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Redaktören har ordet

Välkommen till ett nytt nummer av Tidskrift för Kriminalvård. 

Tidskriften har sedan förra numret bytt redaktör – Lars Metelius har slutat och under-
tecknad har tagit över. Eftersom jag ännu inte har träffat mina uppdragsgivare, styrelsen för 
Svenska Fångvårdssällskapet, väljer jag att tolka rubriken på denna sida mycket restriktivt. 
Detta dubbelnummer är i mångt och mycket ett mellannummer, för vars tillkomst främst 
Lars Metelius och Frans Schlyter ska tackas. Det görs härmed. 

Numrets skribenter är som vanligt personer som vill debattera kriminalvård utifrån 
humanistiska utgångspunkter. Hans Klette och Frans Schlyter föreslår att det inrättas 
rättsvårdscentraler, en sorts akutmottagningar på rättsområdet där åklagare, poliser, 
kriminalvårdare, medlare, psykologer med flera arbetar i team med brottsoffer.

Peter Irvell anar baktankar med den utvärdering av 12-stegsprogrammet som 
Kriminalvården presenterade ifjol. Lite längre fram i tidningen återkommer han till 
12-stegsprogrammet, nu i en replik till Gudni Stefànsson i förra numret av TfK.

Per Colliander varnar för att dra alltför långtgående slutsatser av utvärderingar av 
behandling som ges i fängelse, och undertecknad har läst en bok om en hundraårsjubilar 
med hjälp till självhjälp som livskraftigt motto.

En nyhet hittar du också i detta nummer. Med benäget tillstånd från Kriminalvårdens 
utvecklingsenhet publicerar vi ett urval av enhetens så kallade horisontspaning, alltså om 
vad som är på gång i omvärlden inom kriminalvårdsområdet när det gäller forskning och 
utveckling.

Nyheter väntar också i kommande nummer av TfK, vågar jag slutligen utlova. Bland 
dessa kan nämnas en intervju med en aktuell person på kriminalvårdsområdet. Den första 
intervjun är inplanerad till nästa nummer, som i sin tur är inplanerat till hösten. 

Väl mött då, och trevlig sommar!

Dennis Karlsson

dennis.karlsson@kriminalvarden.se
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Fokus i rättsvården
Sedan några hundra år är fokus för rättsvår-
den helt inriktat på gärningspersonen. 

På landskapslagarnas tid var fokus ett an-
nat. I t.ex.. Visby stadslag kapitel 36  ” Om 
dem som bliva gripne på färsk gärning” står 
det: ”Varder en man gripen på färsk gärning 
i dråp, den har förverkat sitt liv, om han ej 
kan förlika sig med den dödes nästa fränder, 
om de är närvarande; …”  

På den tiden var rättssystemet huvudsak-
ligen upplagt som en förhandling mellan 
gärningspersonens släkt och brottsoffrets 
släkt. Under medeltiden ”stals” förhand-
lingen av först kyrkan och sedan staten. 
Rättsprocessen kom uteslutande att bli en 
sak mellan gärningspersonen och samhäl-
let. Att rättprocessen är fokuserad på gär-
ningspersonen får en del konsekvenser. 

En är att gärningspersonen gör allt för att 
dölja vad som verkligen hänt i hopp om att 

få så lindrigt straff som möjligt. En annan 
är att brottsoffret lämnas att självt hantera 
skadan av brottet. Brottsoffret som kränkts 
genom brottet kommer under processen 
som följer att kränkas ytterligare bl.a. genom 
att hela sanningen vad som verkligen hänt 
sällan kommer fram.

Brottsoffret i fokus  
– reparativ rättvisa
Här väcks tanken på nytt fokus med drag 
av de gamla landskapslagarna och inspirerat 
av den växande tanken på en reparerande 
rättvisa (Restorative Justice) och Afrikas 
annorlunda sätt att se på straff. 

Med brottsoffrets väl som huvudinriktning 
i rättsprocessen går arbetet i första hand ut på 
att reparera den skada brottet har medfört. 
Vad som ska hända med gärningspersonen 
blir till viss del beroende av hur han/hon 
själv medverkar till att ”lägga alla kort på 
bordet” och ta ansvar för sina handlingar. 

Öppna rättsvårdscentraler!
- sätt brottsoffren i fokus

Om man vill maximera humanismen inom rättssystemet och samtidigt 
effektivare förebygga brott är för närvarande utvecklingen mot att sätta 
brottsoffret i centrum det mest spännande och lovande, skriver Hans Klette, 
professor emeritus i straffrätt, tidigare ordförande i Brottsofferjourernas 
Riksförbund under14 år och Frans Schlyter, tidigare utredare på 
Utvecklingsenheten, Kriminalvården Huvudkontoret. 

Av HAns Klette ocH FrAns scHlyter
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Fram för sanningen
Mordrättegångar kan se ut att ha fått en 
för rättssystemet lyckad upplösning. Gär-
ningspersonen döms till livstid. Trots den-
na framgång innehåller rättsprocessen ofta 
ett stort misslyckande: De anhöriga är inte 
nöjda. Sanningen om vad som hänt har inte 
kommit fram. Sorgearbetet får förhinder. 
Fantasier om vad som verkligen hänt följer 
anhöriga resten av livet. 

Med nuvarande rättssystem är det förstå-
eligt att gärningspersonen medverkar så lite 
som möjligt. Försvaret tillvaratar den miss-
tänktes intressen genom att lyfta fram allt 
som kan få rätten att börja tvivla på åklaga-
rens version. 

Med brottsoffrens bästa för ögonen skul-
le istället gärningspersonens möjligheter 
till ett kortare straff vara att medverka i ut-
redningen och vara mån om att alla smärt-
samma detaljer redovisas på ett trovärdigt 
sätt. När brottsoffrets och gärningsperso-
nens olika versioner av vad som hänt börjar 
närma sig varandra är detta första delen i en 
läkningsprocess och upprättelse. Nästa del 
av upprättelsen kommer vid rättegången då 
allt fastställs offentligt och straff utmäts.

Gärningspersonens familj och vänner är 
också offer. Det finns ofta okända offer som 
lider i tysthet. Tänk om brottsoffer före rät-
tegången fick möjlighet att beskriva för gär-
ningspersonen vidden av brottet och vilka 
konsekvenser det fått.

Om brottsoffer och gärningspersoner 
kan mötas i en reparerande process vet vi 
från forskning de senaste åren att offrets 
hämndbegär minskar radikalt. Relations-
våld har kunnat repareras med minimalt 
kvarvarande hämndbegär från offrets sida 
(10%) trots att brottet inte lett till rätte-

gång. Hos en kontrollgrupp utan repara-
tionsmöten men med sedvanlig rättegång 
fanns däremot hämndbegäret kvar hos 45% 
av offren. Rättegångar verkar inte alltid vara 
den bästa lösningen om man värnar om off-
ren summerade professor Lawrence Sher-
man på en föreläsning under Criminology 
Symposium i Stockholm 2008.

Offren själva är oftast mer intresserade 
av att sanningen redovisas och få samhäl-
lets erkännande genom högre brottsskade-
ersättning än att gärningspersonen ska sona 
viss längre tid i fängelse. Ett år i fängelse kos-
tar ca 700 000 kronor.

Många av kriminalvårdens klienter är själ-
va offer för allvarliga brott. Ett nytt fokus 
skulle kunna bryta den spiral av nya hämnd-
brott som en kränkning kan generera. Ut-
vecklingen från offer idag till gärningsman 
imorgon som vi ibland kan se måste brytas. 
Det paradoxala är att gärningspersonens 
återfallsrisk minskar genom satsning på 
offren.

Samverkan över gränserna i en  
Rättsvårdscentral
Tänk om rättsvårdens skilda yrkeskatego-
rier kunde samlas under ett tak – i en rätts-
vårdscentral.

Om man drabbats av brott så går man 
till ”Rättsakuten”. På Rättsakuten får man 
träffa specialutbildad personal som vet vad 
som behövs för att skadan ska börja läka och 
som har resurser till det. På Rättsakuten ar-
betar flera yrkesgrupper i team. Där finns 
åklagare, poliser, kriminalvårdare, medlare, 
psykologer, psykiater, sjuksköterskor, soci-
alarbetare, jurister med människokunskap, 
försäkringstjänstemän, frivilliga med erfa-
renhet från brottsofferjourverksamheten 
(BOJ), m.fl. Det ideella arbete som idag 
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läggs ner i brottsoffersjourverksamheten 
måste få finnas kvar eftersom resurserna inte 
heller här under överskådlig tid kommer 
att räcka till. På Rättsakuten kan medlare 
arrangera reparerande möten mellan offer 
och gärningsperson. 

En omläggning av rättsprocessen skulle 
under en av forskare övervakad försökspe-
riod kunna påbörjas för vissa brottstyper 
t.ex. relationsvåld, personrån, misshandel, 
bostadsinbrott och sexualbrott. 

Hur kan rättsvården se ut i 
framtiden?
Vi vill hävda att den som borde vara hu-
vudperson i rättsvården, brottsoffret, har 
resursmässigt övergetts av samhället. 

Det behövs inspirerande alternativ till 
längre straff som hittills setts som huvud-
vägen till framtiden men som stjäl stora 
resurser.  Det är dags att överväga deltids-
pensionering av det några hundra år gamla 
fängelsestraffet och prova nya grepp – t.ex. 
rättsvårdscentraler med samlad kompetens 
för brottsförebyggande, reparerande rätts-
vård, mer frihetsberövande utanför anstalt 
med modern GPS-teknik och hemrätts-
vård!

Att ett system som här beskrivs inte fung-
erar för alla brottstyper bör inte hindra en 
rättsvård värd namnet att starta försöks-
verksamhet för att göra både offret och gär-
ningspersonen mer delaktiga i rättsproces-
sen. 

Om man vill maximera humanismen och 
effektivare förebygga brott är den interna-
tionella utvecklingen mot att sätta brotts-
offret i centrum det mest spännande och 
lovande.

Hans Klette och Frans Schlyter

De tankar som vi här framfört är inte nya. 
Titta bl.a. på www.restorativejustice.org eller 
www.euforumrj.org eller googla på reparativ 
rättvisa.

Barnahus startades i Linköping för att samla 
resurser kring barn som utsatts för sexuella 
övergrepp. Förslag finns på Trygghetshus och 
Samverkanshus för polis och socialtjänst. 
Relationsvåldscentrum (RVC) finns i 
Stockholm,  Projekt Karin i Malmö och starkt 
utökade möjligheter att få målsägandebiträde 
är utmärkta exempel på steg i den här 
föreslagna riktningen. Medling i skolan som 
konfliktlösning, grannmedling, medling även 
vid grova brott och Brottsofferslussen inom 
kriminalvården i Göteborg är andra exempel. 

Afrika söder om Sahara har mycket att lära 
oss om sättet att tänka kring brott.  I Mombasa 
i Kenya byggs av frivården en anläggning som 
liknar en rättsvårdscentral. Den vänder sig 
till både frivårdsklienter och det omgivande 
samhället.
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Efter en genomgång av Brå:s rapport 
2008:18 Behandling av narkotikamissbru-
kare i fängelse, slutredovisning av Kriminal-
vårdens särskilda narkotikasatsning 2002-
2007 och utvärdering av 12-stegsprogram i 
Kriminalvården 2003-2006 kan man kon-
statera att behandlingsinsatserna mot åter-
fall i ny brottslighet/missbruk glädjande 
nog har effekt.

En fråga som inställer sig inledningsvis 
efter att ha gått igenom dessa rapporter är 
hur kontrollgruppen är beskaffad. Har den 
valts utifrån de kriterier som gäller vid ut-
värderingar i allmänhet? Grunden för en 
utvärdering där man jämför resultat av in-
satser är att även kontrollgruppen ska bestå 
av personer som man har tänkt erbjuda be-
handling – intention to treat.

Förväntat ointresse
Vad man kan utläsa av de två förstnämnda 

rapporterna, och även av Kriminalvårdens 
egen utvärdering, förhåller det sig snarare 
tvärtom. Kontrollgruppen består av perso-
ner som man av olika skäl inte avser erbjuda 
behandling. Orsakerna är rymningsrisk, 

12-stegsutvärdering 
med baktanke?
Kriminalvårdens påstående om 12-stegsbehandlingens goda resultat fram-
står som lite överdrivna och vinklade och omöjliga att verifiera nationellt 
eller internationellt. Det är svårt att undvika tanken att utvärderingen har 
utformats för att motivera en fortsatt utbyggnad av 12-stegsbehandling i 
anstalter i stället för att effektivisera de kognitiva behandlingsprogrammen.

Av Peter Irvell 

bedömningar om behandlingsresistens och 
andra skäl. Alltså en grupp där man förvän-
tar sig ointresse för att förändra sin livsstil 
eller att personer från gruppen skulle ha 
ogynnsam inverkan på behandlingsavdel-
ningarna.

Man kan ha full förståelse för denna stra-
tegi, men upplägget torde väl ge anledning 
till kritik från ett och annat forskarhåll. 
Framför allt med avseende på de specifika 
programmens allmänna relevans och til-
lämpningsområde med avseende på mål-
gruppen, som ju redan från början är utvald 
av dem som ansvarar för programmen och 
som själva till en del medverkar vid utvärde-
ringen av resultaten.

Slutsatserna av utvärderingarna måste då 
bli att – i den mån man kan redovisa po-
sitiva resultat – detta endast gäller för den 
utvalda målgruppen, där alltså många kli-
enter själva har sökt sig till behandlingsav-
delning, vilket i sin tur bekräftar vikten av 
att klientens eget val är av stor betydelse för 
utfallet av behandlingen, oavsett metod el-
ler program.
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Det verkar inte vara helt lätt att entydigt 
utpeka något enskilt program eller verk-
samhet som mest effektiv med avseende på 
reducering av återfall i brott i det behand-
lingsutbud som finns idag inom kriminal-
vården, med 13 ackrediterade program och 
ett antal på väg att bli ackrediterade.

I det här sammanhanget kan man tillfoga 
att 12-stegsprogrammet inte är ett av de 13 
tidigare ackrediterade programmen, men 
ett av dem som används flitigast och som 
nu byggs ut, sannolikt med stöd av Krimi-
nalvårdens egen utvärdering.

Utvärderar egen verksamhet
Av de två först nämnda utvärderingarna 

framgår att inget enskilt program förutom 
Våga Välja (2008) kan göra anspråk på att ha 
haft en avgörande betydelse för att återfalls-
frekvensen i nya brott/missbruk har mins-
kat. Detta var fallet fram till våren 2009, då 
utvärderingen av 12-stegsprogrammets ef-
fekter ledde till slutsatsen att detta program 
enskilt ledde till en besparing för staten på 
164 miljoner kronor och plötsligt gick om 
Våga Välja. Denna rapport skrevs av tjäns-
temän vid Kriminalvårdens huvudkontor, 
som alltså utvärderade sin egen verksamhet 
och kom fram till resultat som inte de två 
första rapporterna redovisade. Kriminalvår-
dens rapport torde till stor del ha hämtat sitt 
underlag från de två första rapporterna. 

Förutom förekomsten av olika program 
redogör man i de första två utvärderingarna 
även för betydelsen av strukturen på anstal-
ten/avdelningen med avseende på t.ex. 
självhushåll/miljöterapi, engagerad perso-
nal, drogkontroll, förekomsten av andra 
motiverade klienter m.m., vilka alla på sitt 
sätt bidrar till att minska återfall i brott. 

Motivatörernas arbete på häkten och 
genomförandet av ASI och MI finns även 
med som påverkansfaktorer som borde räk-
nas in men som inte redovisas i siffror, vilket 
för övrigt sällan eller aldrig görs i liknande 
utvärderingar. I stället fokuserar man på att 
utvärdera Metoden, som enligt många fors-
kare visar sig ha magra eller inga effekter alls 
på behandlingsresultatet.

Ej ackrediterat
I slutredovisningen av Kriminalvårdens 

särskilda narkotikasatsning 2002-2007 
framgår att man av olika skäl ännu inte har 
kunnat ackreditera 12-stegbehandling som 
behandlingsprogram, trots att man haft 
detta program i mer än 15 år i olika former, 
vilket verkar bero på att man från 12-stegs-
sidan inte förmår leverera i nivå med de krav 
som ställts av Kriminalvårdens ackredite-
ringspanel.

Däremot har man alltså i Brå:s utvärd-
ering 2008 kunnat konstatera att program-
met Våga Välja under perioden ensamt har 
minskat återfallet i ny brottslighet med 13 
procentenheter, vilket i sin tur ger anledning 
att fundera över om den uppmärksammade 
redovisningen av 12-stegsbehandlingens ef-
fekter möjligen kan ha räknat in effekterna 
av Våga Välja.

I Kriminalvårdens senare utvärdering 
12-stegsprogram i Kriminalvården, som 
torde bygga på samma information som den 
ovan nämnda, konstaterar man att 12-stegs-
programmet (ensamt?) minskar återfallen i 
brottslighet/missbruk med 17 procenten-
heter och att 12-stegprogrammet under ett 
par år därför sparar 164 miljoner kronor åt 
staten! 
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Utvärderingen, som är en ”retroperspek-
tiv uppföljning med kvasiexperimentell 
design” avslutas med sammanfattningen 
att man ”inte har haft en systematisk och 
därför användbar information om klien-
ten genomgått andra behandlingsprogram 
eller annat påverkansarbete före eller efter 
den aktuella undersökningen. Klienten kan 
under perioden ha gått andra brotts- eller 
missbruksprogram i Kriminalvårdens regi.” 

Antalet dagar klienterna gått i 12-stegs-
behandling var i medeltal 19 heldagar.

(Introduktionen är 70 timmar, grundpro-
grammet är ca 200 timmar och det följs inte 
sällan av en vårdvistelse på behandlingshem 
utanför anstalten under 3-6 månader.)

De slutsatser som bl.a. kan dras av Brå:s 
effektstudie är: 
 1. De klienter som av olika skäl gjort sin 

verkställighet på behandlingsavdelning 
återfaller inte i kriminalitet i samma 
utsträckning som de i kontrollgruppen 
som inte varit på behandlingsavdelning. 

 Av dem som varit på behandlingsavdel-
ning har ca 50 procent av olika skäl inte 
erhållit någon form av behandling ur 
det kognitiva programmet och av denna 
grupp hade 10-15 procent inte ens varit 
på en behandlingsavdelning utan på 
utredningsavdelning där ingen behand-
ling erbjöds överhuvudtaget.

 2. Denna grupp har återfallit i krimina-
litet i högre grad än de som fått någon 
form av behandling.

 3. De som fått en ”behandlingsdos” 
med endast kognitiv inriktning har i 
sin tur återfallit i kriminalitet i högre 
grad än de som fått denna dos i form av 
12-stegsbehandling.

 4. De som deltagit i 12-stegsbehandling 
har förutom 12-stegsbehandling även 
deltagit i de kognitiva behandlings-
programmen i en omfattning som ej 
redovisats.

 5. Rapporten innehåller ingen redo-
visning av den ytterligare behandling 
som de som genomgått 12-stegsbe-
handling fått i form av vårdvistelse på 
12-stegsbehandlingshem under slutet 
av verkställigheten. Sannolikheten för 
att få en sådan vårdvistelse godkänd 
torde vanligtvis vara att man deltagit i 
behandling på behandlingsavdelningen, 
vilket verkar gynna 12-stegsgruppen.

 6. En slutsats man kan dra, med kän-
nedom om vilka alternativ som finns 
utanför anstalten och hur man priori-
terar på vissa anstalter, är att 12-stegs-
klienterna torde få en mångdubbelt 
stor ”behandlingsdos” innan de friges 
villkorligt. Dessutom är det tydligt att 
behandlingen för en del klienter inte 
sällan fortsätter ytterligare en tid med 
socialtjänsten som betalningsansvarig 
samt att klienterna nästan utan undan-
tag har börjat gå på regelbundna AA/
NA möten, vilket i sin tur enligt SBU 
och andra undersökningar är av avgö-
rande betydelse för att 12-stegsbehand-
ling ska ge positivt utfall på längre sikt. 

 7. Klienterna som vistas på behandlings-
avdelning är alltså välmotiverade, vilket 
stöder uppfattningen att det är klien-
tens eget val att söka behandling och att 
han/hon efter ”behandlingen” hamnar 
i en situation/miljö som stödjer han/
hennes tidigare fattade beslut om att 
leva drogfritt/nykter/icke kriminellt. 
Metoden är då av underordnad bety-
delse.
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Tills vidare kan man dock med viss san-
nolikhet konstatera att de klienter som väl-
jer 12-stegsbehandling får en behandling 
som innebär 
s	fler timmar i behandling 
s	bättre personalkontinuitet i behand-

lingsdelen 
s	komplettering i form av andra kognitiva 

program 
s	bättre möjligheter att fortsätta behand-

lingen utanför anstalten 
s	möjlighet till inskolning i en ny drogfri 

gemenskap.

Påståendet om 12-stegsbehandlingens 
goda resultat framstår som lite överdrivna 
och vinklade efter en genomläsning av de 
två första utvärderingarna och omöjliga att 
verifiera nationellt eller internationellt.

Besparing
Det är svårt att undvika tanken att utvär-

deringen har utformats för att motivera en 
fortsatt utbyggnad av 12-stegsbehandling 
på anstaltssidan i stället för att effektivisera 
de kognitiva behandlingsprogrammen. Få 
politiker torde säga nej till fortsatt satsning 
och utbyggnad där man kan (?) påvisa en 
besparing på 164 miljoner kronor från ett 
enskilt program.

Eftersom internationell forskning om 
evidensbaserad behandling med avseende 
på missbruk pekar på att KBT som metod 
har minst lika mycket – eller litet – evi-
dens som 12-stegsbehandling är det minst 

sagt beklagligt, framför allt för de klienter 
som varit motiverade att genomgå kogni-
tiv behandling, att man efter mångåriga 
utbildningssatsningar för personalen inom 
Kriminalvården inte kan nå upp till sam-
ma utnyttjandegrad och effektivitet som 
12-stegsbehandlingen gör.

Vad detta beror på kan säkert en framtida 
kvalitativ utvärdering svara på eller en in-
ternt genomförd analys.

Om alla klienter ges samma förutsätt-
ningar borde man kunna förbättra utfallet 
på det kommande arbetet signifikant, för 
klienterna i allmänhet och de som väljer 
kognitiva program i synnerhet, och kanske 
t.o.m. med lika stor (?) besparing för stats-
kassan.

Egen motivation
Om man till sist ska lyssna på andra kritiska 
forskare som analyserat Projekt MATCH 
och den alltid åberopade SBU-rapporten, 
så är en förbisedd och inte så utvärderad del 
i all behandling klientens egen motivation 
och egna val att söka behandling. Likaså det 
som Brå påpekat angående behandlings-
miljön och personalens engagemang och 
slutligen den sociala situation med efter-
vård eller stödjande struktur som klienten 
hamnar i efter avslutad behandling.

Peter Irvell 
F.d. Direktor för Skyddsvärnet i Stockholm
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en social och human historia - 
skyddsvärnet 100 år
Skyddsvärnet i Stockholm firar i år hundraårsjubileum och ger med 
anledning av detta ut en jubileumsbok: 
En social och human historia – Skyddsvärnet 100 år. 
TfK har läst den, och konstaterar att Skyddsvärnet och dess verksamhet – 
som gått igenom mer än en kris – har blivit modern igen.

Av DennIs KArlsson

En social och human historia
Skyddsvärnet 100 år 1910-2010

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm

Redaktionsgrupp: Gunnar Engström, Marianne Håkansson, Peter Irvell och Gunilla Wiklund
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År 1846 skickade kung Oscar I ut en skri-
velse med uppmaning till medborgarna att 
”af kristlig kärlek åtaga sig att å fångarne 
hafwa tillsyn”. Kungen pläderade för inrät-
tandet av fångvårdssällskap. Sådana kom 
också att bildas på flera håll i landet, till vil-
ka framträdande personer i samhället – en 
chefredaktör, en fängelsedirektör, en predi-
kant, en läkare – slöt sig. Ett tidigt exempel 
är Föreningen för fångars förbättring och 
framtida väl, bildad i Linköping 1847.

Välfärdsstaten
Den kungliga appellen låg i tiden; allt stör-
re uppmärksamhet ägnades åt samhällets 
sämst bemedlade och olycksbarn. Bara ett 
par årtionden senare skulle den tyske riks-
kanslern Otto von Bismarck pressas till att 
genomföra reformer, som i efterhand kom-
mit att ses som de första stegen mot den 
moderna europeiska välfärdsstaten. Det var 
samma välfärdsstat som senare skulle göra 
fångvårdssällskap och skyddsvärn nära nog 
överflödiga.

Denna dragkamp, mellan offentliga åta-
ganden och civilsamhällets insatser, är ett 
underliggande tema i Skyddsvärnets jubi-
leumsbok. Staten hade ju länge svarat för 
rättsskipning och straff, men nu ville kung-
en att medborgarna – det civila samhället 
med en modern term – skulle ta ett ansvar 
för bland annat frigivna fångar. Appellen till 
medborgarna föregicks av införandet av det 
humanare cellfängelsesystemet, som riksda-
gen hade beslutat om redan 1840/41. 

Skaffa arbete
Men starten för fångvårdssällskapen blev 
trög. Fångarnas sociala problem var stora 
och föreningarnas intäkter begränsade, och 
redan efter några år upphörde många fören-
ingar med sin verksamhet. Men idén hade 
kommit för att stanna och 1910 bildades 

alltså Skyddsvärnet i Stockholm. En av det 
nybildade skyddsvärnets viktigaste uppgif-
ter blev att skaffa arbete åt hjälpbehövande. 
Det var den tidens platsförmedling.

Boken ”En social och human historia” 
sätter in bildandet av Skyddsvärnet i detta 
historiska sammanhang. Boken består dels 
av en kronologisk beskrivning (varje kapitel 
behandlar ett decennium) av Skyddsvärnet 
och samhällsutvecklingen under mer än 
hundra år, dels av temakapitel som bryter 
kronologin. I de senare behandlas bland 
annat Björka, Skyddsvärnets samverkan 
med kriminalvården och socialtjänsten och 
Skyddsvärnet som utforskare och utveck-
lare av nya behandlingsvägar. 

Socialt engagerade
I boken ägnas glädjande nog stort utrymme 
åt de många socialt engagerade människor 
som under de hundra åren personifierat för-
eningens verksamhet och dess ideal: Johan 
Widén, August Wirén, Harald Salomon, 
Viktor Almquist, Gunnar Marnell, Bertil 
Mogård, Erik Norman, Lennart Wälivaara, 
Helmer Eriksson, Kjell E. Johansson och 
Marianne Håkansson, för att nämna några. 
Till detta kommer en bukett generaldi-
rektör i kriminalvården och en och annan 
namnkunnig justitieminister.

Liksom personporträtten, bidrar också 
bilder och dokument ur de historiska arki-
ven till en ambitiös och läsvärd framställ-
ning av Skyddsvärnet och dess långa histo-
ria. Det enda jag saknar i ett sådant här verk 
är ett register.

Men, tillbaka till den intressanta dragkam-
pen mellan offentliga åtaganden och privat 
verksamhet. De uppgifter som Skyddsvär-
net tog sig an i början av förra seklet kom 
senare den framväxande välfärdsstaten att 
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ta över som offentligt finansierad verksam-
het. Den redan nämnda platsförmedlingen 
är ett exempel; ett annat är övervakningen 
av villkorligt dömda och villkorligt frigivna 
genom inrättandet av skyddskonsulentor-
ganisationen 1942.

Civilsamhällets insatser
Välfärdsstaten skulle emellertid visa sig inte 
vara för evigt. De senaste årtionden har den 
alltmer kommit att ifrågasättas och civil-
samhällets insatser har på nytt lyfts fram 
som viktiga delar i en livskraftig demokrati. 
Så här står det bland annat att läsa i jubi-
leumsbokens inledning:

Under senare år har olika aspekter av 
den ideella sektorn uppmärksammats och 
utretts. Ett mål har varit att förbättra vill-
koren för det civila samhället, som en cen-
tral del av demokratin…Nya begrepp som 
civilsamhället, idéburna organisationer och 

den tredje sektorn används ofta i diskussio-
nen…Den tredje sektorn (…) innebär en po-
sitionsbestämning gentemot den offentliga 
sektorn och näringslivet. Skyddsvärnets 
verksamhet kan således betecknas som idé-
buren och sorteras in såväl under begrep-
pet civilsamhälle som under begreppet det 
tredje sektorn.

Så långt alltså jubileumsboken, och man 
kan ju hoppas att dessa idéer verkligen har 
den livskraft som citatet vill göra gällande. 
Jag lyckas dock inte helt blir fri misstanken 
att den berömda pendeln nu riskerar att slå 
över för mycket åt det andra hållet, och att 
det civilsamhälle som förra gången nära nog 
förlorade mot den offentliga sektorn nu is-
tället riskerar att förlora mot en alltför otyg-
lad marknadsekonomi. Alltmedan fångarna 
och de hjälpbehövande kommer och går.

Dennis Karlsson
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Det kan i samband med att ytterligare två 
gamla fängelser försvinner vara intressant 
att ge en kort återblick över hur fångvår-
den, sedermera kriminalvården, har för-
ändrats under denna långa epok. Under de 
mer än etthundrafemtio år de varit i bruk 
har fängelserna i Mariestad och Karlskrona 
självfallet genomgått en rad förändringar 
i takt med de skiftande konjunkturer som 
kännetecknat fångvården och kriminalpo-
litiken i stort. De tillkom som ett resultat av 
vad som i fångvårdshistorikerna brukar be-
skrivas som den stora cellfängelsereformen 
där den verkligt omvälvande idén var att 
fängelserna nu skulle verka för att förbättra 
och reformera fångarna. Under perioden 
1845–1885 byggdes över 40 närmast iden-
tiska fängelser av den typ som vid denna tid 
kallades ”penitentiärfängelser”, ”förbätt-
ringsfängelser” eller bara ”cellfängelser”. 
Straffet skulle inte längre bara motiveras 
utifrån avskräcknings- eller vedergällnings-
synpunkter utan skulle lända till brottsling-

”vita duvan” och ”vita briggen” 
läggs ner

Under senare delen av 2010 tas ytterligare två av kriminalvårdens äldsta 
fängelser ur bruk, anstalterna i Mariestad och Karlskrona, öppnade 1848 
respektive 1851. Fängelserna har i folkmun givits namnen ”Vita duvan” 
och ”Vita briggen”, namn som känns igen också från andra gamla anstalter i 
vårt land. 

Av roDDy nIlsson

ens förbättring. Tidens fångvårdsreforma-
törer såg den arkitektoniska nyordningen 
med ensamceller som en oundgänglig för-
utsättning för att fängelserna skulle kunna 
omvandlas till dessa förbättringsinrättning-
ar. I de äldre inspärrningsinrättningarnas 
gemensamhetsavdelningar hade ofta olika 
typer av lagöverträdare och lösdrivare sam-
lats utan större urskiljning. Den sociala ge-
menskapen ansågs omöjliggöra allt återan-
passningsarbete. I cellens ensamhet skulle 
fången få tid att ångra sina tidigare syndiga 
och brottsliga gärningar och beträda vägen 
mot ett laglydigt liv. 

Bevis på civilisation
Förändringen av det svenska straffsystemet 
var en del i en internationell utveckling som 
innebar att landsomfattande fängelsesystem 
inrättades i en rad länder i västra och norra 
Europa samt i Nordamerika. Sverige var 
dock ett av de länder där denna utveckling 
gick längst vad det gällde systematik och 
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enhetlighet både beträffande byggnadernas 
konstruktion och det regelverk som åtföljde 
de nya fängelserna. Idag är det lätt att glöm-
ma bort att fängelserna under 1800-talet 
sågs som ett stort framsteg. I de länder där 
fängelserna byggdes betraktades detta som 
ett bevis på att landet tillhörde de civilise-
rade nationerna. Följaktligen blev de första 
fängelserna också formliga ”turistmål” och 
många av dem besöktes av såväl kunglighe-
ter som andra berömda personer. Fängelset 
i Mariestad besöktes till exempel strax efter 
öppnandet av den danske barnboksförfatta-
ren H C Andersen vilken med en träffande 
formulering beskrev inrättningen som ”en 
välbyggd maskin, en mardröm för själen”. 

Senare delen av 1800-talet var cell-
fängelsernas ”glansperiod”. Från och med 
1900-talets andra decennium började dock 
den strikta tillämpningen av ensamstraf-
fet att luckras upp. Vid denna tid hade det 
sedan länge stått klart att fängelserna inte 
skulle komma att fungera som de förbätt-
ringsinrättningar det var tänkt. Efter den 
stora byggnadsperioden fram till 1880-talet 
tillkom under det nästföljande halvseklet 
endast enstaka nya fängelser, varav de vikti-
gaste var centralfängelserna i Göteborg och 
Malmö.

Behandlingsinstitutioner
Det socialdemokratiska regerings-

övertagandet 1932 innebar startpunkten 
för omfattande förändringar inom 
kriminalpolitiken. Den främste ansvarige 
för nyorienteringen var justitieministern 
och ordföranden i första lagutskottet Karl 
Schlyter. Under 1930- och 1940-talen 
tillkom en rad nya lagar som bland annat 
innebar väsentligt utökad användning av 
villkorlig dom och villkorlig frigivning, 

införande av ungdomsfängelse, lag 
om möjlighet till åtalseftergift i vissa 
fall och införandet av möjligheter 
till permission. För fängelsernas del 
ställdes stora förhoppningar på den nya 
verkställighetslag som trädde i kraft 1946. 
Fängelserna skulle nu göras till verkliga 
behandlingsinstitutioner. Det uttrycktes 
explicit att det i straffverkställigheten 
inneslutna lidandet skulle begränsas till 
själva frihetsförlusten och att de skadliga 
verkningarna av densamma så långt möjligt 
skulle begränsas.

Bostadsrum, intagen
På ett helt annat sätt än tidigare skulle nu 
brottslingen, inte brottet, sättas i centrum. 
Varje fånges individuella behov av vård 
skulle avgöra valet av strafform. Lika väl som 
psykiskt sjuka brottslingar borde få en viss 
sorts vård och behandling, borde detsamma 
gälla även för återfallsförbrytare, alkoholis-
ter, lösdrivare, prostituerade och inte minst 
unga lagöverträdare. Den symbolmässigt 
viktigaste förändringen i den nya lagen 
var avskaffandet av cellsystemet vilket un-
der hundra år utgjort grunden för svenskt 
fängelseväsen. Vården i fängelserna skulle i 
stor utsträckning bedrivas i öppna former. 
Också den officiella terminologin föränd-
rades. Fängelse skulle benämnas fångvårds-
anstalt, cellen blev bostadsrum och fånge 
kallades intagen. Även till det inre började 
ett omfattande moderniseringsarbete. Dag-
rum inrättades, fönstren förstorades, celler 
slogs samman till arbetsrum, fotbollsplaner 
anlades m. m. En följd av de nya tankarnas 
genomslag var att cellfängelserna nu sågs 
som omoderna och olämpliga att för be-
drivandet av verklig fångvård. Följaktligen 
borde dessa snarast läggas ner. 
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Av detta blev i det närmaste intet. För-
ändringarna hade beslutats utan att några 
större resurstillskott garanterats, samtidigt 
som antalet fängelsedömda, tvärtemot alla 
prognoser, kom att öka kraftigt. En konse-
kvens av detta var att de gamla vid det här la-
get slitna och omoderna cellfängelserna inte 
som planerat kunde läggas ner utan kom att 
bli kvar under lång tid framöver. För att 
möta det växande fångantalet tillkom ett 
stort antal kolonier och jordbruksfängelser. 
Några av dessa, Rödjan, Sörbyn och Svart-
sjö, är alltjämt viktiga institutioner i dagens 
kriminalvård. I övrigt var nybyggnadsverk-
samheten, med några få undantag, mycket 
blygsam under den första tiden efter andra 
världskriget. 

Intensiv kritik
Från slutet av 1950-talet och ett decennium 
framåt tillkom den nya generation storfäng-
elser, eller industrifängelser som de ibland 
kallades efter deras inriktning på modernt 
verkstadsarbete, och som idag utgör rygg-
raden i det svenska fängelsesystemet. Som 
en del i den allmänna radikalisering av 
samhällsklimatet som skedde från mitten 
av 1960-talet kom situationen för socialt 
eftersatta grupper att uppmärksammas. Ett 
av de områden som därigenom kom i fokus 
var kriminalvården, som trots tillkomsten 
av en ny brottsbalk och kriminalvårdslag 
1965, sågs som svårt eftersatt och byggan-
de på gammalt repressivt tänkande. Bland 
annat utsattes de nya storfängelserna för 
intensiv kritik. Delvis som ett resultat av 
detta tillkom 1974 den alltjämt gällande 
kriminalvårdslagen. Lagen innebar gene-
rellt sett en betydande liberalisering av reg-
lerna för verkställande av fängelsestraff även 
om det slutgiltiga resultatet var långt ifrån 
vad de mest radikala krafterna hoppats på. 
Bland annat talades nu om att anstalts- och 
frivårdspersonalens arbete skulle integreras, 

om att frigångsinstitutet och permissioner-
na skulle utökas och om att möjligheterna 
till besök och kontakter med anhöriga skulle 
förbättras. Under några år fanns åter en op-
timism inom kriminalvården påminnande 
om ”reformåren” kring andra världskriget, 
tydligast uttryckt i justitieminister Lennart 
Geijers uttalande om att antalet intagna 
skulle kunna sjunka till 700–800. 

Som en följd av 1974 års kriminalvårds-
reform tillkom åren därefter ett stort antal 
nybyggda lokalanstalter, däribland Hel-
singborg, Saltvik, Nyköping och Brinke-
berg. De är allihop i dag slutna anstalter i de 
lägre säkerhetsklasserna. I övrigt har endast 
ett fåtal nya anstalter tagits i bruk under de 
senaste decennierna. Däremot har många 
av de befintliga anstalterna byggts ut med 
ytterligare platser. I spåren efter 1990-talets 
ekonomiska kris har kopplingen mellan 
kriminalvård och ekonomi förstärkts. Kri-
minalvården har tidvis ålagts hårda effekti-
viserings- och rationaliseringskrav med åt-
följande överbeläggnings- och personalför-
sörjningsproblem som följd. Det inre arbe-
tet har under de senaste åren kännetecknats 
av en strävan efter att förstärka säkerheten i 
och kring anstalterna. Samtidigt har dock 
straffsystemet diversifierats och flera nya in-
slag som kontraktsvård, samhällstjänst och 
elektronisk övervakning utvecklats. Arbe-
tet med att utveckla nya och mer individu-
ellt avpassade behandlingsmetoder, fram-
för allt av beteendeterapeutisk karaktär, har 
under de senaste åren varit prioriterat.

Kompetensförluster
Först under 1980- och 90-talen har de 
flesta av de gamla före detta cellfängelserna 
kunnat avvecklas. Samtidigt ska det sägas 
att nedläggningen av fängelser, oavsett de 
byggnads- och lokaliseringsmässiga brister 
som vidhäftar dessa, kan vara en proble-
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för sista gången från vad som ofta varit deras 
arbetsplats under mycket lång tid finns det 
anledning att för ett ögonblick tänka på de 
tusentals och åter tusentals som passerat in 
och ut genom dessa fängelsers portar. 

Roddy Nilsson
Fil.dr. i historia

Fotnot
”Vita duvan” i Mariestad stängs 

den 31 augusti och ”Vita briggen” i Karlskrona den 
30 september. I båda fallen håller 

Kriminalvården Öppet hus (dagtid) med 
anledning av nedläggningarna, i Mariestad den 1 

september och i Karlskrona den 1 oktober. Allmän-
heten hälsas välkommen!

matisk process. När det gäller gamla fäng-
elser som försvinner riskerar detta att leda 
till kompetensförluster för kriminalvården 
och kanske också minskade möjligheter för 
intagna att upprätthålla kontakter med an-
höriga.

I och med att också fängelserna i Marie-
stad och Karlskrona försvinner återstår i 
endast ett par av de gamla fängelserna med 
rötter i 1800-talet. När nu de sista fångarna 
lämnar anstalterna och personalen går hem 
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Gudni Stefànsson (GS) anger 12-stegs-
behandling som en effektiv behandling 
inom missbrukarvården, vilket – enligt 
den i dessa sammanhang alltid åberopade 
SBU-rapporten 2001 – stämmer vad gäller 
behandling av alkoholister, men som enligt 
andra forskare saknar vetenskapligt stöd 
vad beträffar utpekande av specifika be-
handlingsmetoder, som till exempel KBT 
(kognitiv beteendeterapi) och 12-stegsbe-
handling. (Statens Beredning för Utvärde-
ring är en statlig myndighet som utvärderar 
hälso- och sjukvårdens metoder). Det låga 
stödet för någon enskild metod inom miss-
bruksvården stöds även av forskare som ut-
värderat projekt MATCH. Däremot finns 
det stöd för andra omständigheter före, 
under och efter behandlingen som verkar 
ha en positiv effekt på fortsatt nykterhet/
drogfrihet, men alltså inte för någon speci-
fik metod eller filosofi.

GS hävdar vidare att 12-stegbehandling-
en har ett eget språk (?) och en egen livsfi-
losofi att falla tillbaka på. Detta, säger GS, 
har skapat problem med avseende på kom-
munikation med remittenter (beställare av 
vård) och har även hindrat att metodens 
möjligheter används fullt ut (men går inte 
in på hur), samt att metodikens begräns-
ningar är förbisedda och att kvalitetssäk-

Kommentar rörande 
Plattform för samsyn
Peter Irvell har läst Gudni Stefànssons artikel i förra numret av TfK, och 
fortsätter här debatten om 12-stegbehandling.

Av Peter Irvell

ringen är diffus, något som ju även bland 
annat individcentrerade psykoterapiformer 
kritiserats för. 

Därför föreslår nu GS en Plattform för 
samsyn och presenterar den nu välkända 
historiken om 12-stegsfilosofin, konsekven-
serna av kemiskt beroende och lösningen på 
problemen som ”en andlig lösning som sna-
rare är känslomässig än religiös”. 

Jag kan mycket väl förstå att det är svårt 
att utvärdera en andlig-känslomässig pro-
cess och ännu svårare att utvärdera och kva-
litetssäkra en andlig-religiös process samt 
att kommunicera detta till personer med en 
sekulär livsfilosofi.

Målet med behandlingen är förstås fort-
satt långvarig nykterhet/drogfrihet, som 
uppnås genom att klienten fortsätter att 
delta i AA/NA-möten, vilket ju i sin tur är 
förutsättningen för att kunna uppvisa po-
sitiva behandlingsresultat för alkoholister 
(enligt SBU) och tillhör de omständigheter 
i och under behandlingen som inte har ut-
värderats i samma grad som Metoden/12-
stegsbehandlingen.

Till dessa omständigheter, vilka inte säl-
lan underskattas i olika utvärderingar, hör 
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betydelsen av klientens eget val att söka 
behandling, behandlingens organiserande, 
personalens empatiska förhållningssätt och 
bemötande, utvecklandet av relationen 
klient-terapeut och – inte minst – hur ef-
tervården är organiserad, det vill säga hur 
och på vilket sätt den fortsatta eftervården/
eftervårdskontakten förstärker individens 
beslut att fortsätta hålla sig drogfri och nyk-
ter, med eller utan hjälp från Högre Makt. 

Detta tas upp i SBU:s rapport 2001 och 
även i till exempel Brottsförebyggande 
rådets utvärdering av Kriminalvårdens 
särskilda narkotikasatsning 2002-2006, 
men Metoden står fortfarande i fokus för 
diskussionen.

Målet med 12-stegsbehandling delas av 
de flesta andra förekommande missbruks-
behandlingar/program, och ett positivt be-
handlingsresultat får i sin tur oftast positiva 
konsekvenser på relationer, känsloliv, bete-
ende, ekonomi och så vidare, oavsett vilken 
Metod som används eller påstås användas.

Så långt har vi nog en gemensam platt-
form och samsyn.

Vid beskrivningen av det som man kallar 
Livsfilosofin kommer man specifikt in på 
de 12 steg som ingår i programmet och som 
tillsammans med Stora boken från 1939 är 
12-stegsrörelsens budord respektive bibel 
och utgör grunden för Livsfilosofin.

Sedan redovisar GS ett antal problem, 
som till exempel är att

1) ”vem som helst kan inte bli 12-stegs-
behandlare eftersom man för att förmedla 
upplevelser från en livsfilosofi även måste 
leva i den”. 

- ett krav som torde vara unikt att ställa 
på personer som på olika sätt arbetar med 
andra människors problem: medicinska, 
psykologiska eller sociala.

Detta krav är ”en stötesten för samarbetet 
med andra inom missbrukarvården och 
ett problem när det gäller kvalitetssäkring 
och utbildning av behandlare”. (GS  
exemplifierar inte men har säkert gjort en 
riktig analys.)

2) Den andra stötestenen är 
”att kunskapen som förmedlas på 12-stegs-

behandling inte förmedlas teoretiskt genom 
enskild inlärning utan livsfilosofiskt genom 
upplevelser här och nu i en stark läroprocess 
med andra”.

- vilket låter precis som vad man gör i 
andra former av gruppterapi och i KBT och 
MI  (Motivational Interviewing), där man 
ju inte lägger tyngdpunkten på teori utan 
på känslomässiga och kognitiva upplevel-
ser, erfarenheter och inlärning.

GS slutsats blir att ”gängse (?) teoretiska 
alkohol- och drogterapeututbildningar har 
begränsat värde i en god 12-stegsbehand-
ling eftersom det är skillnad på att veta och 
att vara”. Detta är ett mantra och en myt 
som odlas inom den så kallade Gemenska-
pen, där den något fördomsfulla synen på 
psykologer och socionomer ofta dyker upp 
vid informella samtal och diskussioner. Det 
är ett antiintellektuellt förhållningssätt 
som hindrar den utveckling som 12-stegs-
behandlare ibland säger sig vilja ha och som 
även har drag av ett elitistisk perspektiv som 
jag menar försvårar bildandet av den Platt-
form som GS vill åstadkomma.

Här för sedan GS ett resonemang om 
varats relation till livsfilosofi ”som ger för-
mågan/kunskap att bedöma vad som är gott 
respektive ont. (!) Denna kunskap ligger ut-
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anför de strikt vetenskapliga ramar som vi 
omgärda kunskap med i vårt vetenskapligt 
styrda samhälle.”

GS kommer sedan in på vad det är i varat 
som gör det så överlägset vetandet – teore-
tisk kunskap. Han går tillbaka till ett be-
grepp som myntats av Aristoteles: Fronesis, 
som enligt Wikipedia definieras som prak-
tiska kunskaper, det som rör handlingar i 
den mänskliga världen.

I GS första tolkning av Fronesis blir detta 
”kunskapen om hur samhällen byggs och 
hur folk relaterar”, vilket låter som den kun-
skap som lärs ut i skolan och på universitet 
och högskolor.

Han säger vidare att ”denna kunskap 
bottnar i en livsfilosofi och i politiska ställ-
ningstaganden”. Vilket inte impliceras i 
den ursprungliga definitionen. Därifrån 
går GS till att dra slutsatsen att Fronesis 
är”relationernas, hjärtats och känslans 
kunskap”, som är ytterligare ett steg från 
den ursprungliga definitionen men en ut-
vidgning som passar väl in i den fortsatta 
beskrivningen av behandlingsarbetet enligt 
12-stegsfilosofin.

Behandlingsarbetet sker alltså inte med 
hjälp av teoretiska förklaringar utan med 
ett strukturerat schema där manualbase-
rade föreläsningar (som är föreläsarens/
behandlarens personliga erfarenheter av att 
lösa känslomässiga problem inom ramen 
för 12-stegsfilosofin) varvas med grupper, 
som vad jag förstår innebär gruppterapi 
eller samtalsgrupp, inte sällan varvat med 
pedagogiska upplysningsfilmer (filmer som 
såvitt jag vet inte har några som helst mät-
bara effekter på missbruksbeteende).

GS hävdar sedan att den övriga miss-
bruksvården pratar mycket men inte hittar 
lösningar på Problemet, beroende på att 
man inom medicin och beteendevetenskap 
har så många olika förklaringar att inget blir 
gjort.

”Vi (inom 12-stegsrörelsen) kan lugnt (?) 
konstatera att vetenskapen ännu inte blivit 
överens om vad beroende är” (Stefansson 
2003). Till skillnad från 12-stegsrörelsen, 
får man förmoda.

Kanske GS i enlighet med Traditionerna 
skulle ha valt ordet Ödmjukt i stället för 
Lugnt.

Därefter följer den väl kända beskriv-
ningen av hur AA ser på kemiskt beroende, 
sjukdomsbegreppet, som andlig sjukdom 
och så vidare. Vägen ut ur den andliga smär-
tan och den andliga sjukdomen går genom 
de 12-stegen och att man hittar en andlig 
kraftkälla genom gudsbegreppet, det vill 
säga Gud eller Högre makt, som efter att kli-
enten introducerats i denna begreppsvärld 
blir en privat angelägenhet vars definition 
överlämnas åt patienten själv. (PO Enqvist 
har belyst detta i sin senaste bok.)

Sjukdomsbegreppet och Gud är andra 
stötestenar i 12-stegarnas samtal med 
andra professionella, skriver GS, men det 
som skapar mest missförstånd och hindrar 
kvalitetssäkring (hur då?) är att 12-stegsbe-
handlingen styrs av 12-stegsfilosofin (där ju 
Gud och Högre makt omnämns i sex av de 
tolv stegen och tilliten till den egna förmå-
gan inte direkt betonas) och inte teoretiska 
lärosatser (till skillnad från religiösa lärosat-
ser?).

För att komma tillrätta med det proble-
met introducerar GS en modell för en lä-
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rande organisation som är beskriven av Dale 
(1999). Dale talar här om olika nivåer för en 
lärande organisation som GS säger sig vilja 
komplettera med en filosofisk nivå, det vill 
säga 12-stegsfilosofin, som ligger ovanför 
den teoretiska nivån. Detta leder då till ett 
fruktbart samtal mellan 12-stegsbehandlare 
och andra professionella (som inte har hittat 
någon lösning på Problemet ännu), vilket i 
sin tur ska skapa förståelse för och insikt om 
Metodens möjligheter och begränsningar 
samt underlätta utvärdering och kvalitets-
säkring av 12-stegsbehandling.

Slutklämmen är inte förvånande:
”Den som handlar utifrån den filosofiska 

nivån (12-steg) lägger förmodligen stor 
vikt vid gemenskap i klientgruppen, ser be-
handlingen som ett drivhus fyllt av värme, 
ljus och kärlek där patienten accepterar sin 
sjukdom o.s.v.…  Den som handlar från en 
teoretisk nivå (vi som inte arbetar med 12-
steg) förmodas lägga vikt vid erkännande, 
att bryta ner förnekande och konfrontera 
patienten till accepterande.”

Efter att ha arbetat med missbruk i 37 år, 
i ett antal former och med ett antal meto-
der, så vill jag påstå att den av GS återgivna 
bilden av behandling utifrån den teoretiska 
nivån varit vanligare i den 12-stegsbehand-
ling som jag haft god insyn i än i miljötera-
pi, transaktionsanalys och psykodynamisk 
gruppterapi. Encounterterapi (Daytop) och 
så kallad Hasselapedagogik undantagna.

12-stegsbehandlingens problem verkar 
bestå i att ”de andra” inte förstår eller har 
konstiga invändningar om den Högre mak-
tens plats, position och betydelse för ”till-
frisknandet”, kort sagt det man kallar för 
Filosofin, och att man vill få ”de andra” att 
acceptera de delar och det synsätt som inte 

passar in i de allmänt förekommande förut-
sättningarna som gäller för utvärdering och 
kvalitetssäkring.

En lösning på detta problem skulle kunna 
vara att man, liksom med Gud och Högre 
makt, låter Filosofin vara en ”privatangelä-
genhet” och fokuserar på processen och på 
att frigöra ”Patientens” egna i kemiskt be-
roende inlåsta resurser för att på olika sätt 
stödja självläkningsprocessen hos den en-
skilde individen. Ett vanligt talesätt bland 
12-stegare, som kunnat konstatera de icke 
alltför sällsynta återfallen i missbruk bland 
kamraterna, är ”han/hon följde ju inte pro-
grammet”. För följer man bara programmet 
så får man ju inga återfall, per definition.

Förenklingar leder sällan framåt, inte hel-
ler mystifieringar eller magiskt tänkande.

Däremot tycker jag mig ha märkt att po-
sitiv uppmuntran och tilltro till människors 
egen förmåga i kombination med empati, 
respekt och användande av den bank av 
kunskap som hela tiden byggs upp – och 
som ger upphov till nya teorier – ger män-
niskor möjlighet och kraft att förändra sitt 
beteende. Självklart måste man ibland kon-
frontera klientens felaktiga verklighetsupp-
fattning och göra det med empati, men inte 
för att bryta ner klienten utan för att han/
hon ska kunna gå vidare.

Om Guds existens vet vi ingenting och 
om möjligt ännu mindre om hans intresse 
för människors enskilda strävanden, men 
om kraften i positiv mänsklig samvaro och 
engagemang vet vi, att om den finns med 
bygger man upp tilltron till den egna för-
mågan och får kraften att hjälpa andra. 

Gärna med utnyttjande av evidens-
baserad kunskap, var den nu står att finna.

Peter Irvell 
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I nr 1/2010 av Runt i Krim finns en ar-
tikel med rubriken ”Sant att kriminalvård 
inte är lönsamt?”. Den ger mig anledning 
till några spridda tankar.

Uttrycket ”ingen blir bättre av att sitta i 
fängelse” ställs mot utvärdering av kostna-
der och effekt av viss programverksamhet. 
Jag tycker resonemanget är förtjänstfullt 
när det gäller just utvärdering – resultaten 
stimulerar personal och kanske också in-
tagna att satsa ännu mera.

Undvika skadliga verkningar
Artikelns rubrik, liksom avslutningen om 
det som kallas 1970-talsklyscha, kan emel-
lertid missförstås. Den sedan ganska länge 
rådande kriminalpolitiken innebär ju att 
fängelse undviks i det längsta, men när det 
väl valts ska allt göras för att förbättra den 
enskilda fångens situation. Fängelse väljs 
inte på grund av behandlingsbehov utan 
på grund av omständigheter runt brottet 
(brottets ”svårhetsgrad”). I tidigare lag-

lönsam kriminalvård, 
men onyttigt fängelse
Återfallsstudier relaterade till viss verksamhet på anstalterna mäter inte ef-
fekterna av fängelse i sig utan enbart skillnaden mellan fångar som deltagit 
i viss verksamhet och de som inte g jort detta.  
Per Colliander reagerar över ett försök att revidera en ”1970-talsklyscha”.

Av Per collIAnDer

stiftning förekom uttryck som ”undvika 
skadliga verkningar av frihetsberövandet”. 
Denna bakomliggande ideologi är giltig 
också idag.

Detta kriminalpolitiska och också krimi-
nalvårdspolitiska betraktelsesätt har vuxit 
fram under lång tid (redan Verkställighets-
lagen från 1945 slår an tonen!). Det sena 
1990-talets paroll ”Bättre ut” sammanfattar 
väl dessa strävanden.

Man bör alltså göra tydligt att återfalls-
studier relaterade till viss verksamhet 
på anstalterna inte mäter effekterna av 
fängelse i sig utan enbart skillnaden mel-
lan fångar som deltagit i viss verksamhet 
och de som inte gjort detta. Jag tror att 
liknande positiva resultat som redovisas i 
artikeln kan återfinnas i all verksamhet där 
personal och intagna arbetar nära varandra. 
Det kanske i själva verket är personalens 
positiva attityder och arbetssätt som ger ett 
bra resultat.
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Det är ju allmänt vedertaget att antalet 
fångar inte står i något samband med krimi-
naliteten i samhället, det är politiska värde-
ringar som styr. Om vi nämner 1970-talet 
bör vi komma ihåg att under det decenniet 
fanns en optimistisk tro att kriminella med 
framgång kunde behandlas utanför fängel-
set. Vi hade en justitieminister som pläde-
rade för minimal användning av frihetsbe-
rövande; i något offentligt tal använde han 
siffran 600 som ett rimligt mått på hela den 
samlade fångpopulationen. 1970-talets be-
handlingsoptimism ledde fram till mäng-
der av program av skiftande kvalitet. Det är 
verkligen utmärkt att man nu har ordentliga 
evidenskrav och också väl utbildade pro-
gramledare.

”Nothing works”-rörelsen var obetydlig 
jämfört med motsvarande ”what works”. Vi 
bör inte blanda begreppen – den kriminal-
politiska grundsynen beror på övertygelsen 
att frihetsberövande ska undvikas så långt 
det är möjligt, alltså inget samband med 
programverksamheten.

Återfallsstudier har alltid varit svårt, det 
är så många svårkontrollerbara faktorer 
som kan inverka när en fånge väl finns ute 
i samhället igen. Särskilt är urvalet till ett 
visst program sannolikt av mycket stor 
betydelse. Det är också intressant att få 
veta hur lång mätperiod utan återfall i brott 
som tillämpats (hur lång är den ”brottsfria” 
perioden för jämförelsegruppen?)

Ännu bättre resultat kanske kan 
uppnås om man också mäter tiden till 
återfall respektive om återfallet avser 
mindre allvarliga brott än tidigare. Den 
genomsnittliga fångens bakgrund är ofta så 
komplicerad att man måste ge programmen 
utrymme att verka långsamt . En långsamt 
verkande självläkning har kanske positivt 
stimulerats av programmen.

Att beräkna den totala samhällsvinsten av 
minskande återfall är nog ytterst vanskligt. 
Det är så många faktorer som gör tillvaron 
svår för utvärderaren, inte minst gäller detta 
den omständigheten att den så kallade 
uppklarningen är mycket låg – de flesta 
kriminella åker inte fast! Det är alltså svårt 
att veta vad man egentligen mäter.

Fortsätt gärna mätningen av programmen 
och förfina efterhand metoderna, men dra 
inte för långt gående slutsatser om eventuell 
nytta med frihetsberövandet. Sannolikt är 
all verksamhet som seriöst syftar till att 
förbättra fångarnas situation berättigad och 
väl värd sitt pris.

Per Colliander
F.d. enhetschef på Kriminalvårdsstyrelsen
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In memoriam

Marianne Håkansson

Förra generaldirektören Marianne 
Håkansson har avlidit. Hon blev 69 år. 
Närmast sörjande är systrarna Birgitta 
Lindewald och Ebon Håkansson-Peterson 
med familjer.

Marianne föddes i Linköping och tog 
studenten där 1961 och därefter jur.kand- 
examen vid Stockholms universitet 1966.

Marianne började inom Kriminalvården 
år 1972 som avdelningsdirektör och slutade 
1987 som överdirektör. Hon har även varit 
sakkunnig och senare departementsråd vid 
Justitiedepartementet.

Åren 1987 till 1997 var Marianne 
Håkansson generaldirektör vid Brotts-
förebyggande Rådet (Brå) och 1998-2001 
stod hon till regeringens förfogande 
och ledde flera utredningar om bland 
annat diskriminering och bioteknik. 
Hon var också under flera år ledamot av 
Kriminalvårdsnämnden.

År 2001 kom Marianne till Polishögsko-
lan för att arbeta med organisations- och 
kompetensutveckling. Senare fick hon upp-
draget att kvalitetssäkra polisutbildningen 
för högskolemeritering, ett arbete som på-
gick fram till hennes pensionering 2008.
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År 1992 blev Marianne Föreningen 
Skyddsvärnets första kvinnliga ordförande, 
en post som hon innehade fram till år 2004. 
Skyddsvärnet är en ideell organisation som 
förebygger brott och social utslagning. 

Strax efter Mariannes tillträde förändra-
des villkoren för Skyddsvärnets verksamhet. 
Det ledde till att föreningen gick med stora 
underskott. Marianne ledde, tillsammans 
med den verkställande chefen, en total om-
strukturering av verksamheten, vilket inne-
bar nedläggning av vissa verksamheter och 
nystart av andra. Hon fattade de beslut som 
krävdes, även om de var obekväma. Utan 
hennes skickliga insats är det tveksamt om 
Skyddsvärnet hade överlevt.

Marianne hade det sociala engagemang 
som verkar utan att synas och som aldrig var 
kopplat till offentlig eller ens intern bekräf-
telse. Uttryckte man sin uppskattning över 
hennes insatser blev hon närmast generad 
över uppmärksamheten.  

Som vän var Marianne trofast, minnes-
god, generös och klok. Som person var hon 
skygg med stor integritet. Men hon var all-
tid beredd att försvara det hon uppfattade 
som rätt och riktigt, även om det inte var 
riktigt opportunt. Hon var alltid modig, 
aldrig feg.

Vi är oerhört ledsna att Marianne 
Håkansson har gått bort. Marianne var 
mitt uppe i förberedelse- arbetet inför 

Skyddsvärnets 100-årsjubileum och hade 
sett fram emot det. Hon var, strax före sin 
bortgång, precis som vanligt; glad, rolig, 
bitsk, skärpt, intellektuellt alert och ja, 
precis som vanligt. 

Vi saknar henne.

Vännerna i Skyddsvärnet:
Gunnar Engström

Peter Irvell
Bertil Metzger

Magnus Sjöberg
Gunilla Wiklund

Jag håller med Gunnar Engström m.fl. 
i deras beskrivning av Marianne som en 
mycket lågmäld person med stor skicklighet 
och integritet. Som anställd i Skyddsvärnet 
var det alltid lite svårt med de där höjdarna, 
det vill säga styrelsen och dess ordförande. 
Men med Marianne upplevde jag att det hos 
henne fanns en lyhördhet och ett personligt 
intresse som var genuint. 

Vid ett tillfälle hade jag begärt att få göra 
någon form av personlig skriftlig genom-
lysning av mitt arbete. Marianne plockade 
då fram en alldeles ny tvärvetenskaplig ut-
bildning på Södertörn högskola. Jag var inte 
insiktsfull nog då att förstå vidden av denna 
generositet. Vid ett av våra sista möten på 
ett årsdito vid SKV, var jag framme och häl-
sade på henne då jag visste att hon varit sjuk, 
och hon gav verkligen personligt beröm till 
TfK och dess medarbetare. 

Vi saknar henne. 

Lars Metelius
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Kriminalvården har härbärgerat många 
personligheter, speciellt på 40- och 50-ta-
len och framåt, när frivården byggdes upp. 
Man var inriktad på akademiker och brydde 
sig inte så mycket om ifall personen var ut-
bildad i samhälls- eller beteendevetenskap, 
var jurist eller psykolog. Det viktiga var att 
man hade en akademisk examen och var ge-
nuint människointresserad. Det är lätt att 
känna sig nostalgisk, inte minst när man 
också ser Lennart som en symbol för hur 
det kunde vara på ”den gamla goda tiden”. 
Den kreativitet som frodades och den frihet 
som tilläts när det gällde att hitta lösningar, 
ofta nödvändiga, på problem som uppstod. 
Det fanns inga färdiga mallar, inga rutiner 
och ofta inte heller några resurser.

För er unga inom kriminalvården idag lå-
ter detta antagligen som sagor, men så var 
det och kanske kommer de tiderna igen. Det 
var inte ovanligt att man tog hem en klient 
och rotade igenom garderoben efter några 
användbara plagg, bjöd på mat, kanske hus-
rum, ja till och med anställning i hushållet 
eller i trädgården.

Lennart var med och skapade en helt ny 
vårdform, nämligen familjevård för vuxna, 
”värstingar”, skulle man väl kunna tillägga. I 
och för sig kan man ju påstå att det har fun-
nits en gammal sådan tradition i Sverige och 
andra delar av världen, nämligen att barn 

och gamla, fattiga och lytta, socialt utslagna 
och så vidare ackorderades ut. Till släkting-
ar för det mesta, men också som hjälpredor 
på gårdarna. Det praktiserades också på 
1940-talet inom mentalvården, har Barbro 
Schillander-Lundgren påpekat vid tidigare 
tillfälle, men detta att placera ut kriminella 
var något nytt. Ibland för att slippa fängelse, 
ibland istället för så kallad paragraf 34, eller 
vårdvistelse i moderna termer.

Lennart Andersson, som jag haft förmå-
nen att jobba tillsammans med och bli upp-
lärd av, hade flera signum, bland annat att 
agera mycket snabbt om någon klient visade 
minsta tecken till att vilja något och att hitta 
ovanliga lösningar som nog ofta hade en viss 
chockverkan. Till exempel stor frihet, tillit, 
plötsligt ansvar för djur och naturens egen 
kraft som läkande ingrediens.

Det är märkligt vad mycket egendomliga 
rykten som florerade kring denne man. Jag 
blev i mitten av 1980-talet satt att kontrol-
lera hans reseräkningar. Dessa var i sig en 
upplevelse, statliga blanketter med alla sina 
formella rutor ifyllda i normal skrivstil-
storlek för att övergå i långa romaner om 
geografi och personer, men i krympande 
bokstavsstorlek, och flyta ut över alla mar-
ginaler. Dessa gillades inte av kanslister med 
flera och ansågs vara falsarier och en extra 
försörjningskälla till alla underhållskrä-

In memoriam

lennart Andersson

”luffaren” har gått vidare.
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vande barn. Så var de emellertid ej, jag vet 
för jag fick fungera som chaufför åt honom 
vid flera tillfällen, han saknade eget kör-
kort. Måltidsraster hanns sällan med och 
övernattningarna var ytterst spartanska, vi 
körde ca 300 mil på fyra dagar och gjorde 
under hela resan ganska komplicerade be-
sök: familjehemsuppföljningar som kunde 
vara sammanfattningar och avslut, nyinter-
vjuer av potentiella familjevärdar som skulle 
introduceras och bedömas eller artighetsvi-
siter eller principuppföljningar. Allt skedde 
i ett rasande tempo och Lennarts metod 
bestod ofta i att prata fort och mycket själv, 
men iakttagelseförmågan var på helspänn 
och resandet mellan ställena användes till 
att stämma av intrycken. Jag tror att det är 
ganska många kriminalvårdhandläggare 
och andra som varit med på sådana resor 
och blivit ganska tagna.

Från FBC till SKV
Starten på denna verksamhet skedde på 
frivårdens behandlingscentral (FBC). Där 
uppstod ett gäng så kallade frivilliga med-
arbetare som fungerade som chaufförer och 
beledsagare. Gruppen var en brokig sam-
ling individer som med kort varsel skulle 
kasta sig ut på långresor med bil och i prin-
cip fängelseklienter som kunde förväntas 
rymma när som helst. Där ingick personer 
som kanske normalt inte skulle ha passat in i 
tjänstemannafacket, också sådana som hade 
erfarenhet av fängelsernas insidor. Visst 
skedde misstag och övertramp ibland, men 

i förvånansvärt ringa omfattning och långt 
mindre än vad som påstods eller ryktena vil-
le påskina, till exempel att det förskingrades 
pengar. Lennart var mycket noggrann med 
tjänstemannaansvaret. Däremot kanske lite 
väl generös med att ordna medel till klien-
ternas olika nycker, men aldrig överskridan-
de reglementet. Det var dessutom väldigt 
genröst på 1970-talet när det gällde samhäl-
lets pengar, och när Lennart så småningom 
övergick till att driva stiftelsen Libero blev 
det hans egna medel som gick åt. 

Lennart var en personlighet som inte all-
tid uppskattades, särskilt inte av dem som 
fungerade mer utifrån en formell tjänste-
mannaroll. När Märta Gabrielsson (som vi 
nekrologade i förra numret av TfK) skulle 
gå i pension hade hon lovat sin efterföljare 
att Lennart skulle vara borta. På så sätt star-
tades ett samarbetsprojekt mellan Skydds-
värnet (SKV) och Kriminalvården mellan 
1982 och LA:s pensionering 1988.

Lennart har på antroposofiskt manér gått 
vidare, men placeringsenheten vid Skydds-
värnet lever kvar i den här sinnevärlden.

Det finns idag ett otal familjevårdsenhe-
ter. Den ena erbjuder det mest fulltäckande 
komplementet och bjuder över den andra.  
Jobb, djur, konsulentstöd, täta besök, dyg-
net runtjour, läkare, psykiatriker, bostad 
efter o.s.v. Men enligt min bedömning har 
egentligen inget riktigt nytt tillkommit se-
dan Luffaren utvecklade sin verksamhet. 

Lars Metelius
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Ur utvecklingsenhetens nyhetsbrev

Metadonautomater i engelska 
och walesiska fängelser

I England och Wales har man infört me-
tadonautomater i fängelserna. Erfarenhe-
terna sägs vara goda. Införandet av automa-
terna väckte en politisk debatt, framförallt 
om pengarna inte skulle göra bättre nytta på 
annat håll. 

 

Automaterna identifierar fångens finger-
avtryck eller ögats iris och söker i den medi-
cinska journalen, därefter kommer den kor-
rekta dosen metadon i en pappmugg. Sedan 
måste metadonet tas under uppsikt av en 
kriminalvårdstjänsteman. En förutsättning 
är att fången ingår i fängelsets metadon-
program. Hittills uppges att erfarenheterna 
enbart är goda.

Motiven för att använda automater upp-
ges vara en trygg och säker metod för att 
ge föreskriven behandling, att det ges till 
rätt person, minskar handeln med droger 
i fängelset, automatiseringen sparar tid och 
pengar samt frigör hälsovårdspersonal.    

Systemet har installerats i 57 av landets 
140 fängelser och 13 ytterligare fängelser 
står på tur. Investeringen av automaterna är 
beräknad till fyra miljoner pund och bekos-
tas av hälso- och sjukvården. 

Motioner från folkvalda i 
riksdagen
Snart är det riksdagsval, och partierna pro-
filerar sig bland annat på kriminalpolitikens 
område. Men, vad motionerar våra folkval-
da i riksdagen om när det inte är val? Vad an-
ser de vara av intresse att ta upp som förslag i 
Sveriges riksdag? Vilka förslag skulle kunna 
få en direkt eller indirekt påverkan på Kri-
minalvården? Vi vet att det är få motioner 
som går igenom och blir verklighet, men 
frågeställningarna tenderar att återkomma 
senare men i andra sammanhang. De exem-
pel som följer är från hösten 2009.

Kriminalvård
En riksdagsman från Kd önskar krimina-
lisera rymningar och rymningsförsök med 
hänvisning till våra grannländer och en del 
länder i Europa. Ett exempel som nämns är 
Slovenien och Tjeckien, där straffskalan för 
rymning går från böter till fem års fängelse. 

Två riksdagsmän från S vill införa ett 
nationellt övervakningsorgan med upp-
giften att övervaka tillsynen över behand-
lingen av frihetsberövade personer. Detta 
tillsynsorgan skulle dessutom ges möjlighet 
att ta emot klagomål från enskilda. Därmed 
skulle inte en så stor och växande andel av 
JO:s resurser behöva vara bundna till att be-
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handla klagomål från intagna i häkten och 
kriminalvårdsanstalter. En riksdagskvinna 
från Fp vill inrätta en fristående inspektion 
med uppgift att granska Kriminalvårdens 
verksamhet och följa upp incidenter. En så-
dan inspektion bör kunna ta emot förslag 
och klagomål från intagna, såväl som själv 
ta initiativ för att se om det finns fel inom 
kriminalvården som behöver påtalas och åt-
gärdas. Ett inrättande av en sådan fristående 
inspektion skulle leda till stärkt förtroende 
för Kriminalvårdens verksamhet.

Två riksdagskvinnor från S vill införa 
ett tydligare genusperspektiv i Kriminal-
vården. De anser att mannen fortfarande är 
norm när det kommer till politiska beslut 
om riktlinjer och handlingsprogram för 
kriminalvården. De vill införa ett genus-
perspektiv i planering, genomförande och 
utvärdering av all verksamhet inom krimi-
nalvården för att förbättra kvinnors situa-
tion i fängelserna.

En riksdagsman från S vill kvalitetssäkra 
och utveckla kriminalvården. Han anser att 
det på vissa anstalter idag erbjuds utbild-
ning, men kvaliteten och utbudet varierar 
för mycket. Detta ska inte avgöras av vilken 
anstalt man blir placerad på. Det är lika vik-
tigt överallt och ska vara en nationell am-
bitionsnivå, inte ett lokalt intresse. Det bör 
vid landets kriminalvårdsanstalter finnas 
möjlighet att studera på högskolenivå. Det 
bör även finnas tillgång till klientutbildning 
inklusive yrkesutbildning.

En riksdagsman från kd anser att staten 
kan ta över betalningsansvaret för place-
ringen av villkorligt frigivna missbrukare 
på behandlingshem även efter villkorlig fri-
givning. Enligt motionären finns det exem-
pel på kommuner som vägrar skriva under 

ansvarsförbindelser eller enbart betalar för 
några få dagar. Detta trots att det ofta krävs 
en längre behandlingsperiod för att be-
handlingen ska vara meningsfull. Därmed 
blir det inte behovet utan vilken kommun 
vederbörande är skriven i, som avgör om 
vårdvistelsen kommer till stånd.

En moderat riksdagsman skriver i sin 
motion om att behandlingen för de sexu-
labrottsdömda idag är frivillig och många 
avstår. Det är inte rätt att människor som 
begår fasansfulla övergrepp ska kunna välja 
bort vård.  Därför anser han att det ska vara 
obligatorisk vård av sexualbrottsdömda.

Två riksdagskvinnor från Kd har lämnat 
in två likalydande motioner och vill att far-
makologisk behandling i kombination med 
psykologisk och social terapi ska användas 
för att en dömd pedofil ska få villkorlig fri-
givning.

En moderat riksdagsman anser, att som 
nu låta den dömde på frivillighetens basis 
bestämma över behandlingar, måste vara 
uteslutet. Motionären vill införa kemisk 
kastrering, tillfälligt nedsättande av poten-
sen, som påföljd till våldtäkt och försök till 
våldtäkt. Påföljden ska också kombineras 
med terapeutisk behandling.

Två riksdagsmän från S vill att en person 
med utländskt medborgarskap som i Sverige 
döms till fängelsestraff och utvisning också 
ska avtjäna straffet i hemlandet. Detta mo-
tiveras också med att det är en förändring 
som på sikt troligen inte bara sparar mycket 
resurser utan även är brottspreventivt.

En riksdagsman från S vill införa vecko-
slutsfängelser för äldre förbrytare. 
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Vänsterpartiet anser att alla på sikt ska 
kunna omfattas av möjligheter att avtjäna 
halva strafftiden i frihet, men eftersom en 
sådan reform kräver stora strukturföränd-
ringar inom kriminalvårdens olika delar, 
läggs till att börja med fram ett förslag om 
att denna reform ska omfatta de som för 
första gången dömts till frihetsberövande 
påföljd. V anser i motionen att påföljd som 
avtjänas inom anstalt är väldigt kostsam i 
förhållande till påföljd som avtjänas inom 
ramen för frivården. När den tänkta refor-
men genomförs frigörs resurser som ska 
användas för att förstärka innehållet i kri-
minalvården och frivården och därutöver 
ska Kriminalvårdens anslag sänkas. Svens-
ka fångar är helt hänvisade till JO med sina 
klagomål, och inget annat kontrollorgan 
har ansvar för klagomål från denna grupp. 
Vänsterpartiet anser att det är hög tid att 
inrätta en fångombudsman.

Miljöpartiet vill stödja Kriminalvårdens 
verksamhet gällande mäns vålds- och sexu-
albrott mot kvinnor genom att tillföra yt-
terligare medel för att alla män ska kunna 
nås av dessa behandlingar. Programmen bör 
bli obligatoriska för alla män som dömts för 
vålds- eller sexualbrott.  Miljöpartiet menar 
också att regeringen omedelbart bör tillsätta 
en utredning om kvinnor i kriminalvården 
för att utröna hur många kvinnor som kan 
ha utsatts för sexuella övergrepp och mäns 
våld. Därefter ska Kriminalvården utarbeta 
ett samarbete med kvinnojourerna och låta 
kvinnojourer hålla stödsamtal med kvinnor 
på anstalter; de ger även intagna kvinnor al-
ternativet att få stödsamtalen i kvinnojour-
ens lokaler. Miljöpartiet vill också inrätta en 
fångombudsman.

Socialdemokraterna anser att det finns 
ytterligare möjligheter att ytterligare ef-

fektivisera verksamheten inom kriminal-
vården. S anser att halvvägshus är ett eko-
nomiskt billigare alternativ än anstalt och 
att regeringen måste anstränga sig för att 
förbättra utslussningen och öka antalet kli-
enter i halvvägshus till minst 200 stycken. 
Fotboja i högre utsträckning i slutet av 
längre fängelsestraff skulle också kunna an-
vändas. Sammantaget anser S att det går att 
spara flera hundra miljoner på sikt. Det är 
resurser som kan användas till behandling 
och bättre utslussning.

Staffskärpningar
I flera motioner från framförallt M och S 
förekommer förslag om straffskärpningar 
för olika brott, bl.a. för rattfylleri, att alla 
väpnade rån ska klassas som grova, våld i 
nära relation, brott mot vapenlagen, smit-
ning i samband med tullkontroller, sexköp, 
vållande till annans död vid fordonstrafik, 
vid försvunna rånbyten, när brottet kan 
kopplas ihop med organiserad brottslighet, 
cigarettsmuggling i stor skala, drograttfyl-
leri, livstids fängelse för mord ska vara den 
normal påföljden, olaga hot, snatteri och att 
införa minimistraff i straffmätningen.

När det gäller sexualbrott är det flera mo-
tionärer som inför någon form av samtycke 
i lagstiftningen, exempelvis att varje sexuell 
handling som inte bygger på samtycke ska 
vara straffbar eller att lagstiftning rörande 
sexualbrott ska innehålla en bestämmelse 
om samtycke. Det finns även en motion om 
att utreda hur begreppet grov oaktsam våld-
täkt kan införas i sexualbrottslagen.

  
Vidare föreslår ett flertal motionärer att 

preskriptionstiden ska förlängas, avlägsnas 
eller slopas för all typer av grova brott.
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