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En rättelse:
I min recension av Hinsehäxan av Lillemor Östlin 
råkade jag blanda ihop Arne Geijer och Lennart 
Geijer. Jag ber om ursäkt och hoppas att detta inte 
åsamkat någon part onödig skada. Red.



Redaktören har ordet
För många liksom för mig har ekonomin kring tidskriften varit höljd i dunkel. Det kostar att 

trycka och distribuera, plus en del förekommande arvoden. Tidigare har det kommit bidrag från 
Justitiedepartementet, numera direkt från Kriminalvårdsstyrelsen. Svenska Fångvårdsällskapet 
som numera är drygt hundra år, om det förbigått någon, har erhållit pengarna för att dels anordna 
debatt, både i levande form såväl som skriftlig. Även om man har kunnat utnyttja befintliga konfe-
rensrum t ex på häktet i Stockholm, så har det kostat i form av vakttjänst och servering. Lokalerna 
är dessutom numera till uthyrning på marknaden.

Medlemsavgifter och prenumerationspriser har länge varit extremt låga och egentligen bara 
täckt en liten del av själva kostnaden. Det har föreslagits en höjning och årsmötet har antagit en 
sådan som dock fortfarande bara täcker en smärre del av omkostnaderna. Många av oss är vana 
vid att ha tillgång till tidskriften via våra arbetsplatser inom kriminalvården och liknade, vilket 
också är meningen. Några säger att den försvinner fort, en del av oss får tidningen hemskickad av 
gammal vana trots utebliven inbetalning, utan att direkt tänka på hur och varför.  Jag är inte just 
nu säker på tidskriftens överlevnad och det handlar både om ekonomi och skrivna bidrag. Men 
det har varit väldigt stimulerande att få ta upp manteln efter grundaren Gunnar Marnell och det 
verkar vara många som uppskattar den lilla irriterande ”gröna”.

Detta nummer inriktas bl a på vår närmaste granne i väst, Norge. En gång lillebror, numera nog 
så självständig både ekonomiskt men inte minst kriminalpolitiskt. Det har varit spännande och 
stimulerande och få ta del av norrmännens lite annorlunda ”approach”. Det finns bl a en stark 
akademisk-filosofisk tradition som har större genomslag i det totala samhället i Norge.  T ex  Nils 
Christie, Johan Galtung, Arne Naess, Vilhelm Aubert, Ragnar Hauge för att bara nämna några. Vi 
hade också norrmannen Knut Sveri här som första professorn i kriminologi i Stockholm.

Yngwe Hammerlin som vi hade förmånen att få träffa på KRUS, kriminalforsorgens forsknings-
enhet, i Oslo har gett upphov till artikeln ”Norge ett föregångsland” skriven av Jan Gustavsson och 
flitigt kommenterad av Yngwe själv. En sådan personlighet skulle tyvärr knappast ges utrymme 
inom svensk administration.

Vi har också äran av att få presentera färska forskningsresultat av polisen och forskaren Staffan 
Sehlin. Vi är medvetna om att engelskan liksom kanske även norskan avhåller någon från att läsa 
men vi tror dels att det är värt ansträngningen. Dels att vi nu presenterar mycket unika resultat, som 
dessutom skulle kunna leda till en viss omorientering av svenskt och internationellt rättstänkande.

Vi har erhållit ytterligare ett inlägg från Alf Ronnby i socialtarbete och evidens debatten med 
ett svar tillagt på Tengvalds tidigare kommentar. Per Colliander bidrar med  välformulerade syn-
punkter på svensk och internationell kriminalvårdspolitik. Med Mattias Hagbergs beskrivning av 
fängelseutvecklingen i USA blev detta gott och väl ett dubbelnummer.

Passa på och njut den svenska sommaren och begrunda TfK och framtiden, inte minst med 
skriftliga inlägg.

Lars Metelius
lars.metelius@swipnet.se
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I juni 2008 skall den norska regeringen 
lägga fram en proposition för riksdagen 
som kanske kommer att förändra krimi-
nalvården i Norge. En av ambitionerna 
med propo-sitionen är att den skall bidra 
till att hitta alternativ till fängelse och till 
en effektivare och mera kvalificerad reha-
bilitering. För att förbereda propositionen 
har 8 arbetsgrupper arbetat med olika kri-
minalpolitiska ämnen och justitieminis-
tern har haft en öppen dialog med många 
olika grupper i samhället om kriminalpo-
litiken och kriminalvården. 

Tryggheten i samhället är regeringens 
viktigaste mål och tryggheten är i fara om 
man okritiskt använder fängelse, enligt 
justitieminister Storberget. Fängelsestraff 
skall främst användas vid allvarlig brotts-
lighet och organiserad kriminalitet. Straf-
fen måste  sättas in i ett större socialpolitisk 
sammanhang

Med anledning av den nya propositio-
nen besökte TfK Oslo och sammanträf-
fade med forskaren Yngwe Hammerlin 
och han uppgav:

Den kommande propositionen har sin 
utgångspunkt i f.d. justitieminister Valles 

propositionen från 1977. Denna proposi-
tion hade också förslag om alternativ till 
fängelse och var rätt reformradikal på en 
del områden, men den blev inte särskilt 
populär. Anledningen till impopuläriteten 
var både facklig och politisk, men också 
att den inte hade förankrats tillräckligt hos 
fackfolk, den presenteras ”pö om pö” och 
inte sammanhållen och det fanns en otå-
lighet och motsättningar bland politikerna 
om kriminalpolitiken, men också i fängel-
seväsendet. I Arbeiderpartiet var motsätt-
ningarna en belastning.

Propositionens  motståndare var också 
de som präglat 1980-tallet och särskilt  ef-
ter  att de återtagit  regeringsmakten efter 
en period med Høyre i regerings position. 

Kontroll eller behandling?
1980-talet präglades av en hårdare attityd 
gentemot dömda. Det var långa köer av 
dömda som skulle avtjäna sina fängelse-
straff. Men, som ofta, så var inte utveck-
lingen entydig. Under denna period öpp-
nades flera öppna fängelser och det skedde 
en utvecklingen av rehabiliteringen. Flere 
intressanta åtgärder utvecklades lokalt både 
i fångbehandlingen och med utgångspunkt 
i nytenkning om vårdarrollen. 

Norge – ett föregångsland

Av JAN GuStAvSSoN



5Tidskrift för Kriminalvård  2008:2-3

Dette gav resultat i slutet av 1990-tallet. 
Vårdarutbildningen  var i centrum och fick 
en bättre kvalite. Flera kvinnliga vårdare 
kom anställdes. 

På månge sätt kan sägas att utvecklingen 
på 1980-tallet fackmässigt sett var tu-de-
lad. Huvudsakligen var restriktivitet och 
säkerhet, säger Hammerlin, inte minst 
blev fängelsevardagen mer repressiv, kon-
troll-  och säkerhetsinriktad särskilt  efter 
några uppmärksammade rymningar  och 
ett tragiskt dråp på en kvinnlig vårdare.  
Men perioden präglades också av rehabili-
teringsåtgärder. Några ganska traditionella 
åtgärder medan andra var mera  nytän-
kande.  Ett par av kontrakt sonings plassene 
som då utformades har också något av 
framtidens sanktionsmöjligheter i sig. Jag 
tycker också att straffgjenom föringslagen  
som kom senare, och som nu er vägvisare 
för verksamheten, har hämtat mycket både 
från det restriktive och repressive  1980- 
och 1990-talet, men också blivit formad 
ut från några av de positiva erfarenheterna 
som gjordes. Det gäller inte minst samar-
bete mellan olika yrkesgrupper och  tvär-
fackligt samarbete. 

Medans 1970-tallet var präglat  av  synen  
på kriminaliteten som samhällsskapt, änd-
rades forståelsen under 1990-tallet. Tan-
karna har hämtats från 1980-tallet. Synen  
på kriminalitet och fången  blir mer indi-
vidualiserad på det sättet att den enskilde 
inte bara har ansvar for sin kriminalitet, 
utan också ett betydligt ansvar for sin reha-
bilitering. Dv.s. att personen skall visa vilja 
til förändring  då får han/hon också –  i alla 
fall ideologiskt – ett nödvändigt stöd.

 
”Individualiseringen får efter min åsikt 

ett alltför stort utrymme”, säger Hammer-

lin,   ”den blir individualistisk, kognitivis-
tisk och  subjektiv idealistisk. I tillägg får 
vi inslag av psykologisme og psykiatrisme. 
Man saknar de sociala och  samhällsmäs-
siga betingelsene – eller annorlunda sagt: 
Sättet man forstår förhållandet mellan in-
divid och samhälle i en utvecklingsprosess 
och som livsbetingelser saknas.  Det blir 
ett  ytligt  förhållande mellan individ och 
samhälle, och inte ett inre som individen i 
samhället – samhället i individen. Det ty-
piske blir ett fragmentariskt og reduksjo-
nistisk människo- och fångesyn framför en 
helhetssyn. Särskilt blir den sosiologiske, 
socialpedagag-ogiske och den sosialpsyko-
logiske förståelsen undantagen. Lyckligtvis 
gör diverse levnadsvillkorsundersökningar  
och interna studier av overgangen mellan 
fengsel og integrering i samhället  till en 
bättre bild av verkligheten. Här tycker jag 
at Storberget faktisk kan klare å komma 
längre än propositionen på 1970-tallet, 
skjønt det er en djerf og radikal annerledes 
tenkning som må utvikles. Då kan man 
fråga om det finns  politisk mod  nog till att  
göra det, eller om man fortsetter å finputsa 
de gamle spårena. 

Att marknadsliberala  och formålsratio-
nella  organisasjonserspektiv med starkt 
fäste i  managementodeller, i målbarhet og 
resultatmål och i ”mer kriminal  omsorg for 
var investerad krona” er styrende principer 
fra 1990-tallet, och med en tydlig define-
rad premiss om at straffegjennomføring, 
sikkerhet og kontroll er det viktigste, skal 
det bli interessant å se om motsetningen 
mellom disse grunnforutsetningene og re-
habilitering kan lösas i praktiken.  

Tendensen er likeväl klar: Idag på 2000-
talet diskuteras kriminalitet mera utifrån 
ett sociologisk, socialpedagogiskt perspek-
tiv och integrering av kriminella i samhäl-
let är mera aktuellt. 
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En sammanfattning av utvecklingen 
skulle också kunna vara: 
1970–talet med justitieminister Valle be-
tonade förebyggande arbete, klassisk so-
cial-demokrati och solidaritet.  Ikke bare 
det: Även om hon var kritisk till behand-
lingstanken, ville hon föra vidare de hu-
manistiske grundprinsiperna. Dessutom 
ville hon ha mindre bruk av fengsel. I en 
tidningsintervju 1989 sa hon också att å 
sette människor i fengsel er barbari. Att 
hon betonade samfunnstjänst och alterna-
tive straff, har aktualisert dagens diskusjon 
og praksis: Flera får sam funnsstraff.

Slutet av 1990-talet var till synes tilsyne-
latende etisk.  Hammerlin hevder at etik-
ken ikke på något sätt er omsatt gott nog 
i praktiken.  Han hävdar også at det er en 
tendens til et reduksjonisk menneske- og 
fangesyn  där budskapet var att nu har vi 
nya metoder, ett kognitivt perspektiv och 
en teknokratisk människosyn. 

Med et ”objektiverende” synsätt: Vi 
vet vad som är bäst för Dig! Hammerlin 
reser en viktig kritikk mot tendenser till 
ett objektivistiskt och reduksjonistisk men-
neske- og fangesyn.

Hammerlin ifrågasätter om fängelserna 
egentligen  har förändrats så mycket  på 
150 år. Han säger att han er klar over at 
det er en provoserende tanke men poeng-
terer at selve substansen i fengsels straffen 
er mycket det samme, det gäller  også for 
fangedifferensieringen. Det var ungefär 
samma inställning på 1920-talet och jag 
har läst många tusen sidor litteratur och 
intervjuat väldigt många fackfolk inför 
min dr.philos.avhandling, säger han. 
Noen vil vel også mene at ved at frivården 
integrerades med fängelserna på 1980-og 
1990-talet, har frivården fått allt svårare att 

hävda sig, och att denna integrering var inte 
till fördel för frivården (jmfr med Sverige, 
red.s anm). Men i dette spørsmålet er det 
uenighet. Andre vill säga det motsatte. 

intern och extern KritiK

Ändå tycker Hammerlin att det hänt något 
positivt i norsk kriminalvårdsdebatt under 
de senaste 3 åren. Det har blivit öppnare 
och frågor kan diskuteras på ett helt annat 
sätt än tidigare. Det behövs kritiska röster 
inom varje avdelning av kriminalvården för 
att vi skall kunna bibehålla grundläggande 
etiska värderingar. Inte minst externkritik-
ken må tas bedre vare på. Det betyder at 
vi behöver både ekstern- og intern-forsk-
ning som genomför kritiska studier och 
utfolder kritiske refleksjoner. ”Jeg synes 
at fengsels systemet som lidelsesprodusent 
har kommit bort i alt som framheves av 
positive tiltak og opplegg i et optimistisk 
toneleie.  Forskningsideologien og meto-
dene som bølget inn fra England och Ka-
nada på 1990-tallet må ta mye av skylden. 
Ett nødvendig mangfold i forskningen ble 
svekket ved at denne positivistiske og så-
kalte evidensbaserte forsknings tradi sjonen 
ble ”kanonisert”. För att sammanfatta: Po-
sitive opplegg som er person tilpasset må 
styrkes og forbedres, men det er en form 
for produksjon av falsk bevissthet ikke å 
grundig reflektere over fengselssystemets 
repressive og negative sider. Her har ikke 
minst internforskningen en stor oppgave.

Hammerlin är kritisk  till det ensidige  
säkerhetstänkande. Här är innbyggt be-
tydeliga faror, men också en utvidelse av 
lidelsesproduksjonen. Den kan også bryte 
inn i grunnleggende etiske prinsipper som 
bryter med en humanistisk grunntanke. 

Mycket av den nya propositionens 
grundtankar, slik den blev utformad i 
den første arbeidsfasen, var mycket goda, 
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enligt Hammerlin. Flere forslag  bevarar 
humanismen och har välmenande tankar. 
Nå ser jeg propositionen kan få tre möjliga 
riktningar: 

1. Som en radikal reform; 
2. Som en mer forsiktig reform innenfor 

de ”tradisjonelle ideolgiske sporførin-
gene”; 

3. Som en propositionen utan något 
særlig nytt. 

Vad är Kriminalomsorg?
Det er minst trolig at det blir et para-
digmskifte – eller motsatt, at det blir en 
meding i den repressive regresjonens ånd. 
Skjønt en ubehagsfølelse har jeg: Sikker-
heten og kontrollen vill nog bli styrket, 
men på bekostning av vad? Det vill helt 
sikkert også bli åpninger for andre straf-
fegjennomføringsformer. På basis av mine 
studier av etaten håper jeg at begrepsbevis-
stheten blir bedre: Spørs målet er om ikke 
man bør kvitte seg med kriminalomsorgs-
begrepet og heller kalle virksomheten for 
straffgenomförings verksamheten/-etaten. 
Å operere med betegnelser som ”straff som 
virker” osv. Synes jeg også er faglig og etisk 
svært problematisk.

Om Norge kan bli et foregangsland? Det 
er å håpe, men da må systemet og fangebe-
handlingen radikaliseres på flere områder.  

Spørsmålet er om det politisk sett er mulig 
å gjøre det. Men uavsett så är Storberget 
en modig, klok och humanistisk tenkende 
justisminister. Jeg håper at han politisk og 
faglig sett får støtte til viktige reformer som 
kan gjøre ikke minst fangebehandlingen 
bedre.  Hans Valleinspirerte grunntanke 
om andre straffe- og sanksjonsformer er 
selvsagt god.  Men Valle ville ha mindre 
bruk av fengsel; dagens tall viser vel det 
motsatte.

Hammerlin vill också tillägga att att sä-
kerhets och kontrollmekanismerna domi-
nerar men framför allt är ekonomismen 
den stora faran för en värdig och omsorgs-
rationell utveckling.

Några förslag som har ”läckt” är att man 
kommer att införa intensivövervakning, 
att samhällstjänsten kommer att utvidgas 
och att fångarna vid frigivningen kommer 
att garanteras något slags samarbete med 
stat, kommun och landsting i Norge. Hur 
denna garanti konkret kommer att utfor-
mas diskuteras i departementet och något 
konkret förslag finns inte än. 

TfK lämnar den materiellt välmående 
staden Oslo, upplivade av en vältalig och 
beläst  Yngve Hammerlin. Ett Norge som 
på 1960 och 1970-talet var Sveriges lille-
bror och elev har på många samhällsområ-
den blivit ett föregångsland.

  
Jan Gustavsson
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Fengselspolitikken er krevende, og til 
dels kontroversiell. Likevel er det jevnt 
over tilfredshet med hovedinnholdet i 
fengselspolitikken. Men i løpet av de siste 
20 år er fangetallet i norske fengsler økt 
fra ca. 1800 pr. dag til ca. 3300, dvs. en 
økning på over 80 %! 

Det er fristende å mene at en god feng-
selspolitikk og kriminalpolitikk burde ha 
forhindret i alle fall noe av denne veksten 
av fangetallene. 

dristigere politiKK

Mange ønsker seg nok en dristigere feng-
selspolitikk, noen også en mer repressiv 
politikk. Ønsket om en dristigere fengsels-
politikk er i praksis ofte vanskelig å etter-
komme. Hos folk flest knytter det seg mye 
følelser, frykt og usikkerhet til kriminalitet 
og fengselsstraff. Frykten er en dårlig råd-
giver. Det politiske miljøet må ta hensyn 
til slike klare holdninger i opinionen. Alt 
dette kan hemme den rasjonelle og dristige 
fengselspolitikk. 

hVite fleKKer.
Dessuten er det i det åpne samfunn tem-
melig mye uvitenhet om hva som egentlig 
skjer i miniatyrsamfunnet bak murene, 
og hvordan tilværelsen der oppleves av 
dem som bor i dette samfunnet. Fengsler 
er hvite flekker på sam funnskartet. Også 
dette kan hemme en god fengselspolitisk 
debatt. 

Fengselspolitikken bør derfor ikke bare 
ha fanger og fengselsvesen som sine adres-
sater. Fengselspolitikken bør også omfatte 
tiltak for å gi folk flest mer realitetsforank-
ret kunnskap og riktigere forståelse av 
fengsler og fengselsstraff. 

Vondt uten å sKade.
Frihetsstraff er en straff som gjør vondt. 

Et voksent menneske opplever frihetsstraf-
fen som umyndiggjørende, nedverdigende 
og passiviserende. 

Frihetsstraffen skal gjøre vondt, men 
den skal ikke gjøre vondt på en slik måte, 
og i et slikt omfang, at fangens psykiske 
helse eller sosiale evner svekkes. Det er et 

En ny fengselsideologi

Norsk fengselspolitikk
 
Over 3000 personer sitter til enhver tid i norske fengsler. Vi trenger en 
klarere og mer samlet fengselsideologi.

Av RoLF B. WEGNER
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uetisk resultat, og fangens evne til lovly-
dighet etter løslatelsen kan svekkes. Det 
taper vi alle på. 

14 grunnprinsipper.
Dette viser i et nøtteskall hvor vanske-

lig fengselspolitikken egentlig er. Men 
kanskje kan fengselspolitikken kan bli 
en noe enklere politisk arena dersom den 
hadde en klarere ideologisk overbygning, 
altså en samling av de overordnede grunn-
prinsipper for fengsler og fange behandling 
som vi ønsker å bekjenne oss til. Nedenfor 
er det formulert 14 slike prinsipper: 
1. Et fengsel er noe langt mer enn et opp-

bevaringssted for mennesker. Fengselet 
er et lukket samfunn i miniatyr. De 
interne prosessene i dette samfunnet 
bør ha like stor offentlig interesse som 
prosessene i det frie samfunnet på 
utsiden av murene. 

2. Fengselsstraffen skal bare være frihets-
berøvelse. Fangen skal ikke tilføyes 
andre belastninger enn det som er 
praktisk nødvendig for å gjennomføre 
frihetsberøvelsen på en forsvarlig måte. 
Han skal ikke utsettes for påvirkning 
som bryter ned hans integritet. 

3. Frihetsberøvelsen bør forstås som et 
tidsbegrenset tap av en menneskerett, 
nemlig retten til å gå hvor man vil, 
oppholde seg hvor man vil og være 
sammen med hvem man vil. 

4. Fengselsstraffens berettigelse skal være 
ren samfunnsbeskyttelse, og ikke 
et ønske om hevn fra personer eller 
grupper som føler aggresjon mot den 
kriminelle gjerningsmann. 

5. Fangens tilværelse under frihetsberø-
velsen skal så langt som praktisk mulig 
være lik en normal tilværelse i det frie 
samfunn.  

6. Fanger med personlige problemer skal 
ha de samme krav på bistand fra sam-
funnets støtte- og hjelpeapparat som 
enhver annen borger har. 

7. Fangen skal ha det samme krav på 
personvern og rettsvern som andre 
borgere. Myndighetene skal være like 
opptatt fangers personvern som andre 
borgeres personvern. 

8. Fangen skal innenfor en ramme av 
sikkerhet gis mulighet for slik kontakt 
med samfunnet utenfor fengselet at 
han i minst mulig grad blir fremmed-
gjort for dette samfunnet. 

9. Fengselet skal utad fremstå som en 
straffeanstalt, med avskrekkende ef-
fekt. Innad, sett med fangens øyne, 
skal fengselet fremstå både som en 
straffeanstalt og som en pedagogisk og 
sosial hjelpeinstitusjon. Hjelpen må 
ytes ut fra den enkelte fanges behov og 
situasjon. 

10. Fangene skal, med bakgrunn i sine 
behov, systematisk motiveres til å nyt-
tiggjøre seg konstruktive tilbud som 
fengslene gir, og som kan øke fangenes 
mulighet til å unnlate tilbakefalls-
kriminalitet. Fengslene skal legge til 
grunn at enhver fange kan resosialise-
res. 

11. Den løslatte langtidsfange bør defi-
neres og tas imot i det frie samfunn 
som en sosialt handicapped person. 
Han bør ikke møtes med mistenksom-
het, utestengning eller andre negative 
holdninger. 

12. Samfunnet skal erkjenne fengsels-
straffens negative virkninger, og 
kontinuerlig søke både etter tiltak som 
kan minimalisere disse, og etter nye 
straffearter som kan redusere behovet 
for fengselsstraff. 
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13. Det må forhindres at fengselsstraffen 
fratar fangen noe av hans tro på eget 
menneskeverd. Styrker vi fangens tro 
på eget menneskeverd, styrker vi hans 
evne til lovlydighet etter løslatelsen. 

14. Den gode fengselspolitikk ligger i 
skjæringspunktet mellom fange omsorg 
og samfunnsbeskyttelse. 

sammenheng og balanse.
De fleste av punktene ovenfor er tradis-
jonelt tankegods. Men vi har neppe vært 
flinke nok til å se disse prinsippene i sam-
menheng, altså som en enhet. Når prinsip-
pene sees i sammenheng, skaper de en ba-
lanse. De understøtter de hverandre. Det 
enkelte prinsipp blir ”riktigere” sett i lyset 
fra de øvrige. 

Punktene har selvsagt sine direkte og 
indirekte kilder. De er ikke grepet ut av 
luften. Kildene til en samlet fengselsideo-
logi vil i praksis i hovedsak være prinsipper 
nedfelt i Grunnloven, Menneske rettig-
hets erklæringen, vårt menneskesyn og 
vår humanistiske tradisjon, samt våre er-
faringer og forskningsbaserte kunn skaper 
om fengselsstraffen. 

En fengselsideologi gjør overordnede 
og prinsipielle veivalg. Men den sier lite 
om den fengselsmessige utvikling, og om 
veien frem mot den frihetsstraff som fung-
erer maksimalt hensiktsmessig. Det er den 
løpende fengselspolitikks oppgave å fast-
sette. 

Derfor vil det ikke være grunnlag for å 
hevde at en fengselsideologi i seg selv li-
beraliserer frihetsstraffen, svekker fengsels-
straffens formål, fjerner brodden fra feng-
selsstraffen osv. 

ideologi som VeiViser

En klarere og mer samlet fengselsideologi 
binder ikke den fengselspolitiske utvikling 
man måtte ønske, men kan heller være en 
støtte for den, nemlig slik: 

1  Ideologien kan hjelpe oss med å utpeke 
områder for fengselspolitiske forbed-
ringstiltak, - en ”veiviserfunksjon”. 

2  Ideologien kan hjelpe oss med å avvise 
konkrete fengselspolitiske tiltak, som 
isolert sett og i nuet kan synes nyttige, 
men som egentlig kan bringe fengsels-
vesenet et skritt i en retning vi egentlig 
ikke ønsker. 

Slik sett er ideologien en forsikring mot 
en fengselsmessig utvikling vi ikke liker.

RoLF B. WEGNER
politimester, 

Politidirektoratet, 
tidligere sjef for Fengselsstyret

Artikeln är tidigare publicerad i Aftenposten 
20080408 
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Lovordene om samarbeidet mellom 
konfliktråd og fengsel er mange, fra Frank 
Johansen. Han var med å starte prosjek-
tet i Arendal fengsel for drøye tre år siden. 
Prosjektet er avsluttet og tilbudet er blitt 
permanent. Johansen er over i ny jobb i 
Kristiansand fengsel. Den nye fengselsle-
deren var aldri i tvil om at ordningen med 
konfliktråd i fengsel også skulle innføres 
her.

-De erfaringene vi har fra konkrete meg-
lingssaker er gode – og de faste temamøte-
ne har både de innsatte og de ansatte stort 
utbytte av.  Møtene har en konfliktdem-
pende effekt for de innsatte selv om det 
ikke blir megling, sier Frank Johansen som 
karakteriserer dette som en vinn-vinn-si-
tuasjon.

et bedre liV

Johansen peker likevel på at den største ge-
vinsten med ”Konfliktråd i fengsel” er at 
dette har hjulpet flere innsatte til å få det 
bedre i livet – enten det gjelder å få bedre 
kontakt med familien sin eller det å møte 
de fornærmede.

-Erstatter konfliktrådet et tilbud som 
ikke finnes i fengselet i dag?

-Ja, det vil jeg si. Den gjenoppretting av 
”skader” på alle plan som dette opplegget 
innbærer, har vi ikke hatt før. Dessuten har 
meglerne fra konfliktrådet god ekspertise i 
hvilke saker som kan egne seg som megling 
– og hvilke saker som det ikke er ”lurt” å 
gjøre noe videre med. Det grundige forar-
beidet som gjøres, inngir trygghet og de 
innsatte føler at de blir tatt godt hånd om. 
Vi som ansatte i fengsel vil aldri kunne 
ha den rollen i forhold til de innsatte slik 
meglere har.

Fengselsleder i Agder, Frank Johansen har

Gode erfaringer fra 
konfliktråd i fengsel
· En vinn-vinn-situasjon
· Erstatter noe fengselet har manglet
· Bør bli et permanent tilbud i alle fengsler

Av ARNE vAERLAND
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Fengselslederen i Kristiansand fengsel 
har forberedt opplegget der på samme 
måte som i Arendal fengsel via flere møter 
mellom ledelsen, ansatte og konfliktrådet. 
Informasjon og tillit er stikkord for at sam-
arbeidet skal fungere. 

-Det gjelder å bli trygge på hverandre 
– og jeg tror det er veldig viktig at de an-
satte både ser og føler at denne ordningen 
støttes fullt og helt av ledelsen, sier Frank 
Johansen som ikke er overrasket over at det 
er rans- og voldssaker som har dominert de 
sakene der det er blitt megling.

tilbud i alle fengsler

-Ser du noe potensiale her?
-Ja – ut fra to forhold. Dette bør bli et per-
manent tilbud i alle fengsler fordi det til-
fører viktig kompetanse både til de ansatte 
og de innsatte om konflikter og alterna-
tive måter til å løse dem. I tillegg kan meg-
lingsmøter hjelpe innsatte til å løse opp i 
vanskeligheter – som igjen gjør dem mer 
rustet for å starte på et nytt liv, sier Johan-
sen som får mange forespørsler fra fengsler 
rundt om i landet og som han svarer posi-
tivt på – for som han sier ”jeg sprer gjerne 
det gode budskap”.  
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Gro Jørgensen, informasjonssjef, Sekre-
tariatet for konfliktrådene

-I det sist møtet jeg deltok snakket vi om 
hat og kjærlighet. Andre tema kan være 
soning og forsoning, konflikter og kon-
flikthåndtering. Det er sjelden noe ”lett-
vekter” tema, men samtaler som ofte gir 
og utfordrer oss alle, mer enn den daglig-
dagse konverseringen, sier Arne Værland, 
konfliktrådsleder i Agder og initiativtaker 
sammen med Frank Johansen. Sistnevnte 
jobbet den gang i Arendal fengsel, men har 
som ny fengselsleder i Kristiansand fengsel 
tatt med seg konfliktrådet også innenfor 
de murene.  

respeKt – uten peKefingeren

”Konfliktråd i fengsel” kom i gang for 
snaue fire år siden. Først som et prosjekt, 
nå som et permanent tilbud som er i ferd 
med å spre seg også til andre fengsler. Er-
faringene er gode og konfliktrådet gjør sin 

inntreden på nye arenaer. Det månedlige 
møtene i Arendal har resultert i at en-
kelte innsatte ønsker at konfliktrådet skal 
formidle kontakt til personer de har noe 
uoppgjort med. Det kan være fornærmede 
som ble utsatt for volden, et ransoffer – el-
ler et familiemedlem.

-Det følger mange konflikter og side-
virkninger av det livet som en kriminell 
opplever, og dette bruker de energi på. Så 
mye energi at det går utover det ønsket de 
har om endring. Gjennom den bistanden 
konfliktrådet gir, kan de få sjansen til å 
snakke om vanskelige tema – eller møte 
den som de trenger å få gjort opp med, sier 
Frank Johansen.

Å bli møtt med respekt, er en av hove-
dingrediensene i møtet mellom meglere og 
de innsatte. Konfliktrådet kommer ikke 
med pekefingeren, men med et tilbud til 
å sette fokus på et vanskelig tema, få tatt 
den vanskelige samtalen. Både Værland og 

Vellykket fengselssamarbeid i Agder

Bør inspirere andre fengsler
Det er tirsdag kveld i Arendal fengsel. Klokka er sju og de to meglerne 
fra konfliktrådet har for lengst blitt lukket inn gjennom kalde fengsel-
sporter og låste dører. Nå er de på plass i fengslets møterom – og kan 
høre over callingen at møtet begynner. Samme møtet som det henger 
informasjon om på alle oppslagstavler. Fem av de innsatte møter opp 
en kveld – neste gang kanskje tjue. Tema for møtene er – livet – i alle 
sine fasetter.

Av ARNE vAERLAND
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Johansen husker møtet mellom en innsatt 
og hans far. Det ble ikke sagt så mange ord 
i møtet, men det skjedde likevel mye. På 
samme måte gjør det inntrykk når en gjer-
ningsmann velger å si unnskyld til offeret.

erfaringer

Samarbeidet og fortroligheten mellom 
konfliktrådet og fengselet er en forut-
setning for at dette skal lykkes. Derfor blir 
nye meglere tatt med på for å hilse på de 
ansatte og bli kjent før de starter opp arbei-
det. Positiv holdning fra de ansatte er vik-
tig – slik at de formidler kontakten tilbake 
til konfliktrådet dersom en av de innsatte 
i etterkant av møtet ønsker å snakke med 
megleren. Av og til er også de ansatte med 
på møtet. Sikkerheten er ivaretatt selv om 
det hittil ikke har vært noe problem.

I Arendal fengsel sitter det 32 innsatte 
på lukket avdeling – i tillegg til at feng-
selet har en åpen avdeling. De fleste har 
dommer fra 30 dager til halvannet år – og 
sørlendinger kan bli overført hit den siste 
tida før løslatelse – som et ledd i forbere-
delsen til et liv i frihet nær hjemstedet.  På 
samme måte trenger noen – både offer og 

gjerningsmann – å forberede seg på at et 
nytt møte mellom dem kan finne sted etter 
løslatelsen. Da kan det være godt å gjøre 
det i forkant – sammen med meglere fra 
konfliktrådet.   

-Vi er tydelige på at et ”offer” ikke skal si 
ja til å møte gjerningsmannen uten videre, 
men dersom et slikt møte kan bidra til å 
dempe frykt, klargjøre ubesvarte spørsmål 
og åpne for en konstruktiv bearbeidingsp-
rosess, tror jeg det kan være lurt å snakke 
sammen, sier Værland som legger til at det 
alltid holdes formøter med begge parter 
før et eventuelt møte. Dette er ingen lett-
vint vei å gå – heller ikke for den innsatte. 
Siden dette er personer som allerede har 
fått sin straff og som soner dommen, er 
det ingenting annet å ”hente” enn selvres-
pekten over å ta ansvar for den skaden de 
har gjort.

Alt tyder på at erfaringene fra Agder be-
tyr at konfliktrådets inntreden i fengsler 
vil utvides i framtida  og bli et av de nye 
områdene hvor meglere kan bistå i kon-
flikthåndtering.

arne.varland@konfliktraadet.no
se även www.konfliktraadet.no
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Det blåser i Tehachapi. En kall och hård 
vind från Mojaveöknen som drar upp sand 
och grus i luften. Här uppe i bergen, i ut-
kanten av öknen, är det kallt.

 
Tehachapi är en liten stad, tre timmars 

bilresa från Los Angeles. En gång var om-
rådet känt för sina äppleodlingar och sina 
cementfabriker. Men det var innan de sto-
ra strukturomvandlingarna i ekonomin. 
I dag är delstatsfängelset California Cor-
rectional Institution den största arbetsgi-
varen. Men invånarna i stan klagar inte, 
snarare tvärtom, fängelset är en stor och 
bra arbetsgivare. Jobben är trygga och för-
hållandevis välbetalda och det finns ingen 
risk att de försvinner till utlandet.

 penna och papper

Efter flera veckors påstötningar har jag 
fått tillstånd att besöka fängelset. Förhåll-
ningsorderna är stränga. Jag får inte ha 
några blå eller orange kläder, då kan jag 
förväxlas med fångarna om det skulle bli 

Den amerikanska 
mardrömmen
Drygt två miljoner amerikaner sitter i fängelse just nu. I Europa höjs 
fler röster för massinlåsning. Mattias Hagberg åkte till USA för att 
undersöka en kriminalpolitik som allt färre tror på. 

Av MAttIAS HAGBERG

upplopp. Jag får inte ha med mig något 
annat än penna, papper och legitimation. 
Ingen mobiltelefon, ingen plånbok, inga 
nycklar, inga pengar.

  
Under inpasseringen på fängelseområdet 
får jag en kort lektion i vad som gäller. Jag 
är på området på egen risk. Ifall jag blir 
tagen som gisslan gäller inga försäkringar. 
Om det blir upplopp skall jag bara hålla 
mig passiv.

  
- I förra veckan hade vi två mordförsök 
inne på området, säger min guide, Micha-
el Coghlan, fängelsets egen informations-
chef, med ansvar för alla kontakter utanför 
anstalten.

demonisering

Jag får nästan en känsla av att han försöker 
skrämma mig; amerikanska rättsvårdande 
myndigheter har en lång tradition av att 
demonisera brottslingar.
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California Correctional Institution är 
utspritt över ett stort område i ödemarken 
strax väster om Tehachapi. Institutionen 
är uppbyggd som flera separata fängelser 
inom ett och samma inhägnade område. 
Här trängs sextusen fångar, lika många 
som i hela den svenska kriminalvården, på 
ett anstaltsområde byggt för tretusen.

  
- Du var intresserad av överbeläggning, 
säger Michael Coghlan, efter att vi tagit 
oss in på gården till en av de mer välbe-
vakade avdelningarna, och så öppnar han 
en tung metalldörr i en av de väldiga, 
fönsterlösa betongbyggnaderna och fö-
ser in mig i en före detta gymnastiksal.  
 
Det tar någon sekund innan ögonen vant 
sig vid dunklet.

 gängtaueringar

Salen, stor som en vanlig gymnastiksal i en 
svensk skola, är fylld med våningssängar 
och män i medelåldern. Männen hänger i 
klasar och samtalar tyst eller också ligger de 
på sina sängar. Alla har blå eller orange klä-
der. Majoriteten bär karaktäristiska gäng-
tatueringar. Några har bar överkropp. De 
flesta är afro- eller latin amerikaner. Bara 
några få är vita.

  
Trots att salen är överfull - här bor närmare 
två hundra fångar får jag veta - är det för-
vånansvärt tyst.

  
Långsamt börjar de intagna samlas runt 
oss. Ingen säger ett ljud. Jag anar en tyst 
överenskommelse. Kontakten mellan per-
sonal och intagna är bruten sedan länge.

 
Jag försöker prata om överbeläggningen 
med de intagna. Men jag möts av tystnad. 
De interna normerna är hårda, särskilt för 
de fångar som tillhör något av Kaliforniens 

ökända fängelsegäng - och det gör de fles-
ta. Den som pratar med en journalist kan 
råka illa ut.

  
Med hjälp av vakterna hittar jag till slut en 
fånge som vill tala. Art Nolasco är i femtio-
årsåldern och sitter inne för bedrägeri och 
narkotikabrott. Han säger att överbelägg-
ningen tär på psyket; att det är påfrestande 
att tvingas leva så nära så många andra, 
okända människor.

  
- Ibland känner man sig som en handgra-
nat som är på väg att brisera. Man bär på så 
mycket aggressioner. Men det gäller att svälja 
sin aggressivitet. Annars blir det bråk. På sätt 
och viss blir man mer tolerant här inne.

  
De flesta som avtjänar sitt straff i gymnas-
tiksalen är missbrukare och de sitter inne 
för drogrelaterade brott.

priVata fängelser

Den massiva överbeläggningen på Cali-
fornian Correctional Institution är inget 
undantag. Fängelserna i Kalifornien är 
fyllda till bristningsgränsen. För tillfället 
trängs 117 000 personer i Kaliforniens 
fängelser. Överbeläggningen är så akut att 
politikerna i staten beslutat att bygga ut 
fängelsesystemet kraftigt och dessutom ta 
hjälp av privata fängelser i andra delstater.  
 
Tillsammans med stater som Texas och 
Arizona har Kalifornien gått i täten för den 
utveckling som gjort USA till världens le-
dande fängelsenation. I slutet av förra året 
satt drygt två miljoner amerikaner inspär-
rade i fängelser och häkten. Det är fler än 
i något annat land, såväl i relativa som i 
absoluta tal.
Tillväxten har varit explosionsartad. På lite 
drygt trettio år har antalet fångar nästan 
tiodubblats.
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 Så vad har hänt? Varför denna omfat-
tande inlåsning av den egna befolkningen?  
 
Den vanligaste förklaringen är att USA har 
upplevt ett växande problem med brotts-
lighet, särskilt våldsbrottslighet.

missbruKare och småtjuVar

Men tittar man närmare på statistiken så 
ser man att våldsbrottsligheten bara till 
mycket liten del kan förklara den excep-
tionella ökningen av antalet fångar. Visst 
har vissa brott ökat i omfattning, särskilt 
det dödliga våldet, men inte alls i den om-
fattning som man kan tro om man tittar 
på antalet intagna. Det är inte våldsbrotts-
lingar och mördare som fyller de ameri-
kanska fängelserna. Snarare är det miss-
brukare och småtjuvar.

  
Fängelseexpansionen beror i stället på allt 
hårdare straff. Särskilt straff som riktas mot 
just missbrukare och småtjuvar. Det mest 
slående exemplet är den kaliforniska upp-
finningen ”three strikes and you’re out”, 
som snabbt spred sig till andra stater under 
1990-talet.

  
Den första förändringen i den amerikan-
ska kriminalpolitiken kom på 1970-talet. 
Då övergavs tanken på rehabilitering och 
återanpassning till förmån för en mer mo-
ralisk syn på straff. Den nygamla tanken 
var att straffet skulle stå i proportion till 
brottet. Soning var ledordet. Sakta men 
säkert skärptes straffen och antalet fångar 
ökade. Med Richard Nixon och Ronald 
Reagan och det neokonservativa genom-
brottet i amerikansk politik kom denna 
syn på brott och straff att bli den helt 
dominerande. Kriget mot fattigdomen, 
som dominerat den amerikanska politi-
ken under 1930-, 40- och 50-talen, byttes 
mot kriget mot brottsligheten. Efterhand 

kom även de liberala krafterna i USA att 
haka på. Ingen ville framstå som ”soft on 
crime”.

Vita medelKlassen sKyddas

Men det riktigt stora skiftet i synen på 
brottslighet kom under 1990-talet. Då 
började flera delstater låsa in folk i stor 
skala, framför allt fattiga från nedgångna 
områden med stor andel svart och latina-
merikansk befolkning. Den ledande prin-
cipen var inte längre moralisk, att brottet 
skulle sonas, i stället kom samhällsskydd 
i fokus. Den förment laglydiga befolk-
ningen, det vill säga den vita medelklassen, 
skulle skyddas mot samhällets rovdjur, det 
vill säga unga svarta och latinamerikanska 
män.

Det är lätt att se de rasistiska inslagen 
i den amerikanska kriminalpolitiken. Siff-
rorna talar sitt tydliga språk. I dag kan till 
exempel en tredjedel av Amerikas unga 
svarta män räkna med att tillbringa en del 
av sitt liv i fängelse.

  
De flesta som studerat den amerikanska 
kriminalpolitikens utveckling brukar på-
peka att den neokonservativa foku seringen 
på brottslighet, framför allt på brottslighet 
som kan kopplas till den svarta delen av 
befolkningen, kom som en reaktion på 
medborgarrättsrörelsens framgångar un-
der efterkrigstidens första decennier. De 
konservativa krafterna i USA såg ett be-
hov av att kontrollera den svarta delen av 
befolkningen med rättsväsendets hjälp.

arbetsKraft

Som utomstående är det enkelt att kritisera 
den amerikanska utvecklingen. Det finns 
så många obehagliga inslag: skonings -
lösheten, rasismen, kommersialiseringen. 
När jag kör tillbaka mot Los Angeles tänker 
jag på alla som profiterar på systemet; små 
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städer som Tehachapi som ser fängelserna 
som en välsignelse; privata firmor som tjä-
nar stora pengar på att driva anstalter el-
ler på att utnyttja fångar som arbetskraft; 
politiker som lockar väljare med löften om 
hårda tag mot brottsligheten; och media 
som gärna spär på skräcken för framför allt 
unga, färgade män, eftersom det lockar lä-
sare, lyssnare och tittare.

  
Till allt detta kan man lägga ett obehagligt 
faktum. Ingen är säker på att fängelserna 
fungerar. Ingen vet om den omfattande 
inlåsningen har någon inverkan på brotts-
ligheten.

  
Innan jag lämnar California Correctional 
Institution träffar jag fängelsets chef, Fer-
nando Gonzales. Jag frågar honom om den 
amerikanska fängelsepolitiken har varit 
framgångsrik. Han tvekar. Han säger att 
det är för tidigt att veta. Att det återstår 
att se. Men, påpekar han, så som situa-
tionen ser ut i dag, med överbeläggning 
och bristande resurser, fungerar den inte. 
Fängelserna behöver pengar till utbildning 
och behandling av de intagna. Sen tillägger 
han att fängelser egentligen inte kan lösa 
de grundläggande problemen ute i sam-
hället. Massinlåsning är inte svaret på alla 
de problem som städer som Los Angeles 
brottas med.

  
Samma åsikt möter jag två dagar senare 
på en konferens om gängbrottslighet på 
University of Southern California, i South 
Central, Los Angeles. I ett långt inlägg 
under konferensen säger Charles L Beck, 

en av de högsta cheferna på Los Angeles 
Police Department att det är dags att tänka 
om; att repression inte kan få sönderfallna 
stadsdelar som plågas av gängbrottslighet 
att börja leva och fungera.

plantsKolor

Till denna kritik kan man lägga den allt 
fränare kritiken från amerikanska forskare 
och aktivister. De flesta bedömare är i dag 
överens om att fängelserna har blivit plant-
skolor för gängbildningar, att de eldar på 
motsättningarna mellan olika grupper i 
det amerikanska samhället och att de ska-
par ett permanent utanförskap.

  
fängelser är inte lösningen

Samtidigt som Kalifornien och många 
andra stater fortsätter att bygga nya fängel-
ser anar man en ny ton i debatten. Insikten 
om att fängelser inte är lösningen har bör-
jat sprida sig i det amerikanska samhället.

  
Kalifornien är ett av världens innovations-
centra. Trender, attityder och idéer brukar 
sprida sig från storstäderna i Kalifornien 
till resten av världen med några års eller 
några decenniers fördröjning. När det gäl-
ler kriminalpolitik är detta tydligt. I Kali-
fornien har man under hela efterkrigstiden 
legat något eller några decennier före ut-
vecklingen i Sverige och övriga Europa. I 
Kalifornien slog tankarna om vård i stället 
för straff igenom långt innan den diskus-
sionen ens tog fart i Sverige. Den övergavs 
också betydligt tidigare.
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I dag kan man se hur Europa börjar slå 
in på den amerikanska vägen med massin-
låsning samtidigt som diskussionen om 
samhällsskydd fått ökad aktualitet. Fram-
för allt är det invandrare som drabbas.  
Utbyggnaden av fängelser pågår för fullt 
runt om i Europa. Bara i Sverige håller vi 
just nu på att bygga ut fängelsesystemet 
med 40 procent.

  
VägsKäl

Den europeiska kriminalpolitiken står vid 
ett vägskäl. Vill vi slå in på den amerikan-
ska vägen? På avstånd är det så lätt att se 
vart den leder. 

Mattias Hagberg
frilansjournalist

mattias.hagberg@textverk.se 

 
Artikeln är tidigare publicerad i  GP 2008-04-21

I slutet av förra året satt 2,2 miljoner 
amerikaner inspärrade i fängelser och 
häkten.

 Risken för en svart amerikan eller för 
en amerikan med latinamerikanskt 
ursprung att hamna i fängelse är sex 
gånger så hög som för en vit ameri-
kan. 
 
60 procent av alla intagna i amerikan-
ska fängelser är svarta eller latiname-
rikaner.
 
Ungefär åtta procent av alla svarta män 
i arbetsför ålder sitter nu bakom lås.
  
Drygt 20 procent av alla svarta män 
mellan 21 och 44 år har någon gång 
suttit inne.
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Ombedd att bearbeta mitt anförande vid 
aprilmötet har jag också tillåtit mig att ”ta 
chansen” till ett delvis fritt skapande. De 
som ev. kommer ihåg varje detalj kanske 
inte känner igen sig - men egentligen har 
jag bara stärkt en del av mina argument.

För oss alla i panelen idag handlar det 
egentligen om ”tro” och ”vetande”. All kri-
minalpolitik och också all kriminalvårds-
politik bygger väldigt mycket på vad man 
tror vara det rätta, trots att det faktiskt 
finns en hel del kunskap tycks vad vi tror 
ändå vara mera vägledande. I Sverige har 
vi ibland haft en tendens att tro att vi är 
bäst - eller åtminstone nästan bäst när det 
gäller kriminalvård.

sKandinaVisKa idéer

Vi har visserligen importerat idéerna bak-
om det mesta, den tidigare debatten, under 
1800-talet, hade sina rötter i upplysnings-
tidens Frankrike, senare har Tyskland och 
England bidragit - men också från Dan-
mark har vi fått en hel del. På senare år 
har USA och Canada lämnat bidrag, det 
har då inte sällan handlat om gamla skan-
dinaviska idéer som bearbetats och gjort 
en rundtur. På en mycket viktig punkt var 
vi emellertid bland de första. I 1945 års 

verkställighetslag talas det för första gången 
om att man under anstaltstid skall försöka 
minska skadeverkningarna av frihetsberö-
vandet, man erkänner alltså i lagen att icke 
önskade skador kan uppstå till följd av fäng-
elsevistelsen. Detta var unikt. Spåren leder 
bakåt till bl.a. 1930-talets debatt om straff-
ansvar men också till den under 1800-talet 
tämligen livliga fängelsedebatten. Kanske 
påverkades också lagstiftarna, som arbetade 
mitt under brinnande krig och var klara re-
dan 1943, av de förskräckande nyheter som 
sipprade fram om vad som hände i olika lä-
ger och också i de vanliga fängelserna.

Redan vid tillkomsten av FN stipulera-
des i grundstadgan och i olika konventio-
ner om mänskliga rättigheter att, oavsett 
vad en människa gjort sig skyldig till, hur 
illa vi än tyckte om hennes handlingar, sina 
fundamentala mänskliga rättigheter har 
hon kvar ändå. Vi är födda med dem och 
kan aldrig bli berövade dem.

Detta bör också vara basen för dagens 
kriminalvårdspolitik, varje fånge skall be-
handlas med respekt för sitt människovär-
de och för hans personliga integritet.

Kriminalvården och 
mänskliga rättigheter
Av PER CoLLIANDER



21Tidskrift för Kriminalvård  2008:2-3

fångat djur

Detta är faktiskt något som vi tydligen 
ständigt måste påminna oss - också i Sve-
rige. En del uttalanden och agerande till 
följd av förra årets händelser i den svenska 
kriminalvården visar tyvärr detta. Jag åter-
kommer till frågan men vill bara ge ett 
exempel: När Tony Olsson infångats efter 
Hall-rymningen visades han upp i TV som 
ett fångat djur. Den polis som tagit bilden 
hade nog inte varit med på några lektio-
ner i mänskliga rättigheter, ännu värre var 
dock att en TV-producent hade den dåliga 
smaken att sända ut bilden. Detta är rik-
tigt allvarligt eftersom massmedia brukar 
ha en mycket god uppfattning om vad som 
opinions mässigt är gångbart. Är det alltså 
så illa i Sverige, jag har faktiskt inte hört 
talas om några protester från en upprörd 
allmänhet över den vidriga bilden. Bilden 
är betänkligt lik journalfilmer från andra 
världskrigets koncentrationsläger! Medför 
Tony Olssons brott och rymning att han 
får behandlas utan respekt för människo-
värde och integritet? Är det inte så att just 
de personer som genom sina brott behand-
lat andra människor mycket illa måste bli 
särskilt korrekt behandlade - för att kanske 
begripa vad det gäller?

Det finns en hel del signaler både från 
kriminalvården och från politiker som 
tyder på allvarliga brister när det gäller 
mänskliga rättigheter.

Ett exempel är att när kriminalvården 
åläggs stora besparingar leder detta till 
att fångarna på slutna anstalter låses in 
12 timmar per dygn i sina celler – utan 
mänskliga kontakter. Principen en fånge 
ett rum har ansetts vara bra och ett exem-
pel på hög standard, med denna inlåsning 
blir det inte så, Sverige leder nu stort den 

internationella ligan över avskildhet, just 
pga. principen en fånge ett rum. Utöver 
de mänskliga aspekterna kommer det nog 
ändå att bli problem, de flesta cellerna sak-
nar som bekant toalett.

Rättsväsendet, med alla sina beståndsde-
lar, är i hög grad en nationell företeelse. 
Inom de ramar som ges i olika internatio-
nella dokument utformas t.ex. påföljdssys-
temen med beaktande av an rad typiskt na-
tionella faktorer, kultur, sociala förutsätt-
ningar, tradition, ekonomi m.m. Bakom 
uppbyggnaden av dessa system ligger en 
del kunskap och mycket troende.

upptäcKtsrisKen låg

Man tror att kriminalitetsnivån i ett land 
påverkas av straffnivå, att det skulle gå att 
straffa människor till att bete sig på ett ac-
ceptabelt sätt. Detta är nog ytterst tvek-
samt, exemplen på motsatsen är otaliga. 
Jag har f ö ofta undrat över varför man inte 
i sådana här debatter tänker på en mycket 
naturlig omständighet av stor betydelse: 
Den som står i färd med att begå ett brott 
räknar aldrig med att åka fast, alltså bety-
der påföljden och dess innehåll föga. Han 
vet dessutom att upptäcktsrisken för de 
vanligaste brotten är mycket, mycket låg.

Trots denna kunskap hör man politiska 
uttalanden om att ”nu får det vara slut på 
daltet” nu krävs ”hårdare tag ”.Trots alla 
mina år i den här branschen har jag aldrig 
förstått vad ordet ”dalt” betyder – jag har 
mest mött mycket lidande.

Det verkar också som om vi måste erinra 
oss att det är själva frihetsberövandet som 
är straffet, inom det skall det inte straffas 
genom t ex en låg levnadsstandard. När 
den öppna anstalten Kolmården nyligen 
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öppnades förekom det uttalanden, bl.a. 
från en riksdagsledamot, att standarden 
var för hög. Underförstått i sådana sam-
manhang ligger en antydan att personer 
som begått brott minsann skall känna av 
det just genom standarden på fängelserna. 
Det har t o m påståtts att avskräckningsef-
fekten i frihetsberövandet går förlorad om 
standarden är för hög, dvs. egentligen inte 
särskilt hög utan snarare vanlig svensk ge-
nomsnittsstandard i boende och mat. Nå-
gonstans handlar detta alltså om ganska 
primitiv hämnd – inget annat.

sommarstugor

I Sverige har vi i stort sett kunnat bedriva 
en kriminalvårdspolitik som haft ett brett 
partipolitiskt stöd. Så är uppenbarligen 
inte fallet längre, nu utnyttjar man friskt 
de mycket populistiska möjligheter som 
allmänhetens rädsla för brott och brotts-
lingar erbjuder. När fritagning ägde rum 
på Kumla förra året gick justitite utskottets 
ordförande samma dag ut i radion och sa 
”man kunde åtminstone haft sådana larm 
som brukar finnas på sommarstugor”. Ett 
uttalande av en så centralt placerad person 
framstår naturligtvis för allmänheten som 
trovärdigt. Det var ju inte sant - förekom-
mande larm fungerade, polisen kom fram 
under pågående inbrytning men avstod 
från ingripande. Om beväpnad polis inte 
ingriper så bör man nog inte heller kriti-
sera den obeväpnade kriminalvårdsperso-
nalen.

Vanlig rymning har inte på många år 
kunnat göras från våra säkraste anstalter, 
förra årets händelser handlade helt om be-
väpnade attacker. Eftersom vi fortfarande, 
som väl är, är överens om att inte återin-
föra vapen i kriminalvården så återstår 
egentligen bara en  strategi för att försvåra 
fritagning. Ett tidigt larm till polisen, fy-

siska hinder som försvårar och fördröjer 
ett inträngande. Våra säkraste anstalter 
är byggda efter internationellt mönster i 
detta hänseende, tyvärr har man inte fullt 
ut följt förebilden ( larm ca 100 meter ut-
anför muren, omöjligt att köra bil närmare 
än ca 75 meter etc. )

Trots vissa strukturella svagheter fung-
erade alltså strategin på Kumla - jag vill 
inte kritisera polisen för att den inte in-
grep, dock undrar man varför de t ex inte 
offrade sin bil genom att ställa den ivägen 
etc.

rymningssäKra fängelser

Regeringskansliets reaktion på de inträf-
fade händelserna präglades av total panik, i 
stället för att lugnt analysera det inträffade 
och dess orsaker rusade man iväg med ett 
agerande som skulle visa att ansvaret för 
händelserna låg på kriminalvården (avsätta 
GD, låta f.d. polischef utreda etc.) Den 
ökade förekomsten av vapen i samhället 
beror nog bl.a. på de genom EU öppnade 
gränserna österut. Väpnade attacker på 
fängelserna kan naturligtvis aldrig hin-
dras, de kommer att förekomma, det är 
bara att hoppas att adekvat utrustad och 
tränad polis kommer fram i tid. F ö har 
det runt om i världen gjorts försök med 
vad man kallat rymningssäkra fängelser. 
Det har inte fungerat, i de värsta fallen 
har fångarna fått svåra psykiska skador 
och personalen inte gått att rekrytera. Inte 
ens de tyska koncentrationslägrena var 
rymningssäkra. Vill man verkligen nå hög 
fritagningssäkerhet får man väl bygga en 
anstalt ute på Sörentorp, i anslutning till 
därvarande polisutbildning! Rymnings-
säkerheten är alltså god, ingen har ännu 
forcerat de anordningar som uppfördes 
i mitten av 1990-talet. Nästa steg vi kan 
vänta oss är naturligtvis gisslantagning - 
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med vapen av något slag, det är inte säkert 
att en sådan sker inne på fängelserna. Tän-
ker de politiska partierna och regeringen 
skylla på kriminalvården då också? 

farligt språK

I den här debatten har använts uttrycket 
”noll-tolerans”, det börjar bli ett farligt ord 
som tyvärr lätt leder till intolerant ageran-
de mot någon grupp i samhället, språket 
kan vara farligt!

Just nu, i Sverige liksom flertalet västlän-
der, har vi drabbats av hög beläggning och 
därav följande platsbrist i kriminalvården. 
Den höga beläggningen verkar inte ha nå-
got samband med ökad kriminalitet. Allt 
tyder på att den beror på ökad användning 
av häkte och i en glidande skala längre fri-
hetsberövanden. Att försöka bygga ikapp 
platsbristen är inte ngn på sikt bra lösning. 
Det har förvisso sagts att” ett land tenderar 
att ha så många fångar det har plats till, 
plus ytterligare några ”.Längre straff och 
mera häktning löser inte några problem 
med kriminalitet. Den stora andelen fång-
ar som passerar genom systemet, utgörs i 
Sverige, liksom i andra länder av relativt 
unga män rekryterade från i samhället 
margina liserade grupper. ( I USA färgade, 
i Centraleuropa romer) Något tillspetsat 
använder man alltså straffsystemet för att 
hantera sociala problem, problem som 
ett utvecklat samhälle på hög nivå borde 
kunna lösa på annat sätt.

I grova drag kan man säga att vi använ-
der fängelserna för två grupper, den ena är 
långtidsdömda med grov brottslighet, den 
andra består av socialt utslagna, ofta miss-
brukare, som vanligen begått egendoms-
brott eller mindre våldsbrott(ofta med 
offer i den egna gruppen)Det finns ingen 
kunskap som säger att fängelse förbättrar 

situationen vare sig för berörda individer 
eller för samhället. För de grövsta brotten 
kan man åberopa särskilda skäl för frihets-
berövande och möjligen också tro på en 
viss inkapaciteringseffekt under begränsad 
tid. (Den effekten kan tyvärr lätt vägas upp 
om frihetsberövandet medfört ett destruk-
tivt hat som leder till snabba och allvarliga 
återfall) När det gäller mängdbrottslighe-
ten vet vi att inkapaciteringseffekten  är 
obetydlig eller inte alls existerande. Vi dö-
mer ingen till fängelse för att de skall må 
bra av det, en annan sak är att vi när det 
väl skett skall göra det bästa av den aktuella 
tiden.

beaKta eKonomisKa KonseKVenser

Nu diskuteras åtgärder mot överbelägg-
ning i en rad länder, det intressanta är att 
man alltmera tycks ha insett att trenden 
måste brytas. Insikten om det negativa i 
fängelse och naturligtvis också kostnaden 
har gjort att en rad alternativ diskuteras. 
I England, som har hög överbeläggning, 
har faktiskt riktlinjer utgivits om säger att 
domarna vid sitt val av påföljd också skall 
beakta de ekonomiska konsekvenserna!

Det var f.ö. i England under Marg That-
chers tid som i en vitbok från hennes re-
gering följande stod att läsa: ”Fängelse är 
ett dyrbart sätt att göra en dålig sak sämre”. 
Den damen var ju ändå inte precis känd 
för att vara ”mjuk i nyporna”!

Vad vill vi egentligen i Sverige? Tror vi att 
fängelse är ett bra sätt att hantera krimina-
liteten? Tror vi att s.k. ”hårda tag” leder till 
lägre brottslighet?
 Eller är vi beredda att ändra hela in-

riktningen?

 Att använda fängelse enbart för grova 
vålds- och narkotikabrott
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 Att utveckla åtgärder av socialpolitisk 
art för att minska kriminaliteten i de 
utsatta och svaga grupperna

 Att t.ex. införa en nedre gräns för fäng-
else som ligger så högt som 2 år

Ett program av det här slaget skulle 
faktiskt bygga mera på kunskap än på 
tro. Ingenting tyder på att kriminaliteten 
skulle öka (jmf. den låga uppklarningen av 
mängdbrotten)

frigiVningsanstalter

Fängelsesystemet kunde organiseras med 
två typer av anstalt, ett antal slutna anstal-
ter med relativt hög säkerhet och till detta 
kopplat en grupp ”frigivningsanstalter” 
spridda över landet. Ett sådant här pro-
gram skulle helt säkert bli både billigare 
och mera kostnadseffektivt än det nuva-
rande systemet.

Men - det kräver politiskt mod. Det krä-
ver en bred folkupplysningskampanj. Det 
krävs politiska insatser som kortsiktigt går 
emot populäruppfattningar och avstår 
från lättköpta poäng.

Hur är det med vår respekt för mänskliga 
rättigheter, alltför många tecken tyder på 
att den försvagats: I kriminalvården redu-
ceras personalen men kraven på vad som 
skall göras kvarstår, inlåsning halva dygnet, 
fängselanvändning utan individuell pröv-
ning (så ser det i varje fall ut ), poliser som 
slår på liggande unga demonstranter utan 
att det gäller skydd av liv, kriminalvårds-
personal ute med fångar utan att dölja vem 
man är (uniform och ”målad” bil ),vidare  
personal som använder uttrycket ”buset” 
om de klienter de är satta att vårda ,värna 
och ge stöd, listan kan göras lång. Det verk-

ligt allvarliga är att man inte i massmedia 
ser några reaktioner mot dessa företeelser, 
har vi fått ett ”hårdare” samhälle? Man ser 
också på en del bilar fastklistrad parollen 
”sköt dig själv och skit i andra” - vad säger 
det om samhällsklimatet?

samma rättssKydd

All erfarenhet har lärt oss att säkerhet i kri-
minalvården bygger på väl utbildad per-
sonal i tillräcklig mängd som arbetar inne 
bland de intagna. Då vet man vad som ”är 
på gång” och kan dessutom själv agera som 
positiv förebild. För den yttre säkerheten 
skall vi givetvis samarbeta med polisen här 
gäller nog särskilt det gamla uttrycket ”Öv-
ning ger färdighet”. När det gäller samar-
betet med polisen är det viktigt att hålla 
en klar gräns mellan vad den ena och den 
andra myndigheten har för uppgifter, det 
är f ö ett av demokratins kännetecken. Ett 
exempel: Den omständigheten att krimi-
nalvården får granska och ibland också läsa 
brev till och från fångar liksom avlyssna 
både samtal vid besök och i telefon inne-
bär inte att denna information får lämnas 
vidare till polisen ,t ex i form av kopior 
av brev utan fångens vetskap. Fången har 
faktiskt samma rättsskydd som vi alla, om 
polisen finner anledning att utan vår vet-
skap kontrollera våra kommunikationer så 
får de inhämta domstolsbeslut. Jag säger 
detta för att jag vet att tidigare förekom-
mit att just brevkopior överlämnats utan 
fångens vetskap! Det här är en svår balans-
gång som ställer stora krav på rättskänslan 
i båda myndigheterna, det får inte bli så att 
”ändamålet helgar medlen”.

För nästan 100 år sedan, 1910, fällde 
Winston Churchill i det engelska parla-
mentet de berömda orden om sambandet 
mellan ett lands fängelseväsen och dess 
demokratiska status. Något liknande har 
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Nelson Mandela uttalat betydligt senare: 
”Ingen vet egentligen vad ett land går för 
utan att ha besökt dess fängelser. Ett land 
skall inte bedömas efter hur det behandlar 
sina mest framstående medborgare utan 
hur det behandlar de lägst stående”

Mandela, med 28 år i fängelse, vis-
ste verkligen vad han talade om. I EU-
utvidgningen har man talat mycket om 
respekt för mänskliga rättigheter som ett 
kriterium för anslutning. När det har gällt 

behandlingen av fångar har detta nog inte 
varit ett särskilt tungt vägande kriterium. 
Min kunskap om en del av de ”nya” län-
derna tyder tyvärr på detta. De beslutande 
i EU borde kanske lyssna mera på Nelson 
Mandela!!

Per Colliander
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Utvecklingen av socionomutbildning-
en präglas idag av en vetenskapsfunda-
mentalism. Detta tar sig uttryck i en över-
driven tro på vad vetenskapen kan bidra 
med till det sociala arbetet och en nervär-
dering av praktiken, erfarenheten och var-
dagskunskapen så som den utvecklas i dia-
loger mellan dem som brottas med samhäl-
lets sociala problematik. Konsekvenserna 
visar sig allt tydligare i utbildningen. Det 
är en ny anda på socialhögskolan.

Den vetenskapliga fundamentalismen 
Vetenskapen har utsetts till vår tids religi-
on. I en tid då inte mycket hålls för heligt 
och då vi gått igenom en epok av nästan 
ständiga, vetenskapliga framsteg, allt från 
penicillinet till atombomben, tror många 
att vetenskapen är vår tids frälsare – ta tex 
klimathotet. Denna oantastliga tro har i 
utbildningssammanhang lett till att allt 
ska stöpas i denna rationella form. Konse-
kvenserna är att det nästan bara är akade-
misk bokkunskap som har något värde.

En annan konsekvens är att vi tror att allt 
i denna värld kan mätas, vägas, förklaras, 
förutsägas och kontrolleras. Om något går 
snett, beror det på att vi inte är tillräckligt 
kunniga och organiserade. Alltså eftersträ-
var vi, i god vetenskaplig anda, metoder 
och organisation för att kontrollera värl-

den. I socialt arbete leder detta till den 
intressanta kombinationen av helhetssyn 
och reduktionism, där helheten avgränsas 
till en kontrollerbar situation. Det leder 
också till en över driven tro på metoder. 
Har vi bara de rätta metoderna, ska vi nog 
klara att lösa problemen! Vi går tom så 
långt att vi inbillar oss att manualstyrda 
åtgärder är lösningen på metodproblemen 
och vägen till effektiva insatser. Vi delar 
upp världen i målgrupper, särskilt den del 
av världen där vi ser sociala problem. Och 
med våra sofistikerade metoder riktar vi 
vår uppmärksamhet mot målgrupperna. 
Där gör vi våra interventioner, injektioner 
och investeringar. Sedan bedömer vi resul-
tatet med våra måttstockar. Blev det inte 
bra, är det fel på metoden.

 
Ett exempel på den överdrivna tron på 

vetenskapen och vetenskaplig kompe-
tens, är att vi numera eftersträvar att ha 
så många disputerade lärare som möjligt. I 
socialstyrelsens utvärdering av socionom-
utbildningen är man mycket intresserade 
av hur många lärare som är disputerade 
och deras skriftliga produktion. Men vi 
har inte erfarenhet av att detta leder till ett 
bättre socialt arbete på fältet. Däremot att 
det lett till en formalisering av prestatio-
nerna i utbildningen. Det leder dessutom 
till att vi övervägande får ett lärarkollektiv 

Socialhögskolans 
förlorade själ
Av ALF RoNNBy
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där få vill undervisa. De flesta vill hellre 
syssla med sina forskningsprojekt. Min 
erfarenhet är att de bästa lärarna i socialt 
arbete är de med en lång, omfattande och 
varierad parakitisk erfarenhet av socialt ar-
bete – kombinerad med en känsla för det 
pedagogiska handlaget. Det är kanske nå-
got man just också behöver i det sociala ar-
betet, som i mångt och mycket är en slags 
”socialpedagogik”. 

 Socialt arbete är inte bara metoder och 
tekniker. Detta är baskunskaper och som 
sådana nödvändiga men ingalunda till-
räckligt. Kunskapen och färdigheten i so-
cialt arbete består både av det rationella re-
flekterandet och det sensibla, en känsla för 
och förståelse av klienten som handlande 
subjekt. En god socialarbetare blir man ge-
nom att utveckliga sina sinnen i det prak-
tiska arbetet, att skärpa sin iakttagelse- och 
upplevelseförmåga och förstå både person 
och sammanhang och sin egen hållning. 
För att använda ett gammalt uttryck, som 
sällan hörs idag: det gäller att ha rätt klass-
känsla, dvs att förstå de förtrycktas värld 
och sympatisera med de utsatta.

utVecKlingen aV socionomutbild-
ningen

Inom socionomutbildningen är det 
numera i det närmaste tabu att hävda 
att det först och främst är en yrkesutbild-
ning, där erfarenhet och praktisk kunskap 
är väsentligt. Det som skett är att prakti-
ken, som tidigare var två terminer, minskat 
till en. De sk fältförlagda studierna kan öht 
inte jämföras med praktiken. Istället läggs 
från början stor vikt vid att studenterna 
skolas i ett vetenskapligt tänkande. Det 
tydligaste resultatet av detta är en slags 
formalisering kring hur vi ska se, upp-
fatta, tänka, beskriva och förklara världen. 

Studenterna måste från början lära sig det 
vetenskapliga språket. Det tänkande och 
skrivande som inte stöps i rätt form duger 
inte. Det kanske tydligaste uttrycket för 
denna vetenskapliga formalism är reglerna 
för hur källförteckningen ska skrivas. (För 
att inte tala om forskningens ansöknings-
formulär!)

 
Denna vetenskapliga rationalitet, som 
vi lär våra studenter, leder till ett instru-
mentellt förhållningssätt. Detta har bland 
annat fallit ut i uppfattningen och dogmen 
att socialt arbete ska vara evidensbaserat, 
vilket får sitt mest markanta och logiska 
uttryck i manualstyrt socialt arbete. Men 
de flesta beslut och åtgärder i socialt arbete 
kräver mer än instrumentella förhållnings-
sätt. Det krävs en utvecklad känslighet för 
personen, situationen och sammanhanget 
och det krävs förmåga till riktiga etiska 
och moraliska överväganden. Det manu-
alstyrda sociala arbetet riskerar att framfö-
rallt bli instrumentellt och man missar ett 
anständigt och konstruktivt förhållnings-
sätt gentemot klienten. På goda grunder 
kan vi anta att den moraliska kompetensen 
blir eftersatt i sådana system. Den veten-
skapliga rationaliteten har inte mycket att 
erbjuda studenterna när det handlar om 
de värdepremisser det sociala arbetet bör 
utgå från. Inte heller har den mycket att 
komma med när det gäller värdegrunderna 
och etiken i samspelet med klienterna, eller 
för att förstå den värderationalitet som på-
verkar klienters och gruppers handlande. 
Risken är att socialt arbete ännu mera blir 
ett kontrollinstrument gentemot samhäl-
lets olycksbarn.
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inlåsningen 
Nervärderingen av erfarenheten och 
uppvärderingen av bokkunskapen har 
fått till följd att studenterna en stor del av 
utbildningen låses in på högskolan. Dels 
har kontakterna med fältet blivit allt mera 
begränsade och dels har dialogen studen-
terna emellan blivit allt mindre intressant, 
när det framförallt är bokkunskapen som 
uppfattas som viktig och prövas.

 
 Det är ingen bra metod att låsa in studen-
terna på högskolan - och ännu mindre i 
ensamhet - när det är det sociala arbetets 
verkligheter studenterna bör få rika erfa-
renheter av, att få bearbeta, reflektera, dis-
kutera och gjort till kunskap. Därför bör 
vi utveckla studenternas förmåga att göra 
erfarenheten till sin medvetna förståelse 
av människors livsvillkor, livsvärden och 
handlingsdispositioner. Att kunna använ-
da erfarenheten på ett konstruktivt sätt är 
viktigt i det sociala arbetet.

KonKurrensmentaliteten 
Införandet av den tregradiga betygs-
skalan och nu den sjugradiga, är ett led 
i detta tänkande kring kunskap och ut-
bildning. Erfarenheten av den tregradiga 
betygsskalan är att den skadar det pe-
dagogiska klimatet, som bör bygga på 
projekt, dialog och samarbete. När be-
tygsjakten börjar sprida sig bland lärare 
och studenter, kan vi se att stämplingen och ex-
kluderingen kommer smygande. Då är det inte 
populärt att ha med ”lågpresterande” studen-
ter i projektgruppen. Inställningen till grupp-
diskussioner och grupparbeten blir efterhand 
allt mer negativ och studenterna sitter hellre 
hemma på sin kammare och tentamensläser 
än utvecklar sin förmåga till dialog, reflektion, 
samverkan och social kompetens via 
deltagande i seminarier, grupp- och 
projekt arbeten.

Socialarbetarens skicklighet är i hög 
grad beroende av personlig mognad och 
självmedvetande och kompetens att på ett 
konstruktivt sätt relatera till medmännis-
kor. Utan personlig utveckling i och för yr-
ket, får vi inte goda socialarbetare. Person-
lig utveckling är svår att jämföra, gradera 
och betygsätta, men vi vet vad som skiljer 
en bra socialarbetare från en dålig, när vi 
möter dem.

 
Socialhögskolans pedagogiska modell 
bör inte bara bestå av programmatisk 
sakkunskap, där inlärningseffekten möjli-
gen kan mätas och graderas. Den bör i lika 
hög grad, eller mera, vara en modell som 
innebär att studenternas erfarenhetsmate-
rial reflekteras, bearbetas och utvecklas via 
dialogen. Detta är skäl till att lägga stor 
vikt vid praktiska erfarenheter, och inte 
stirra sig blind på hur många textsidor 
studenten läst och kan redogöra för.

 
Ett anständigt socialt arbete Socialt arbete 
bör över huvud taget inte vara en disci-
plin, som ingår i en kontext av konkur-
rens och tävlan, av värdering i bättre eller 
sämre prestationer. Eller användande av 
våld och auktoritära metoder. Den bör 
istället bygga på förmågan till samarbete 
och dialog där var och ens förutsättning-
ar och förmåga bidrar till helheten. Det 
förhållningssätt vi bör frammana genom 
utbildningen är att varje människa ska 
uppskattas efter sina förutsättningar och 
sin förmåga. Därför bör vi skapa en anda 
och en attityd som säger att vi alltid ska 
se till och ta vara på det positiva hos varje 
människa. Utbildar vi socialarbetare till 
ett instrumentalistiskt förhållningssätt, är 
risken stor att de kommer att agera aukto-
ritärt och kränkande gentemot klienterna 
– i den heliga effektivitetens och kommun 
förvaltningens namn.
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fel Väg i magisterprogrammet
I socionomutbildningen har vi också valt 
fel strategi när det gäller magisterprogram-
met – numera ”mastersprogrammet”. 
Men valet kan sägas vara logiskt sett ur 
den vetenskapliga rationa litetens perspek-
tiv. Magister programmet har blivit ett steg 
på vägen till forskarstudier och en akade-
misk karriär. Den karriärvägen bör vara ett 
annat spår. Magisterprogrammet bör vara 
en vidaregående yrkesutbildning för prak-
tiserande socialarbetare. Det bör vara en 
fördjupning av hantverket i socialt arbete 
och inte en slags förkurs för forskarutbild-
ning. Hur många teoretiker behöver vi i 
den här professionen, vars huvuduppgift 
är den praktiska problemlösningen till-
sammans med människor i problematiska 
situationer?

 Vetenskapsteori och vetenskaplig me-
tod och uppsatsskrivandet tar allt större 
utrymme och tränger undan andra mera 
praktiskt orienterade inslag. Detta blir 
särskilt tydligt och dominerande i de pro-
gram där man valt en sk klassisk magister-
examen på 20 poäng. Det är rena parodin 
på fördjupad yrkesutbildning och man kan 
undra vad socionomer ska ha den till – an-
nat än som en förespeglad statussymbol?

Kravet formuleras också allt tydligare 
att studenterna ska skriva sina uppsatser 
i ensamhet, var och en för sig, vilket åter 
igen markerar att det är bokkunskapen 
och inte erfarenheten, dialogen och sam-
arbetet som är det viktiga materialet. Det 
kan ifrågasättas om det sätt vi har att skriva 
uppsatser på är särskilt utvecklande för det 
praktiska sociala arbetet. 

studenternas önsKemål

Den utveckling vi har av socionomut-
bildningen är inte i överensstämmelse med 
många studenters önskemål. När jag kört 
framtidsverkstad  med studenter kring de-

ras utbildning (och det har med åren blivit 
många) framförs gång på gång kritik mot 
att det är så lite praktik och så lite kontakt 
med fältet i utbildningen. Studenterna vill 
ha mera kontakt med det praktiska arbetet 
och med praktiskt verksamma socialarbe-
tare. Kritiken går också på att utbildning-
en är abstrakt, teoretisk och för lite verk-
lighetsanpassad. Den förmedlar heller inte 
någon positiv, uppmuntrande bild av det 
sociala arbetet och yrket. Studenterna har 
inget att känna sig stolta över som med-
lemmar av en värderad profession.

 
I konsekvens med detta vill studenterna 

ha mera praktik. Inte sällan föreslås en sk 
varvad utbildning, dvs att studenterna un-
der hela utbildningen är knutna till arbets-
platser, tex att man är två dagar per vecka 
på arbetsplatsen och tre på skolan. (Sådana 
modeller finns i andra länder.) Man vill att 
varje student ska ha en mentor från fältet/
yrkesgruppen under hela utbildningen. 
Det efterlyses mera utbildningsinslag där 
praktikerna från fältet är involverade – 
alltså ett tätare samspel mellan fält och 
skola, mellan teori och praktik. Studen-
terna vill belysa och skriva om sådant som 
är intressant för det praktiska arbetet och 
mindre för skolan.

KonKlusion
En gång i forntiden, i det gamla seklet, 
strävade socialhögskolan efter att utveckla 
yrkeskunskapen i socialt arbete. Under en 
kort period på 1960- och 70-talet skedde 
en spännande utveckling av pedagogik 
och studieformer. Senare har utbildningen 
gått mot allt mera inlåsning, både på det 
mentala/pedagogiska och fysiska planet. 
Den vetenskapliga fundamentalismen har 
förstärkt disciplineringen, som avlägsnar 
utbildningen från yrkespraktiken och från 
det kritiska tänkandet. 
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Andan är numera en annan. Institutio-
nerna för socialt arbete producerar disci-
plinerade tennsoldater, som kan marschera 
in i den sociala administrationen som 
välfungerande socialingenjörer. Inte har 
man fått med sig mycket av klasskänsla 
och erfarenhet av livsvillkoren för samhäl-
lets olycksbarn, de mest utsatta, hunsade 
och förföljda. Istället har man med sig en 
kvasivetenskaplig verktygslåda bestående 
av abstrakta teorier, konstruerade begrepp, 
attityder och perspektiv som avlägsnar dem 
från den verklighet, som är de människors 
vilka de ska möta i den sociala kontrollap-
parat de kommer att uppbära och förvalta. 
EU nomenklaturan för den nya standarden 
i socionomutbildningen ger inget hopp om 
en positivare utveckling – tvärtom. 

 
Vi har avlägsnat oss långt från den at-

tityd och inställning till yrket som ligger 
i själva begreppet social arbetare. Vi skulle 
inte vara några socialtjänstemän, invävda i 
socialstatens kontrollapparat, funktionärer 
för upprätthållandet av den hegemoniska, 
borgerliga samhälls ordningen, där utslag-
ningen förklaras med personliga tillkorta-
kommanden och åtgärderna är återföring 
och anpassning till den rådande ordningen. 
Vi skulle stå på de drabbades sida i kampen 
för andra livsvillkor. Men med dagens ut-
bildning går nog socialarbetarnas kritiska 
ethos förlorad. 

Alf Ronnby

PS
Den här artikeln kan på sitt sätt ses som en 

fortsättning på min artikel om Det sociala ar-
betets konst (i nr 3-4 2006) Den artikeln blev 
kritiserad av Karin Tengvald (i nr 2 2007). 
Det är där lite märkligt att Karin Tengvald 
tolkar min kritik av kampanjen för det evi-
densbaserade, som att jag skulle vara emot 
metoder helt och hållet. Min kritik av tron på 
det evidensbaserade sociala arbetet, som Karin 
Tengvald och Socialstyrelsen driver (tala om 
eliten!) är att det kan leda till en allt för me-
kanisk, lineär och förenklad syn på vad socialt 
arbete kräver av kunskap, inlevelseförmåga 
och färdighet. Mekaniskt blir det definitivt när 
man förfaller till ett manualstyrt socialt arbete 
eller liknande (typ där datorprogrammet stäl-
ler diagnos och ordinerar behandling). Socialt 
arbete är i huvudsak inte en rationell, objektiv 
vetenskap, som Socialstyrelsen förfäktar, utan 
mera en konstart. 

Sedan är det intressant att Karin Tengvald 
har en så förenklad syn på vad socialt arbete 
är till för. Socialt arbete har många funktioner 
och man behöver bara lyssna av några nämnds-
sammanträden för att inse att det inte alltid 
handlar om att ha klientens bästa för ögonen. 

Slutligen borde det vara generande för profes-
sor Tengvald att hålla sig med denna arroganta 
och förlöjligande attityd, som hon uppvisar i 
kritiken av vad jag skrivit. Här finns ett drag 
av självgodhet och fanatism. Bingo var ordet!

DS
  

alf.ron@telia.com
är docent i socialt arbete vid 

bl a Göteborgs och Lunds universitet
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Abstract
The purpose of this study is to study 
mediation’s crime prevention effects. The 
question that has been answered is: which 
crime prevention effects mediation has 
had on young criminals who have par-
ticipated in mediation in Hudiksvall’s 
and Örnsköldvik’s mediation programs? 
Which statistical differences have been 
shown regarding reoffence between the 
youths who have participated, respecti-
vely, not participated in mediation? This 
study is based on youths who have par-
ticipated in mediation during the time 
period from 1996-01-01 to 2003-05-31. 
The investigation was made in relation to 
a comparable control group and included 
a reoffence analysis based on a multivariate 
analysis. In total there were 1194 youths 
between the ages of 8 to 18 included in 
the reoffence analysis, whereof 693 were 
in the experiment group and 501 in the 
control group. The analysis showed that 

the youths who had participated in medi-
ation reverted to crime to a lesser extent 
compared with those youths who had not 
participated in mediation. 

Key words: Mediation, reoffence, pa-
rent-child relation, shame

THEORY
This reoffence study mainly focuses on 
Braithwaite’s theory (1989) on reintegra-
tive shaming, which can be applied to 
mediation. Mediation prevents crime th-
rough the feelings of shame that the young 
perpetrator has due to the fact that the 
crime has been made clear and reinforced 
at the mediation meeting. An inner sha-
me, which includes remorse and anxiety 
something that is strengthened because 
the youth has to stand face to face with 
the victim of the crime, and receives an 
insight into what consequences the crime 
has had for the victim of the crime. An 
outer shame that results is that the youth 

Mediation’s crime prevention 
effects in youth crimes

Tacksamt  har TfK tagit emot denna sammanfattning av ett exceptionellt forsknings-
resultat om Medling och Återfall i brott. Denna för Sverige unika studie visar på att 
ungdomar som varit involverade i brottslig aktivitet och som sedan deltagit i med-
ling, i mindre utsträckning återfallit i brott än motsvarande ungdomsgrupp som ej 
givits denna möjlighet.
   Resultaten är preliminära tills de lagts fram och godkänts på ett doktorandsemina-
rium på sociologiska institutionen vid Umeå universitet i sept 2008.
De skall i denna form presenteras vid Stockholm Criminology symposium 16-18 juni 
2008. 

 Av StAFFAN SEHLIN  

A study of reoffence in Hudiksvall´s and Örnsköldvik´s 
mediation programs



32 Tidskrift för Kriminalvård  2008:2-3

is labelled as a criminal and feels the shame 
from his/her family, surroundings and ne-
arby community.  

Based on the assumption that mediation 
has an effect on the young perpetrator, 
where the starting point of the mediation 
is that the crime should be seen as a conflict 
between those parties that are affected, the 
following hypothesis is addressed in this 
study:

     
Mediation has a conflict-solving and 

crime-prevention effect because it invol-
ves the trust between the young perpetra-
tor and his/her parents. By committing a 
crime, the youth has broken the trust with 
his/her parents, who have condemned the 
action. The parents feel the shame from 
those around them, and because of this re-
sume their position against the youth. The 
parents have understood the significance 
of having moralizing discussions with 
their children about the inappropriateness 
of com mitting a crime.

METHOD
Subjects
The data for this study build on legal 

proceedings statistics from The Swedish 
National Council for Crime Preven-
tion (Brå) and information about youths 
who have been suspected of crimes in the 
police’s suspect register in Rational Rou-
tine of Reporting (RAR) with respect to 
the police authorities in Gävleborg’s and 
Västernorrland’s Counties. The mate-
rial consists of mediation protocols from 
mediation programs in Hudiksvall and 
Örnsköldsvik and the material contains, 
among other things, information about 
youths who have committed crimes and 
who thereafter participated in mediation. 
The information about the youths who 

have committed crimes and not partici-
pated in mediation (the control group) 
has been gathered from RAR. The con-
trol group is a randomly selected choice 
of youths who have been registered as 
suspected for crimes by the police autho-
rities in Gävleborg’s and Västernorrland’s 
Counties’ RAR system. These are youths 
who come from municipalities nearby 
Hudiksvall and Örnsköldsvik, and these 
youths did not have access to mediation 
during the time period that mediation has 
been carried out in Hudiksvall and Örn-
sköldsvik. These nearby municipalities 
were judged proportionately equivalent 
to Hudikskvall and Örnsköldsvik with 
regard to demographic conditions such as 
the population’s composition and change, 
which includes age, gender, civil status, in-
come, education, level of crime, etc. Based 
on individual classifications of crime, the 
youths who are a part of the experiment 
group and the control group have been 
crime classified in accordance to the cri-
minal code (BrB) chapter division.   

Analysis (reoffence)
The youths who at the time of the crime 

were 15 years old and older (593) have, 
with the help of excerpts from Brås legal 
proceedings, been checked with regard to 
relapse into crime. The police authorities 
in Gävleborg’s and Väster norrland’s Coun-
ties’ register on suspected persons has been 
used for reoffence analysis for all youths 
(601) who were under the age of 15 at the 
time of the crime.

An individual search has taken place on 
each individual to investigate the original 
crime and eventual reoffence. The search 
for reoffence with regard to the experiment 
group has been made on crimes registered 
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from the individual date for mediation 
and for three years afterwards. Thereafter, 
the same search was carried out on indi-
viduals among the youths who had not 
participated in mediation. In this case the 
crimes that were made nearest in time to 
1996-01-31 (Hudiksvall) and 1998-09-
01 (Örnsköldsvik) were counted as the 
original crime and an eventual reoffence 
was when the crime occurred after the ori-
ginal crime and within the following three 
years.

Data processing
The data consist of cross tables, frequen-

cy tables, Pearson Chi-Square (x2) and 
logistic regression analysis (binary). The 
odds ratio (exp (B)) has been used where 
the values greater than 1 signify greater risk 
and values less than 1 less risk to relapse in 
comparison to the selected reference group. 
The variables that have been processed are 
reoffence, gender, ethnicity (youths born 
in Sweden or abroad), age group (over and 
under 15 years old), district (Hudiksvall, 
Örnsköldsvik), group mediation (occur-
red, not occurred), compensation (oc-
curred, not occurred) and plaintiff status 
(party, person). The dependent variable is 
reoffence and independent variables are 
everything else. Even different crime ca-
tegories have been included to compare 
the impact of mediation’s effects for each 
respective crime category, which inclu-
ded five categories (‘crime against life and 
health’, ‘crime against freedom and peace’, 
‘burglary, robbery and other theft crimes’, 
‘vandalism’ and ‘other crimes’). 

RESULTS
The total population of youths who 

participated in mediation at Hudiksvall 
and Örnsköldsvik mediation programs 
relapsed into crime to a lesser extent than 

the youths who did not participate in medi-
ation. The likelihood for a relapse was al-
most twice as high for the youths who did 
not participate in mediation. A statistically 
significant relationship emerged between 
mediation and relapse with regard to party 
and person plaintiff (målsägare) status, but 
it is not possible to draw any conclusions 
whether mediation has a better or worse 
effect between plaintiff status. The signifi-
cant effects of relapse for respective gender 
showed that girls relapsed to a lesser extent 
than boys and that the youths who were 
born abroad have relapsed to a greater ex-
tent than youths born in Sweden. Regar-
ding the age groups there was no statisti-
cally significant relationship as to whether 
youths relapsed to a greater or lesser extent 
depending on whether they were under or 
over 15 years of age. 

It is not possible to see any clear diffe-
rences in effectiveness between mediation 
programs in Hudiksvall and Örnskölds-
vik. Furthermore, it has not been possible 
to statistically determine whether group 
mediation has had a different outcome in 
relapse frequency as compared to indivi-
dual mediation, and it has not been pos-
sible to distinguish whether compensation 
at mediation has had any effect. There 
emerged significant relationships between 
mediation and relapse for the crime cate-
gories ‘crime against life and health’, ‘crime 
against freedom and peace’, ‘burglary, rob-
bery and other theft crimes’ and ‘vanda-
lism’. Those youths from these crime cate-
gories who participated in mediation have 
relapsed to a lesser extent than the youths 
who did not participate in mediation. 
It is not possible to definitely determine 
differences in effectiveness for mediation 
between the different crime categories. In 
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order to be able to do that it would be ne-
cessary to have a larger dataset, especially 
with regard to the two crime categories 
‘crime against life and health’ and ‘crime 
against freedom and peace’. 

Altogether, the results of this study show 
that mediation in youth crimes is crime 
preventative. Mediation appears to be an 
effective measure for those youths who 
have committed crimes in the categories 
‘crime against life and health’ and ‘crime 
against freedom and peace’. It is for crimes 
that are targeted toward a distinct personal 
victim, who has been violated by the crime, 
that clearly show the effects of mediation 
and these results mirror foreign studies.

Mediation has even been effective for 
those youths who have committed a cri-

me from the crime categories ‘burglary, 
robbery and other theft’ and ‘vandalism’ 
– crimes that in many cases were targeted 
toward an injured party. In the first named 
crime category many shoplifting crimes 
are included where the research regarding 
this type of crime has not shown clear ef-
fects of mediation. This means that there 
can be reasons for mediation programs 
that do not mediate at shoplifting and re-
evaluate one’s view regarding the value of 
mediating in such matters. This holds true 
even for those mediation programs that 
have adapted a simplified mediation pro-
cess in regard to shoplifting. A simplified 
mediation process that is not mediation 
and which entails that the youth meets a 
representative from the shop, department 
store or some other public establishment 
to discuss the negative consequences that 
the crime has brought upon the injured 
party.

staffan.sehlin@polis.umu.se
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Gör som 421 andra under april 2008 -  
titta på TfK´s Internetsidor. 

Gå till diskussionsforum och 
våga diskutera kriminalvård!

Någon måste börja - kanske du?
www.tfknet.se
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