i Norden – Sundsvallsexperimentet. Försöket
byggde på idén att en kraftig ökning av
frivårdens resurser skulle leda till minskat återfall och minskat narkotika- och
alkohol missbruk bland frivårdens klienter. De ökade resurserna omfattade
en tredubbling av personalen, ett frigångshem, ett frivårdshotell och en
särskild anställd på arbetsförmedlingen
med uppgift att skaffa sysselsättning till
frivårdsklienter. Försöket skulle vetenskapligt utvärderas i Brottsförebyggande rådets regi av nuvarande professor
Eckhart Kühlhorn. Jag blev kriminalvårdsstyrelsens representant i projektets styrgrupp. Det finns inte utrymme
att gå in på tekniska detaljer beträffande
utvärderingen - det räcker att säga att
både den interimistiska och slutgiltiga
utvärderingen inte kunde påvisa något
positivt resultat som berodde på de
ökade resurserna. Bland annat visade
utvärderingen att klienterna och deras
övervakare hade kontakt med varandra
maximalt 18 timmar per år. Dessutom

År 1986 tog jag initiativet att sätta igång
en världsunik undersökning om stress
bland fängelsepersonalen. Den gällde
2 000 anställda i 67 fängelser och genomfördes av psykologen Annika Härenstam i samarbete med professor
Töres Theorell på Karolinska Institutet,
en av världens ledande stressforskare.
Undersökningens metoder var oerhört
sofistikerade både beträffande mätning
av stress och också de efterföljande statistiska analyserna. Dessa visade att en
faktor – om inte den enda - som var
starkt statistiskt associerad med höga
stressnivåer var om det fanns en hög
andel narkotikamissbrukande fångar
på en anstalt. Detta gällde för många
men inte alla fängelser. Frågan var hur
man skulle förklara att vissa anstalter var
”immuna” trots att de hade stora andelar av narkotika missbrukare. Granskning av svaren på det omfattande frågeformuläret om hur personalen upplevde
sin arbetsmiljö visade att det fanns stor
skillnad i management praxis mellan de
drabbade och immuna anstalterna. I de
förra anstalterna fanns en ideologi som
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I stället för en rad diskussioner om
hur man kunde utnyttja forskningsresultatet för att komma fram till bättre
behandlingsstrategier hördes bara kritik
av Kühlhorns utvärdering. Genom att
förneka värdet av utvärderingen blev
det onödigt att använda resultatet för att
åstadkomma förbättringar i frivårdens
arbetsmetoder.
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gick ut på att förneka och undvika att
ta itu med de många problem som uppstår på grund av narkotikamissbruk. I
de senare anstalterna fanns en annan
ideologi: ”Här försöker vi att ta upp alla
problem till diskussion och tillsammans
ta itu med dem.”
Tyvärr har undersökningen blivit
bortglömd och så vitt jag vet inte lett till
ens begränsade uppföljningar. Egentligen handlar det om ledarskapskvalité på våra anstalter. Överste George
E. Reed vid den amerikanska arméns
högsta utbildningsskola har lanserat begreppet ”toxic leadership” (destruktivt
ledarskap) i sin beskrivning av officerare som inte kan mobilisera de mänskliga resurser som finns i deras soldater.
”Toxic leadership” är föremål för aktuell forskning om ledarens förmåga att
mobilisera eller förstöra de mänskliga
resurserna i många olika sorters organisationer. Varför har man inte intensivt utnyttjat
resultat från denna undersökning i samma syfte? Personalen är kriminalvårdens viktigaste instrument för
att uppnå bestämda mål. Vore det inte bra efter 20
år att granska stressnivåer i relation till ledarskap
och management inom kriminalvården en gång till?

AndrA underSöknIngAr
Det skulle gå till överdrift att påstå att
kriminalvårdsstyrelsen har försummat
alla undersökningar som gjordes av
utvecklingsenheten. Men de undersökningar som har mest uppmärksammats
har varit de som har försvarat kriminalvården från politisk och/eller journalistisk attack. Så till exempel var det med
en uppmärksammad rapport av KRUM
(”Vårdade – med narkotika”) som hävdade att fångarna fick stora mängder av
lugnande narkotika för att underlätta
kontroll av dem. En noggrann undersökning krävdes av bl annat riksdagen.
Tidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

Genom en undersökning baserad på
registrering av den medicinska måtttenheten DDD (definierad daglig dos)
per anstalt blev det möjligt att bestämt
tillbakavisa kritiken. Och denna undersökning ledde till en kontrollmetod
som användes under en längre period
av kriminalvårdsstyrelsen.
Som annat exempel kan nämnas att
vid ett visst tillfälle hävdade Stockholmspolisen att en kraftig ökning av inbrott i
Stockholm mest berodde på fångar som
missbrukade permissioner. Utvecklingsenheten gjorde en jämförelse mellan polisens registerdata om misstänkta
inbrottstjuvar och kriminalvårdens registrerade data om permissioner. Det
visade sig att permissionsmissbrukare
svarade för 2 % av de inbrott som var
registrerade i polisens datorer.

AvSlutAnde reflektIoner
Under de senaste 30 åren har det
inte varit någon brist på forskning på
kriminalvårdens klienter, personal och
organisation. Däremot har det sällan
förekommit ett optimalt utnyttjande av
forskningsresultat. Det har saknats ett
organisationsklimat som begripit vikten av en evidensbaserad verksamhet.
Idag är läget något bättre och, till exempel, har kriminalvården tagit intryck
av kanadensisk behandlingsforskning
och därmed börjat att utveckla behandlingsmetoder baserade på kognitiv
psykologi. Men engelsk forskning om
dessa metoder har inte kunnat styrka
de mycket positiva resultat som rapporteras från Kanada. Detta tycks bero på
bristande skicklighet hos berörd personal samt brist på adekvat organisatoriskt
stöd. Detta har inte föranlett någon diskussion i Sverige.
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Nu för tiden verkar det som om regeringen lägger ansvaret för utvärderingar
av kriminalvårdens verksamhet på Brå
och inte på kriminalvårdsstyrelsen.
Samtidigt har professor Martin Grann
rekryterats som styrelsens utvecklingsenhetschef. Han har nyligen sagt i Runt
i Krim att han vill utveckla enhetens
forskningssamarbete med en rad universitet. Då undrar jag vilka principer
som skall gälla för att bestämma vilken
forskning om kriminalvård som skall
bedrivas av Brå eller av kriminalvårdstyrelsens utvecklingsenhet.
Hur det än kommer att vara med den
saken har jag lagt märke till att styrelsen,
Runt i Krim och TfK mycket sällan redovisar forskningsresultat och diskuterar
hur forskningsresultat skall användas.
Seriös debatt om viktiga frågor förekommer sporadiskt under möten som

ordnas av Svenska fångvårdssällskapet
men knappast i andra sammanhang.
Jag skulle gärna se mera häftig debatt
beträffande nationella och internationella forskningsmetoder och resultat.
Jag har framfört kritiska synpunkter
i denna artikel men låt mig betona att
jag – en adopterad svensk medborgare
– ändå beundrar den svenska kriminalvården och gärna beskriver dess många
positiva aspekter i min egen internationella verksamhet. Men, som sagt, jag
tror att kriminalvården skulle bli ännu
bättre om mera information sprids om
nationell och internationell forskning
och mera seriös debatt äger rum om de
principer, policy och praxis som skall
vara grund till kriminalvårdens svåra
arbetsuppgifter.
Norman Bishop
norman.bishop@telia.com

Några korrigeringar och påpekanden från redaktören
I föregående nummer, nr 2 2007 förekom en debatt artikel på sista sidan (sid.
26). Denna var osignerad, vilket inte var fallet. Denna fadäs berodde på skärningen i tryckeriet och bristande kommunikation mellan mig, redigeraren Frans
Schlyter och tryckeriet Myran. I vår iver att icke förlänga utgivnings dröjsmålet
uppstår sådana situationer. Den är författad av Karl-Henrik Ström och har varit
införd i Svenska Dagbladet under Synpunkt 15.12 06
Likadant är det med artikeln Medling, en lagstadgad verksamhet. Där står jag
som författare i innehållsförteckningen och utan författarnamn inne i tidskriften
(sid. 12). Det är Sofia Kronhed som är författaren. Hon är Medlings samordnare i
Östergötland med säte i Linköping och styrelseledamot i Riksföreningen Medling
vid Brott. Hon har också rapporterat i tidigare (nr 1, 2007). Vi ber om ursäkt.
Det har inkommit ett brev från en intagen som en reaktion på nr 1, 07. Detta
brev var så pass intressant att jag gärna ville ta med det i tidskriften och skrev
därför och frågade vederbörande om lov. Tre månader senare än poststämpeln
nådde mig hans tillåtande svar! Varför denna fördröjning vet jag ej.
12
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Fångarnas smärta
Av ThomAs Ekbom
Några säger att fångarna har det så bra
på anstalterna. De har TV och bra betalt.
Andra tycker att det är OK om fångarna
lider. De har ju begått brott.
I takt med ökad säkerhet minskas
utrymmet för fångarnas självständighet. Det är rimligt, anser många. De är
ju farliga. Men inskränkningar skapar
smärta.
En långtidsdömd på en sluten anstalt
berättade nyligen om hur han bevittnar att hans medfångar under senare år
visar upp alltfler skador som ångestattacker och fobier som en följd av den
ökade instängdheten.
I ett seminarium i Skyddsvärnets regi i
september i år beskriver justitieminister
Beatrice Ask hur fångarna ska sättas i
arbete och erbjudas förmånssystem så
de kan återanpassas till samhället. Men
smärtan då?
Det finns mängder av forskning om
hur smärta försvårar och omöjliggör
personlig utveckling. Om vi förstärker
fångarnas smärta så försvårar vi samtidigt deras förmåga att ta sig fram till ett
liv utan brott och droger. Och outhärdlig smärta kan leda till vrede. Men det
finns inte med i den kriminalvårdspolitiska kalkylen.
En person som brydde sig om fångarnas smärta var regionchefen Gunnar
Marnell. Jag arbetade hos honom under
sjuttiotalet och kunde följa hans medTidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

känsla för fångarnas situation. Gunnar
kunde komma till Norrtäljeanstalten
vid sextiden en kväll för samtal med
de intagna. Vid elvatiden hade några
fångar på samtalslistan somnat in och
fick väckas. Framåt halv ett reste han
hem i natten. Fångarna hade blivit lyssnade på.
Ensommarvikarieradejagsomanstaltschef på Gävleanstalten där ett försök
med terapeutiskt samhälle pågick. Hela
tiden kände jag hans intensiva stöd när
jag ringde och ville ha råd i knepiga
beslutssituationer. Varje gång hade hans
råd ett humanistiskt budskap.
Som föredragande assistent vid regionkansliet fick jag sitta många timmar med
Gunnar och ta del av hans långa kriminalvårdserfarenhet. Alltid stod omsorgen om fången i fokus.
Då benämndes fångars smärta och
kändes angelägen att bry sig om. Energin i kriminalvårdsreformen 1973-74
tog just sin utgångspunkt i att minska
skadeverkningarna av vistelse i anstalt.
Vi kan se över tiden hur människor
kommer och går medan systemen består. Då och då träder människor fram
och belyser och bryr sig om det som
finns under ytan, t ex smärta.
Det gjorde Gunnar Marnell.
Thomas Ekbom
thomas.ekbom@kriminalvarden.se
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50 år med
Tidskrift för Kriminalvård
Intervju med tidskriftens primus motor

(från TfK nr 1 1996) AV lARS MEtElIUS
En gråkulen vinterdag sitter jag i
Gunnars gamla tjänstevilla på Långholmen i Stockholm, det är genuint
lantligt mitt i storstaden. Den silvrige
äldre gentlemannen berättar för mig
om tidskriftens tillblivelse och det hinner bli en hel del utvikningar i nutida
samhällshistoria.

tIdSkrIften blIr tIll
Vi rör oss tidsmässigt över hela seklet
och Gunnar berättar om hur man redan i början av Fångvårdssällskapets
tillblivelse 1907 framförde synpunkter
på att skapa en tidskrift, men att det faktiskt dröjde fram till 1944-1945 då det
först kom ut några nr av en stencilerad
upplaga: Meddelanden från Svenska
14

Fångvårdssällskapet. Där kunde man
till medlemmarna över hela landet
sprida t ex remissyttranden, vilket mottogs väldigt positivt, men det tog alltså
nästan 40 år innan man fick igång en
publikation. Och idag har gått ytterligare 50 år sedan fångvårdsassistenten,
fil. kand. Gunnar Marnell fick det nådiga tillståndet med stämplar och sigill,
av justitieminister Herman Zetterberg
”att från tryckeri i Södertälje utgiva en
periodisk skrift med titeln: Tidskrift för
Kriminalvård”. Första tryckta numret
kom i april 1946 och då hade bildats en
redaktionskommitté bestående av då
idel kända personer - Torgny Lindberg,
byråsekr., Lars-Ingemar Lundström,
överläkare, Börje Nyblom, skyddsTidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

konsulent, Gunnar Rudstedt, direktör,
Eric Wijkmark, byråchef - alla nu bortgångna.

demokrAtISk AmbItIon
Gunnar hade tidigt en politisk ambition att ha en bred medverkan från
flera olika håll och att alla parter skulle
få komma till tals. D.v.s. allt från styrelsefolk över fångvårdstjänstemän, vaktkonstaplar till interner, vilket nog får
anses varit ett radikalt grepp för den tiden. Det är också en intern som skapat
själva tidskriftshuvudet som ju står sig
än idag. TfK har alltid vilat på humanistisk grund och varit inriktad på att intagna skall behandlas med aktning för
människovärdet, säger Gunnar vidare.
Det var också viktigt att få medarbetare
från andra håll som psykiatrin och ungdomsvårdskolorna, etc. Lars Bolin från
socialstyrelsen har t. ex. varit bland de
trägna medarbetarna ända från första
årgången.

SAmfällIghet tIll läkedom
Vi gör sällskap ner till KB, dvs kungliga biblioteket, där Gunnar har beställt
fram alla 50 årgångarna och vi får låna
kartografernas bord för att ta en bild.
Gunnar nämner olika artiklar som han
tycker har varit viktiga genom åren
och jag har lite svårt att hänga med
så jag ber honom göra en lista över
dem. Men en artikel i nr 3 1966 av kriminalvårdsdirektören Marnell själv tar
jag till mig. ”Synpunkter på Anstaltskollektivet som behandlingsenhet” är
en mycket lärd artikel med mycket
litteraturhänvisningar både till amerikansk, engelsk och norsk sociologi
och kriminologi. Sammanfattningsvis
pläderas för en mera behandlingsinTidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

riktad kriminalpolitik med miljöterapi
och gruppåverkan i centrum. Som exempel på institutioner där detta tillämpats och som Gunnar studerat, nämner
han van der Hoeven-kliniken i Holland och Henderson Hospital utanför
London. Dess skapare och ledare var
psykiatern Maxwell Jones, The Therapeutic Community, New York 1953. Under
fyra års arbete hos Dr Jones gjordes
en uppföljning av verksamheten av
antropologen Dr Robert Rapaport m.
fl. redovisad i ”Community as Doctor”,
London 1960. Gunnar översätter titeln
med ”Samfällighet till läkedom”. Gunnar menar att när artikeln skrevs för 30
år sedan, fanns inte förutsättningarna
att orientera våra fångvårdanstalter
mot ” det terapeutiska samhället”. Men
i vårt samtal erinrar han om försöket
i Gävle-fängelset i början av 70-talet
med ett modifierat terapeutiskt samhälle, som dock måste ges upp efter
några år. Ett förverkligande nu tror han
kanske skulle ha bättre chanser med
utgångspunkt i kontaktmannaskap
och gruppåverkansprogram. I artikeln
påpekar Gunnar också att forskning
tidigt avslöjat hur det i totala institutioner, t ex konventionella fängelser, även
i mindre enheter, utvecklas icke önskvärda subkulturer av mycket destruktiv
karaktär, om de får ligga obearbetade.
(D. Clemmer: The Prison Community,
N.Y.-58 och G. Sykes: The Society of
Captives, Princeton, New Jersey -58).
Norsk forskning, särskilt kriminologen
Thomas Mathiesens i ” The Defences
of the Weak”, London 65, visar i analysen av kontakterna mellan fångarna
och olika personalgrupper på norska
Ila-fängelset, att den personliga närForts. på sid 18
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På väg mot en
koncentrationslägersdiskurs?
Av LASSE EKStRANd

Hitlers chefsideolog när det gällde
rättsfilosofi hette Carl Schmitt, medlem
i nationalsocialistiska partiet, retoriskt
skicklig professor och radikalkonservativ samhällstänkare. Sedermera vid
Freie Universität – på andra halvan av
1960-talet den antiauktoritära och antifascistiska studentrevoltens röda säte
- i Berlin. Där han, kritisk mot allt vad
folkstyre och parlamentarism hette,
återupptog sitt undervisande efter en
tids yrkesförbud som en konsekvens
av tusenårsrikets totala sammanbrott.
Schmitt förlänade Hitler legitimitet
genom diverse mer eller mindre brutala och primitiva teorier om att ”makten
har rätt”, och vikten av att i politiken
skapa sig en fiende, läs: i nationalsocialisternas fall judar och kommunister. Det gick att tolka Schmitt – och det
gjorde också Hitler – som att han öppnade för att med knölpåken i handen
HAR man alltid rätt. Rätten tillhör den
16

starke, den som utövar makt. Juridiken
är alltid bara och ingenting annat än
ett instrument i den politiska maktens
järnhand. Man skulle också kunna formulera det som att juridik och statsmakt är samma sak, juridiken kan inte
användas av den enskilde medborgaren som ett skydd MOT staten.
Det kan tyckas som att det idéhistoriskt går en rak tråd från Schmitt till flera socialdemokratiska justitieministrar
i Sverige, när de har velat underordna
juridiken politiken, med hänvisning till
olika samhällsförändrande ambitioner.
Man har framförallt ansett att grundlagarna – eftersom de är svåra att snabbt
förändra – rest onödiga hinder för det
man velat åstadkomma politiskt. De
har endast varit i vägen. Jag vill minnas
att det var Carl Lidbom som myndigt
deklarerade att han behövde bara ett
par timmar på sig, så kunde han skriva
Tidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

om de stelbenta grundlagarna till en
politiskt mer ”passande” form. Nåväl,
delar man socialdemokratiska värderingar om jämlikhet och annat, kanske
man tycker det är oproblematiskt att
tänka så. Ingen rätt ovanför eller bortom politiken, inga ”eviga”, okränkbara rättigheter. (Socialdemokratiskt
rättstänkande har, med stöd hos den
värdenihilistiske uppsalafilosofen Axel
Hägerström, framförallt vänt sig mot
allt vad naturrätt heter, att det skulle
finnas ”naturgivna” rättigheter, som är
orubbliga, speciellt den privata äganderätten.)

JurIdIk och MAkt
Historien visar att det är bra om juridiken är motspänstig mot försök att politisera eller instrumentalisera den. Det
är alltför lätt att hamna i Tredje Rikets
totalitära och i praktiken rättslösa situation, eller i Stalins Sovjetunionen, med
paranoid jakt på alla som definierats
som ”samhällsfiender”.
Juridiken – oavsett dess grad av autonomi gentemot det politiska systemet
– kan dock inte ersätta moralen och det
personliga ansvarstagandet. Det man,
med ett lån från psykoanalysen, kan
kalla överjaget. Brister normerna och
de värden vi gemensamt har tyckt varit
viktiga att försvara, kan inte juridiken
fylla det tomrum som snart uppstår. Vi
kan inte ropa på polis eller anställa rättegångar som ett substitut för människors uppfattningar om rätt och fel, utan
att det ger olyckliga konsekvenser. För
att ett anständigt samhälle värt namnet
ska kunna existera, måste människor
ha ett samvete, en stark känsla för just
vad som är rätt och fel, och agera i enlighet med detta. Vissa saker gör man
Tidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

bara inte, överjaget säger ifrån. Även
samhället behöver ett överjag, och då
syftar jag inte på juridiska instanser.
Utan ett samhälleligt överjag som vårdas av de ekonomiska och politiska ledarna. Skandia-fiffel och trixande med
taxikvitton, moderata statsråds anlitande av svart arbetskraft eller vägran att
betala tv-licens, indikerar ett samhälle
UTAN fungerande överjag. Och, var
så säker: dylika beteenden ”sipprar”
nedåt.

ÖverJAg och PolISer
Illavarslande tecken tyder på att överjaget hos medborgarna försvagas,
normlöshet och respektlöshet sprider
sig. Gränsen mellan vad som är ditt
och mitt utplånas, det tidigare fredade
är inte längre det. Det självklara och
”normala” gäller inte längre. Med – vilket kan tyckas en smula paradoxalt åtföljande rop på polis och juridiska
sanktioner.
Och det hjälper inte att vissa öppet
ångrar sig och ber om förlåtelse, till och
med offentligt. Dessa schavotterande
tas ”ändå” till domstol. (Jag tänker närmast på flera medialt uppmärksammade fall som rubricerats som ”olaga
hot” eller ”hot mot tjänsteman”.) Det
är som om det inte räcker med att klä
sig i säck och aska, moralisk självrannsakan är inte nog. Det betyder inget i
ett redan moraliskt uttunnat samhälle.
Man undrar i sitt stilla sinne vad den
yngre generationen och våra barn tänker om detta: att det är inte nog med
att be om förlåtelse när man gjort något
dumt. Man kan lika gärna låta bli att
ens försöka.
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UpptäcktSrISken
Jag tror att detta bidrar till fortsatt moralisk urholkning. I stället för lyssnandet
till ett överjag – den växande insikten
om att vad det gäller är att inte bli ertappad. Vad som helst, bara inte det.
Bromsa snabbt när du ser en fartkamera, underteckna fantasifulla inkomstdeklarationer, krydda när du anmäler
stölder till försäkringsbolaget, ”låna”
grannens cykelsadel, kasta skräp direkt
på marken, använd offentliga medel för
privat bruk… Listan kan göras hur lång
som helst. Bara du inte blir upptäckt.
Du är skyldig – men ändå inte.
Kanske är det inte brottslighetens
eventuella ökande som är vårt största
problem, utan överjagets pågående
försvagning. Fundamentet för ett samhällsbegrepp vilande på tysta överenskommelser och osynliga gräns-

dragningar vittrar bort, ett samhälle
byggt på tillit och respekt. Det öppnar
för en repressiv statsmakt och för en
”koncentrationslägersdiskurs”: huvudsaken är att JAG klarar mig. (Ett minimum av medkänsla och solidaritet
med andra blir nödvändigt, men det
kan inte vara för mycket av den varan. I koncentrationslägret överlever
jag bara om jag tänker på mig själv i
första hand.)
På kort sikt är det dessvärre svårt att
se hur överjaget skulle kunna återställas. En kulturskymning har sänkt sig,
och det går allt snabbare mot mörkaste
polarnatt.
Kanske hånler Carl Schmitt triumferande i sin grav…
Dr LG Ekstrand
led@hig.se

Forts. intervju med Gunnar Marnell
kontakten fångar/vakter har större
betydelse för fångarna än kontakten
med övrig personal. Gunnar menar att
även detta talar för ett kontaktmannaskap som nu håller på att utvecklas.
Kanske en anhalt på vägen till fängelset som något av ”en samfällighet till
läkedom”- Gunnars vision.
Behandlingstanken genom åren
Efter att ha bläddrat igenom de 50 årgångarna funderar Gunnar över vad
tidskriften kunnat betyda. Två saker
har slagit honom. Han ser tidskriften
som ett öppet ”åsiktstorg”, där meningar bland alla kategorier medarbetare
fritt fått bryta sig mot varandra.
Men i väven av värderingar har behandlingstanken löpt som en röd tråd
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genom årgångarna. Nyklassicismen
har inte fått insteg i tidskriften. Trots
att det på senare tid bytts redaktioner
ganska tätt har inriktningen förblivit
densamma, och det är inte utan både
stolthet och tillfredsställelse som vår
gentleman ser tidskriften nu fylla 50
år. Det har funnits tider då man varit
på väg att lägga ner, t ex på 60-talet då
ekonomin var skral. Sidantalet måste
krympas ned till 16, ja till 12, t o m
till 8. Men tack vare stöd från ägaren
Svenska Fångvårdssällskapet och från
Svenska Skyddsförbundet kunde tidskriften börja blomstra igen. Länge
leve Tidskrift för Kriminalvård och
dess många medarbetare!
Lars Metelius
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Samhället och
brottsligheten

Av LArs MeteLius

Jan Gustavsson, tidigare redaktör
för och mångårig medarbetare i TfK,
har skrivit en bok som givits ut på
Poem förlag i Arvika. Där diskuterar
han kring samhällets och brottslighetens utveckling från 1960-talet och
framåt. Den första delen handlar om
polisarbete på 60-talet, den andra delen om alkoholmissbrukare, kriminalvård och annat och den tredje delen
har mera inslag av funderingar kring
samhällsutvecklingen.
I bokens förord beskrivs bl.a. hur
polisernas lokal och personkännedom var imponerande under 1960-talet och att detta hade stor betydelse
för hur många brott som klarades upp.
Poliserna var kända och respekterade
i bygderna och detta betydde mycket.
Framväxten av segregerade förortskulturer kring storstäderna har försvårat kriminalvårdens ansträngningar
Tidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

att återanpassa brottslingar. Samhällsutvecklingen och människors förhållanden till varann har större betydelse
för brottslighetens utveckling än nya
organisationsformer, teknisk utveckling och nya dataprogram.
I den första delen av boken berättas
i kronologisk ordning om en polismans första stapplande steg, utan formell utbildning blott med erfarenhet
av skogsarbete och ett lämplighetsintyg i fickan. Efter en tid började han
polisskolan och var sedan några år
polis på den svenska glesbygden och
så småningom i mera stadsliknande
samhällen.
Den andra delen innehåller mera
reflektioner kring arbetet vid ett alkoholisthem, frivård och anstalt och
centralbyråkratin.
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I den tredje delen beskrivs de stora
ekonomiska och strukturella förändringarna under 1990-talet. Tidigare
fanns bara Persson och Nilsson och
nu måste vi hantera internationaliseringen, den bristande tilliten och den
ökande kommersialiseringen.
På boken baksida, kan vi läsa: Länder med hög andel av befolkningen i
fängelse, som t.ex. USA och Ryssland,
har också bristande välfärdssystem
och stora skillnader i inkomster bland
befolkningen.
En motsats är de skandinaviska länderna där andelen intagna i fängelse
per 100 000 innevånare är betydligt
lägre och där välfärdssystemen är
mera välutvecklade och inkomstskillnaderna inte lika stora.

Det sistnämnda är bara ett exempel
där det finns berörningspunkter men
boken tar även upp andra exempel.
Det är spännande att följa en kollegas och väns liv genom senare delen av 1900-talet. Det var mycket jag
inte visste att Jan Gustavsson varit
med om och det ger honom onekligen en viss tyngd när han reflekterar
över fenomenen och utvecklingen.
Jag kan irritera mig lite över ”han” formen i framställningen men jag tycker
att det är spännande att följa med i
hans utveckling som också sätts in i
ett nutidshistoriskt perspektiv. Och
det framförs en del uppfriskande synpunkter på byråkrati och möjligheten
att lösa problem kring brottslighet.
Lars Metelius
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Om nödvändigheten av att
tänka på tanken
Evidens, i betydelsen ”gallra ogräs i kunskapens rabatt” kräver
ständiga vetenskapsteoretiska diskussioner.
En kommentar till Karin Tengvalds kommentar till Alf Ronnby,
från TFK nummer 2/07.
AV Pål WIIG

Det sociala arbetets evidensdiskussion har, som jag ser den, huvudsakligen handlat om huruvida det behövs
evidens- baserad kunskap eller inte.
Där några (till exempel Karin Tengvald) lyfter fram nödvändigheten av
evidensbaserad kunskap även inom
socialt arbete samtidigt som andra (till
exempel Alf Ronnby) lyfter fram projektets risker – risker med att acceptera
ovanifrån eller utifrån definierade sanningar och metoder.

praktik. Jag ser en poäng i att utveckla
socialt arbete som en egen disciplin.
Övertagandet av andra discipliners
procedurer är riskabelt. Utvecklandet av det sociala arbetets egna evidensprövningsprocedurer är nödvändigt. Frågan är inte ”OM?”. Frågan är
”HUR?”. Men en fråga är också; vad
betyder evidens? Tänker vi i termer av
”rätt eller fel” eller i termer av ”olika
grad av visshet”?

Min utgångspunkt för min kommentar till den pågående evidensdiskussionen är att jag bejakar behovet av evidens i betydelse klarhet och visshet.
Min fråga är: Vad betyder detta inom
socialt arbete idag? Tanken om evidens, i betydelsen att ha en metod för
att kunna ”slå upp” ”rätt” behandling
utifrån en given diagnos kommer från
den medicinska disciplinen och dess

Min kommentar handlar om tänkandet
som evidensmetod i stället för att oreflekterat följa en ”lathund”.
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om evIdenSmetoder

Förhoppningsvis är det ingen som
ser sitt evidensbaserade professionella
handlade som att ”följa John”. Kanske
är det ändå så att det idag finns metoder för så kallad evidens- basering som
innebär att en person som står inför
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att fatta beslut om behandling utifrån
en diagnos i sin dator ”slår upp” vad
det evidensbaserade – ”det rätta” - beslutet är. Min erfarenhet är att medicinare allt mera ser sin uppgift som att
relatera patientens specifika situation
till den dokumenterade vetenskapliga
kunskapen. Doktorns fråga är alltmer:
Hur skall jag använda den samlade vetenskapen för att behandla just denna
patient i just denna situation på bästa
sätt? Men debatten om evidens bygger
ändå på den medicinska tankefiguren:
”diagnos – behandling – resultat”. Jag
menar att denna tankefigur inte är relevant i socialt arbete. Socialt arbete
handlar om relationer mellan människor, om kollektiva problem och
kollektiva lösningar. Evidens innebär
därför (inom socialt arbete) att tänka
tillsammans i och över den sociala situationen. I stället för att en individ följer
andras tidigare forskningsresultat bör
vi gemensamt (kollektivt) diskutera
den aktuella sociala situationen, men
naturligtvis utifrån såväl andras som
egna tidigare erfarenheter.

dess praktiska yrkesutövning, i riktning mot den medicinska disciplinens
huvudtankefigur; ”diagnos – behandling - resultat” där evidensbasering
innebär att behandlaren söker (innan
han eller hon handlar) efter den rätta
behandlingen för en diagnos. Detta
förfaringssätt är möjligt när det finns
dokumentation om vad som har gjorts
tidigare vid samma/liknande diagnoser och i samma/liknande situationer
samt vilket utfall detta har fått. Denna
dokumentation finns i viss utsträckning
inom den medicinska disciplinen och
dess praktik[1] . Men hur skall vi göra
om vi vill tillvarata och utveckla skillnaden mellan socialt arbete och medicin?
Varje försök att likställa socialt arbete
och medicin minskar, som jag ser det,
den potentiella möjligheten som jag
menar att nya discipliner har. Varje social situation kan inte rimligen ses som
en diagnos. Sociala problem kan inte
översättas till medicinska termer utan
att förlora möjligheten att vinna det
som den nya disciplinen socialt arbetet
idealt kan skapa.

Ett första problem med att ”evidensbasera” det sociala arbetet utifrån vetenskapliga forskningsresultat, är att det
sociala arbetets forskning inte alltid har
svar, framför allt inte utifrån det sociala
arbetets ”egen” forskning. Evidensen,
bevisen, forskningssanna utsagor, bygger också på andra discipliners resultat
och kommer så att göra under många
år framöver.

Ett andra problem med att ”evidensbasera” det sociala arbetet med den
medicinska disciplinens tankefigur
(diagnos – behandling - resultat) som
modell är att socialt arbete inte bara
har annan begreppsapparat än vad den
medicinska disciplinen har. Socialt arbete har också ett annat tillämpningsområde än medicin. Socialt arbetet som
forskningsdisciplin, som utbildning
och som praktisk tillämpning handlar
om att studera samhället som ett socialt
system; dess förutsättningar, problem
och möjligheter på såväl samhälls- och
gruppnivån som på den individuella ni-

Jag kan se en risk med att Socialstyrelsen genom sina ”evidenskrav” medvetet eller omedvetet, påverkar det sociala arbetets utveckling, åtminstone
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vån. Inte ens på den individuella psykosociala nivån handlar socialt arbete
om att behandla individen utifrån en
”diagnos”. Socialt arbete som socialpedagogisk verksamhet handlar dessutom huvudsakligen om att studera och
intervenera i sociala situationer, så att
sociala resurser utvecklas i relationer
mellan individer, i grupper, i samhällen
och i världen.
En fråga är: Hur kan vi (inom det sociala arbetet) utveckla former för vår
klarhet, tydlighet. Och visshet.[2]

Om tänkAndet
Allt som har skrivits har skrivits av någon, någon gång, någon stans, i något
syfte. Detta gäller allt som har skrivits:
poesi, kurslitteratur, telefonkataloger,
religiösa texter, forskningsrapporter
samt vetenskapliga artiklar och läroböcker. Vi kan använda våra tankar
för att tänka: Hur uppkom tanken?
Vem gjorde vad? När, hur och varför?
Om vi inte har tänkt så tidigare, kan vi
göra det nu. Då kanske vi ser att vi kan
tänka på tanken. Då kanske vi ser att
vi kan tala om, samt att reflektera över,
även de teorier som vi tidigare har hållit för sanna.
Som professionell socialarbetare
behöver jag se, förstå och kunna tala
om de olika sätt att se, tänka, tala och
förstå som ”mina” olika brukare representerar. Som forskare behöver jag
veta vad jag gör när jag forskar, när
jag väljer forskningsinriktning, när jag
väljer datainsamlingsmetoder och när
jag väljer teorier för att analysera min
empiri. Det viktigaste är kanske att jag
vet att det är jag som väljer – och inte
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någon ”metod” upphöjt till lag.
Människor kan; se, höra, känna, lukta och smaka. De sinnesintryck vi får
när vi ser och hör, vad är det? Är det
kunskap? Är det sinnesintryck som blir
kunskap? När blir det i så fall kunskap?
Och hur blir det kunskap?
Empiristen säger, mycket förenklat,
att det vi ser är sant! En klassisk representant för empirismen är Hume (1711
– 1776). Han hävdar att all kunskap
bygger på våra sinnliga erfarenheter
och menar att det vi kan uppleva med
hjälp av våra sinnen, av det som yttervärlden förmedlar, är sant. I den
positivistiska, empirismens tradition är
observationen av naturen och av noggrant reglerade (och dokumenterade)
experiment, vägen till vetenskaplig
och därmed ”sann kunskap”.
Jag vill nu att du som läsare tänker
dig att du står vid havet och observerar att solen går ner bakom horisonten.
Du brukar antagligen, som alla andra,
tala om ”soluppgång” och ”solnedgång”, men du vet att påståenden om
solnedgång är nonsens. Ty solen går
inte ned. Det är jorden som vrider sig
kring sin axel bort från solen så att det
blir vad vi kallar för natt. Min slutsats är
att empiriska observationer förutsätter
en tanke, för att vi skall kunna förstå
det vi ser.
Rationalistens kunskapssyn kallas för
idealism och ibland för hermeneutisk
kunskapssyn. Den bygger på tänkandet, förnuftet och vår förmåga att tolka,
analysera och ge mening åt det vi ser.
Klassiska rationalister betonar betydelsen av tvivlet. De betonar betydelsen
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av att du kan betvivla allt. De betonar betydelsen av att du kan betvivla
såväl andras som dina egna såväl observationer som tankar. En representant
för rationalismen är Fransmannen René
Descartes[3]. Inom rationalismen är det
genom ditt tänkande och ifrågasättande;
genom din förmåga att tvivla över dina
observationer, som du skapar kunskap.
Rationalisten säger att det är med ditt
förnuft, genom din förmåga att tänka,
som du kan bearbeta dina sinnesintryck,
och därigenom skapa kunskap. Descartes betonade tvivlets betydelse. Han hävdade att tänka är att tvivla. Han formulerade den berömda satsen ”cogito ergo
sum”. Jag tänker därför existerar jag.

Om SAnnIng
När man vet – och känner sig helt
säker på att det man vet är helt sant
- är reflektion onödig. När man inte
alls vet, är det rimligt att antingen helt
och fullt acceptera (den förklaring som
gives) eller lika helt och fullt förkasta (den förklaring som gives)[4]. I dag
ser vi (i dagstidningar och andra nyhetsförmedlingsorgan) hur industrin,
modern teknologi och den politiska
diskursen, allt mer hänvisar till ”vetenskapliga sanningar”. Beslutsfattare i
många olika sammanhang söker stöd
i vetenskapliga resultat, som de menar
att allmänheten skall förstå som sanna kunskaper, som sanningar. Dessa
beslutsfattare blir allt duktigare på att
finna ”vetenskapligt stöd” för vilken
uppfattning som helst.[5]
Jag kan se ett problem med att vetenskaperna går över sina tillämpningsområden. Jag kan också se vetenskapsspråkets och olika yrkesspråks
kolonialisering av vardagsspråket och
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därmed av vardagstänkandet som ett
problem. Men inte för vetenskapen,
eller för den professionella yrkesutövningen, utan för vardagsaktörer i samhällets vardagliga sociala situationer, ty
vardagssituationers språk är vardagsspråk – och bör så förbli.
Georg Henrik von Wright säger att
scientismen (som här närmast betyder
vetenskap som religion eller övertro på
vetenskapens möjligheter) skapar ett
värdetomrum. Vi får genom scientismen en religion utan värden och moraliska hållpunkter, eftersom det positivistiska vetenskapsidealet bygger på
att vetenskapen ska vara värdefri. Det
är detta moraliska tomrum som många
hermeneutiska riktningar försöker fylla, inte minst existentialismen.[6]
Den existentialistiska traditionen har
en religiös och en profan inriktning. I
båda inriktningarna är det existensens
villkor som är föremål för reflektion.
Den existentiella diskussionen har haft
en stark ställning, även om det inte
funnits någon enighet om svaren, eller
kanske just därför?[7]
Den existentialistiska tanke- traditionens kritik av vetenskapen riktar sig
mot det distanserade förhållningssätt
som ligger i vetenskapens krav på objektivitet och värdefrihet. Och dess distanserade förhållande till världen och
människorna ”De moderna vetenskaperna har slungat ut människan ur världen” säger Ulf Linde.[8] Weber talar om
att världen förlorat sin förtrollning eller
magiska och mytiska kraft[9], och säger
att den moderna människan har blivit
instängd i en ”järnbur”[10]. Vetenskapen
kan inte ge någon tröst när värdefrågor,
moraliska frågor och livsfrågor saknas.
Existentialismen diskuterar dock olika
vägar till självkännedom och insikt om,
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samt förståelse av människan, förståelse av hur människor fungerar tillsammans i olika sociala situationer och av
människans samhörighet med den övriga naturen.[11]
Jag menar att det kan finnas anledning att fundera över den positivistiska
vetenskapliga metodens anspråk: Är
det rimligt att vetenskapen har ”Sanningen” och att denna sanning bara
kan uppnås med hjälp av de metodregler som vetenskapen själv hittat på,
instiftat och upphöjt till lag?
I sin bok med den talande titeln ”Mot
metodtvånget”[12] skriver Paul Feyerabend att vetenskapen är ett av många
instrument människan uppfunnit för
att finna sig tillrätta i sin tillvaro. Han
menar att vetenskapen inte är det enda
sättet att finna sig till rätta och att den,
som allt annat, inte är ofelbar. Feyerabend menar att vetenskapen har blivit
alldeles för mäktig, påträngande och
farlig för att ”lämnas åt sig själv”.[13]

Om tankekOllektiv
Jag vill, inspirerad av, Ludwik Fleck[14]
avslutningsvis nämna tankekollektivets
inflytande över kunskapsprocessen.
Flecks kunskapsteori är en jämförande vetenskap baserad på sociologiska
och historiska grundförutsättningar
och med en dynamisk uppfattning om
kunskapens tillväxt.[15] Han säger inte
bara att kunskapsprocessen är en social verksamhet. Han säger att kunskapandet är människans starkaste socialt
betingade verksamhet. Han menar att
ett slags vidskepelse hindrar oss från
att tillskriva kollektivet den mest intima
delen av den mänskliga personligheten, nämligen tänkandet, trots att tanTidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

kar och idéer endast finns i en ständigt
pågående mänsklig interaktion. Fleck
säger att ett tankekollektiv är förhanden när två eller flera människor utbyter tankar, och att endast en dålig
iakttagare kan undgå att märka hur ett
stimulerande samtal mellan två personer snart skapar ett tillstånd där var och
en yttrar tankar som han eller hon, vare
sig ensamma eller i ett annat sällskap,
skulle vara i stånd att frambringa.[16]
Som jag förstår Fleck menar han att
all kunskap, även den positivistiska
vetenskapliga kunskapen uppstår i ett
socialt sammanhang.
Jag menar att åtminstone det sociala
arbetets kunskap bör skapas, utvecklas, värderas och legitimeras i sociala
situationer inom universitetet, utanför
universitetet och varför inte i sammanhang där aktörer från såväl det sociala
arbetets forskning, dess utbildning,
professionella och ideella verksamheter samarbetar. En möjlig form för detta
är forskningscirklar.[17]
Den professionelle socialarbetaren
bör, tillsamman med andra, tänka
kring det sociala arbetet kunskap.
Den professionelle socialarbetaren
bör då kunna se att även kunskap har
sina begränsningar och att vetenskaplig kunskap inte är ett undantag. Det
finns olika vetenskapliga forskningsinriktningar och olika kunskapsintressen. Det finns olika kunskapssyner och
forskningsintressen, som påverkar den
vetenskapliga forskningens inriktning,
genomförande och resultat samt framför allt hur den nyproducerade kunskapen kommer att användas. Och
förhoppningsvis kommer världen att
förbli sådan.
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Min poäng handlar om att ”evidens”
riskerar att bli en oreflekterad metod
om man inte samtidigt för en vetenskapsteoretisk diskussion: Må den
vetenskapsteoretiska
diskussionen
aldrig ta slut! Kunskapen om vetenskapsteori behöver ständigt utvecklas, fördjupas och breddas (såväl hos
forskare, hos lärare, hos studenter
som hos praktiker).
Min slutsats är att vi måste lära oss
tänka på tanken, vår egen och andras
och inte bara lära oss att göra, vad vi
tror är rätt. Den professionella socialarbetarens uppgift är att lyssna och leva
sig in i olika människors olika sätt att
förstå, även de sätt att förstå som man
initialt inte förstår.
Pål Wiig
pal.Wiig@socwork.gu.se
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Välfärdssamhället och
samverkan
Av JAn GustAvsson

I Loic Wacounts bok ”Fattigdomens
fängelser 2004” kan vi läsa att det
finns starka kopplingar mellan arbetsmarknaden, socialpolitiken och
fängelserna. Förändringarna inom
lagstiftning, arbetsmarknad, socialförsäkringssystemet och missbruksvård
ger direkta avtryck på fångpopulationen, dess sammansättning och storlek.
Samtidigt har den offentliga välfärden
krympt eller minskat sin ökning. Skolorna tilldelas otillräckliga resurser,
sjukhus läggs ner och kommunerna
anser sig inte längre ha råd att placera
narkomaner på behandlingshem. Det
betyder att samhället minskat sin förmåga att tackla skolk, missbruk och
psykiska besvär på ett positivt sätt.
Dessa processer, menar Wacount,
är politisk skapade av såväl konservativa som socialdemokratiska regeringar. ”Minska den offentliga sektorn
och avreglera arbetsmarknaden” var
80-talets nyliberala slagord som sedan
omsattes i praktiken.
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Socialtjänstministern Morgan Johansson uttalade sig: ”Kunskapsutvecklingen i socialtjänsten är ytterst
en rättvise- och rättsäkerhetsfråga för
de mest utsatta grupperna i vårt land.
Människor som befinner sig i sitt livs
mest utsatta läge och som är fullständigt beroende av vilka beslut som
fattas måste givetvis bli bemötta med
professionalism och sakkunskap. För
att socialtjänstens maktutövning skall
vara legitim måste den ta sin utgångspunkt i kunskap och beprövad erfarenhet. ”
Givetvis är det positivt att forskning,
praktikers erfarenhet och klienters värderingar skall beaktas som beslutsunderlag. Forskningen skall främst ge svar
på frågor om vilka åtgärder som fungerar för vilka grupper av klienter under
vilka yttre omständigheter. I praktiken
är forskning och erfarenhet knappast
dominerande inslag i det sociala arbetet. Ekonomi och samverkan eller brist
på samverkan spelar lika stor roll.
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En annan konsekvens av den nuvarande socialpolitiken är att det skapas
en praktik fylld av krav och motprestationer som nedtonar behovet och
betydelsen av mellanmänskliga möten. Dessa, inte tydligt formulerade
krav, kan försvåra samarbetet och relationerna blir fyllda av lögner, liksom
de relationer klienten är van vid från
miss-brukslivet. Visst, för vissa klienter, är dessa krav mer berättigade än
för andra.
När det gäller brister i samverkan
mellan myndigheter/organisationer
och personalen, liksom svårigheterna
att få en helhetssyn på uppgifter och
arbete så är detta något som diskuterats under lång tid. I NOU:1985:3
(Norges Offentliga Utredningar) kan
vi läsa:

skolan. Barnpsykiatrin tycker inte om
vare sig skolan eller socialtjänsten.
Fältarbetarna tycker inte om några
andra och inga andra tycker om polisen.”

”Skolan är misstänksam mot socialtjänsten. Socialtjänsten tycker inte om

Jan Gustavsson
jan.gustavsson@kriminalvarden.se
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Frågan är om det är realitet även i
Sverige och om det är fallet så försvårar det ofta problemen och innebär dubbelarbete, högre och onödiga
kostnader samt ett dåligt resursanvändande. Samverkan mellan myndigheter i Sverige har diskuterats sedan
många år tillbaka och visst förekommer det goda exempel på samverkan.
Men, frågan är om det inte behövs en
rejäl diskussion i samhället om vilka
behov som behöver åtgärdas i första
hand och där inte myndigheter/organisationers egna behov blir styrande.
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Varför byggs nya fängelser?

AV MAttIAS HAGBERG

Hur inviger man ett fängelse? Med dov
musik, svarta kläder och sorgband? Eller
med stolta tal, fanfarer och applåder?
Svaret säger förmodligen en del om
vårt samhälle.
Just nu pågår en kraftig utbyggnad
av svensk kriminalvård, en av de kraftigaste genom tiderna. Inom några år
kommer Sverige att ha över sju tusen
platser i fängelser och häkten. Det är
en ökning med 40 procent från dagens
fem tusen platser.
Denna kraftiga utbyggnad är en del
av en trend. Över hela västvärlden ökar
antalet fängelser och antalet intagna
kraftigt.
Nyligen invigde justitieminister Beatrice Ask Sveriges största och modernaste
anstalt – med plats för 343 intagna – Salberga strax utanför Sala i Västmanland.
På kriminalvårdens hemsida beskrivs
invigningen närmast som en fest. Det
talas om ”rungande applåder” och om
”trumpetfanfarer”. Och i en tidningsintervju säger Carola Gunnarsson, kommunalråd i Sala, att det nya fängelset
Tidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

betyder mycket för kommunen.
– Det har blivit en injektionsspruta för
oss. Det är ju ett jätteprojekt på 500 miljoner kronor. Det är ungefär 250 anställda direkt i verksamheten. Därutöver har
vi kringeffekter, från lunchserveringar
till kaféer. Hela byggverksamheten har
fått ett uppsving. Det handlar säkert om
500 arbetstillfällen i kommunen.
Det finns något beklämmande med
beskrivningarna från invigningen. Den
festliga stämningen och det positiva anslaget stämmer illa med vad man faktiskt invigt. Skall man verkligen applådera när ett nytt fängelse öppnar? Skall
man verkligen ackompanjera det hela
med fanfarer? Skall man verkligen tala
om ett fängelse som en ekonomisk injektionsspruta?
Kanske hade den positiva inramningen känts passande om dagens fängelsesystem verkligen hjälpte människor bort
från kriminalitet och missbruk. Kanske
hade det i så fall varit på sin plats med
lite applåder och fanfarer. Men fängel29

sestraffet löser få problem. En majoritet
av alla som döms till fängelse återfaller
i brott. Särskilt de som har dömts till
långa straff.
Dessutom finns det mycket som talar
för att fängelset snarare ökar än minskar
brottsligheten, ett påstående som har
stöd av forskning som visar att fängelset göder hat och bitterhet och ökar de
intagnas utanförskap. Under de senaste
åren har det dessutom kommit flera
rapporter och reportage som pekat på
den omöjliga livssituation som de flesta
interner hamnar i efter avtjänat straff,
ett liv utan jobb eller bostad där vägen
tillbaka till kriminalitet och missbruk ligger vidöppen.
Allt detta är kända fakta. Alla som
jobbar inom kriminalvården, alla politiker som intresserar sig för frågan, alla
kriminalreportrar, är medvetna om dem.
Trots det är det tyst. Skrämmande tyst.
Den kraftiga utbyggnaden av kriminalvården har knappt uppmärksammats överhuvudtaget. När justitieminister Beatrice Ask klippte det blågula
bandet under invigningen av Salberga
fanns inga journalister från riksmedia
på plats.
Någon debatt om bygget kan man
knappast heller tala om, varken inom
politiken eller i media.
Varför denna tystnad? Varför reagerar
ingen inför det osmakliga i att inviga ett
fängelse med fanfarer och applåder? Varför frågar sig ingen om utbyggnaden verkligen är en vettig satsning? Vill vi verkligen
ha 7 000 platser i fängelser och häkten?
Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet låstes tusentals människor över hela Europa in i tukthus,
korrektionsanstalter och hospital. Det
handlade framför allt om lösdrivare,
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tiggare och arbetslösa. Människor som
vid feodalismens sammanbrott förlorat
sina jobb, det vill säga befriats från livegenskapen, och därmed förlorat sitt levebröd. Människor på drift, på jakt efter
arbete, eller bara efter mat för dagen.
Människor som hotade samhällsordningen och övergången till en ny ekonomi – den kapitalistiska.
Den franske filosofen och idéhistoriken Michel Foucault talade på 1970talet om ”den stora inspärrningen” när
han i boken Vansinnets historia beskrev
utvecklingen under slutet av 1500-talet
och början av 1600-talet.
Kanske kan man se paralleller mellan
dåtidens stora inspärrning och dagens.
Sedan några år tillbaka pågår en allmän utvidgning av alla de institutioner
som tar hand om de människor som inte
passar in i det högeffektiva, flexibla och
individuella kunskapssamhället. Fängelserna blir fler, särskolan växer, Samhall blir större och större, ungdomsvården expanderar, förtidspensioneringarna bland unga ökar.
Det pågår med andra ord en omfattande kriminalisering och medikalisering av
alla som inte platsar.
Kanske måste vi prata om en ny stor
inspärrning, en modern variant av 1500och 1600-talens brutala sätt att kontrollera dem som hamnat utanför under
övergången från ett samhällssystem till
ett annat.
Likheterna mellan då och nu är ofta
förbluffande. Makthavarna talar samma
språk. Lägger man dåtidens dokument
bredvid dagens blir det tydligt. Då som
nu beskrivs institutionerna för alla de
människor som inte platser som vårdinrättningar eller som hjälpstationer.
Under 1600-talet talade de europeiska
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makthavarna gärna och stolt om alla
insatser för de vansinniga, de sjuka och
de farliga.
Sett ur detta perspektiv blir det lätt att
förstå den positiva anda som präglade
invigningen av anstalten Salberga.
Men hur är det då med tystnaden? Varför saknas det debatt om kriminalvårdens kraftiga utbyggnad? Varför verkar
det vara så få som vill se den nya stora
inspärrningen?
Tystnaden döljer makten. För den
som ifrågasätter fängelsesystemets expansion, ungdomsvårdens tillväxt, särskolans ökade antal elever, Samhalls
position som Sveriges fjärde största företag och så vidare, blottar också det
moderna kunskapssamhällets djupa
orättvisa; att alla inte tillåts delta.

Fakta | Anstalten Salberga
Anstalten Salberga utanför Sala i
Västmanland är sedan invigningen
den 21 augusti Sveriges största fängelse. Anstalten har 343 platser och
täcker en yta på 33 000 kvm. Runt
anstalten finns en sex meter hög
och 1400 meter lång mur.
Kriminalvården öppnar i år 623
nya platser i anstalt och häkten. Det
motsvarar två och en halv Kumlaanstalt. Samtidigt sätts spadar i marken
för flera nya projekt. Kriminalvården
planerar att öppna 2145 nya platser
till 2011. Just nu pågår 17 byggprojekt runt om i landet.

Mattias Hagberg
mattias.hagberg@textverk.se
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Kjell E Johansson
16/4 1933 – 3/6 2007
En vacker vår söndag i maj 07 såg jag
plötsligt en bekant person sitta och plira
i solen på Kristinehovs Malmgård på sitt
typiska sätt med mobiltelefonen i högsta
hugg. Det var Kjell E som varit på samkväm hos Kväkarna bara någon månad
innan han avled. Jag sprang ut och presenterade mig och det kändes verkligen
som att återse en kär gammal vän. Vi hann
samspråka en hel del på den lilla stunden
i väntan på hans taxi. Kjell var mycket positiv till att skriva något för Tidskriften som
han varit inblandad i tidigare.
Kjell var bland så mycket annat även
ordförande i Föreningen Skyddsvärnet i
mer än tio år samtidigt som jag var anställd där. Han hade också den egenheten
att han var engagerad i fotfolket och var
därför runt på enheterna, ibland i någon
delegation men även mera som privatperson. Det kunde kännas nog så kravfullt att
han dök upp men också väldigt stimulerande att någon brydde sig så pass.
Kjell hade förmågan att lyfta fram folk
och få dem att utveckla sin specialkompetens som de nog annars inte skulle ha
gjort. Han ställde krav, hade höga förväntningar, men bidrog ju också med stimulansen.
Den enhet som jag på den tiden förestod hette Dåderö behandlingshem, på
Mörkö utanför Järna. Vi hade ett bra samarbete med Stensunds folkhögskola som
Kjell i sin egenskap av ordförande i IOGTNTO också var inblandad i. Skolan hade
en ”känn dig för” vecka som vi försökte
slussa över så många eventuellt lämpliga
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elever som möjligt till. Och några lyckades
senare komma in på skolan och genomföra studier. En sådan elev fick också en
flickvän på skolan och hon råkade vara
styvdotter till Kjell. Detta innebar att han
alltså hade direkt insyn i den verksamhet
som vi bedrev på Dåderö.
Kjell bad mig att flytta på mig från Dåderö 1990 och delta i en kurs på Tollare
folkhögskola om Ungdomshantering och
politik. Samtidigt som jag skulle ta över
och försöka få i gång kontakten mellan
Sveriges första Medlings och Förliknings
verksamhet i Solna-Sundbyberg som Kjell
var med och startade och polisen. Uppgiften översteg min förmåga och när jag
skulle rapportera till Kjell låg han på sjukhus för näthinneavlossning.
Nästa gång vi träffades var hans blindhet ett faktum, vilket inte hindrade honom
från att pendla från Öland till Stockholm
och fortsätta sina jobb som bl. a fritidsdirektör och chef för brottsförebyggande
centrum.
Kjell fortsatte att skriva och vara engagerad in i det sista, både politiskt och folkbildnings mässigt. Det vittnade inte minst
den månghövdade och brokiga skara av
potentater som anslöt till minnesstunden
på ABF-huset den 15 juni.
Jag är stolt över att få ha varit underställd
Kjell men också över att få ha känt mig
som en vän.
Lars Metelius
Svenska Fångvårdsällskapets
och Föreningen Skyddsvärnets vägnar.
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brev till red. från andra sidan
Jag fick ett exemplar av ”Tidskrift för kriminalvård, Nr. l, 2007”, vid en allmän utdelning
av tidningen på avdelningarna. Jag har med stort intresse läst igenom denna ”Plitarnas
personaltidning”, och med stor förvåning konstaterat att den innehåller både vettiga, intressanta och adekvata åsikter, vilket i den bästa av världar kunde ha väckt hopp och
förtröstan om framtida svensk kriminalvård. Men det gavs även exempel på åsikter
som gör en mörkrädd...
Om det ändå hade varit så väl, att det varit de kloka och förnuftsmässiga människorna som hade makten och bestämmanderätten över oss vanliga dödliga.
Jag skulle vilja dela med mig några av mina iakttagelser till dig:
I din annars så utmärkt formulerade ledarsida ”Redaktören har ordet”, skriver du att
”Vi visste förskräckande lite om droger... ” och så vidare. Sanningen är den att än idag ligger
kunskapsnivån om droger hos våra beslutsfattare på ungefär samma nivå som läkarvetenskapen och psykiatrin befann sig på for femtio till hundra år sedan. Alltså mera
tro än vetande...
Fortfarande seglar dom på ett hav av fördomar och fattar viktiga, livsavgörande beslut därefter. Tillexempel nedvärderar makten, allt efter behag, den allt mer växande
insikten hos forskare världen över, att cannabis (hasch och marijuana), visar sig vara
långt mindre skadligt for människan och samhället än vad något annat berusningsmedel är. Långt mindre skadligt än den helt lagliga alkoholen, vilket som bekant salufors
till medborgarna, via ett statligt bolag till och med.
Du har helt rätt i att, ”Det än idag råder ett märkligt medeltida förhållningssätt till narkomaner. De
behandlas som parias, och saknar i stort sett alla mänskliga rättigheter i Sverige idag”.
Jag rekommenderar varmt till alla som är intresserade av sanningen, och vill veta
vad det är som pågår, att läsa boken ”Pengar som gräs”, skriven av den amerikanske författaren Eric Schloesser, som även har skrivit den lika förnämliga boken, ”Snabbmatslandet”,
utgivna av förlaget Ordfront. Se gärna även TV -programmet, ”Hälsotips från stenåldern”,
med underrubriken ”Rus”, som sändes på Kanal l (UR), bland annat den 31.5 2006.
(Den finns säkert att beställa från SVT:s arkiv).
I det programmet medverkade en psykolog, en läkare och en professor, som fritt
diskuterade kring ämnet rusmedel. Vilket berusningsmedel som var att föredra, om
bara ett skulle vara tillåtet idag. Det visade sig att, ”Av alla de i världen kända förekommande
berusningsmedlen, var Cannabis att föredra”. Motiveringen var, ”Att cannabis har den minst skadliga
verkan på människa och samhälle ”. Dessutom menade de, ”Att de rådande straffpåföljderna vid bruk,
försäljning och smuggling, är helt orimliga... ”
Jag är snart femtio år gammal, och har använt cannabis i trettio år.
Sitter idag i fängelse, sedan ett år tillbaka, med ett straff på fem och ett halvt år, i
sällskap med rånare, tjuvar och mördare, och en hel del kollegor till mig. Mitt liv har
Tidskrift för Kriminalvård 2007:3-4

33

slagits i spillror på grund av detta. Utan att jag har skadat eller gjort någon annan människa illa!
Jag ser mig själv inte som kriminell, utan som en helt vanlig hederlig medborgare
som alltid varit mån om andras väl och ve, och försökt leva mitt liv med en hög moral
som rättesnöre.
Det borde ligga i ert intresse, likaväl som i allmänhetens intresse, att fängelserna inte
fylls i onödan med vanliga vuxna, hederligt arbetande människor!
Till sist måste jag även kommentera sidan 18, ”Några budord för kriminalvårdsarbetet ”.
Tyvärr, Per Colliander, nästan på varje punkt, fallerar de goda intentionerna som
du skriver om. Eller är det så som jag ändå till sist tolkar det hela? Att det avslutande
”Eller hur?”, är ironiskt menat? Här är bara ett exempel: På ”min” anstalt, Österåker,
händer det att narkotikahundar bussas till att lukta mellan benen och skinkorna på
oss intagna.
Detta olagliga förfaringssätt utsätts även ibland de som besöker en intagen. Förutom att de besökande tvingats klä av sig helt naken inför främmande plitar. Sen må
det vara någons fru, flickvän, eller gamla föräldrar, som kanske rest sextio mil for att
besöka den intagne.
Det paranoida säkerhetstänkandet gör ingen skillnad på folk och folk.
Alla är presumtiva knarklangare och skall bemötas därefter!
Med vänlig hälsning,
anstaltsresande Petri Arderos

diskussionsforum
Diskutera på www.tfknet.se
Anita Deros
Kriminalvård i Sverige – en grandios historia
I nummer 2, 2007, tar Karin Tengvald upp behovet av vad hon kallar evidensbaserad praktik i socialt arbete och att metoder och arbetssätt bör utvärderas med hjälp
av empiriska, vetenskapliga metoder. I kriminalvården användes en del olika importerade manualbaserade metoder, s.k. program, som inte har utvärderats för svenska
förhållanden.
Läs resten på www.tfknet.se, Diskussionsforum
Per Landin: Terrorismen har blivit en del av popkulturen
I år är det trettio år sedan den så kallade tyska hösten som kulminerade med att
Baader-Meinhofgruppens kärna begick självmord. Sedan dess har terrorismen
blivit en del av popkulturen.
Läs resten på www.tfknet.se, Diskussionsforum
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Konferens

Med anledning av
Svenska Fångvårdssällskapets
100-års jubileum och
Tidskrift för Kriminalvårds
60-års jubileum
anordnar sällskapet i samverkan med Skyddsvärnet

Utvecklingsområden inom kriminalvården
Tid

Torsdagen den 8 november 2007 kl. 13.00
Plats
Konferenscentrum LUSTIGKULLA Liljeholmsvägen 18, Stockholm

Program
13.00

Inledning. Håkan Lingblom (ordförande Svenska Fångvårdssällskapet)

13.10

Kriminalvården i framtiden. Lars Nylén
(generaldirektör Kriminalvården)

13.40

Svenska Fångvårdssällskapet - en historisk tillbakablick..
Gunnar Engström (fd Kriminalvårdsdirektör Region Stockholm)

14.10

Kaffe

14.40

Tro och vetande - en evidensbaserad kriminalvård. Martin Grann
(professor och chef för kriminalvårdens utvecklingsenhet)

16.00

Avslutning

Anmälan om deltagande till hakan.lingblom@kriminalvarden.se
VÄLKOMNA!

Gör som ca 20 per dag titta på på TfK´s Internetsidor.
Våga skriv i Tidskrift för Kriminalvård på nätet!

Gå till diskussionsforum på

www.tfknet.se
Tidskrift för Kriminalvård

