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Kriminalvård i frihet är humana straffpåföljder där preventiva termer som rehabilitering, vård 

och stöd - samt strafftermer i form av kontroll och övervakning - ofta kommer till uttryck. Vid 

sidan av detta förekommer också en rationaliseringsdiskurs som förutsätter förnuft och 

effektivitet. Hur påverkar dessa diskurser varandra, hur har de förändrats tidsmässigt och 

vilka diskursiva kamper utspelar sig i utsagor som handlar om alternativa påföljder till 

fängelsestraffet? Syftet med uppsatsen är att undersöka de diskurser som råder i samband med 

kriminalvård i frihet samt hur utsagorna kan sättas i relation till rationalisering som begrepp. 

Rationalisering som det formulerats av sociologen Max Weber samt anhängare av hans teorier 

som använt och vidareutvecklat begreppet, till exempel Frankfurtskolan. 

Uppsatsen är en teoretiskt inriktad diskurs- och dokumentanalys med utgångspunkt i fyra 

olika analysområden; filantropi & medborgaransvar, allmänhetens syn på brott och straff, 

utsagor från kriminalvården samt lagstiftning & kriminalpolitik.

Slutsatser / Resultat: Inom vart och ett av områdena förekommer diskursiva kamper som i 

nästan samtliga fall står i relation till humana, preventiva och rationella diskurser. En viktig 

slutsats av undersökningen är att det finns en diskursiv kamp som handlar om 

informationsflöden mellan makthavarna och allmänheten. En annan viktig slutsats är att den 

rationaliseringsdiskurs som råder idag riskerar att förringa Frivårdens verksamhet och 

inriktning.  

Nyckelord: Sociologi, Kriminalvård, Frivård, Rationalisering, Brott, Straff, Diskurser.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Ett socialt fenomen som ofta blir föremål för analys inom sociologisk forskning är avvikelse. 

Det finns flera olika utgångspunkter för att diskutera avvikelse som ett generellt fenomen men 

inom tidigare social och samhällelig forskning har främst synen på kriminalitet behandlats, 

menar Sharrock, Hughes & Martin (2003). Synen på brott och straff har inte bara sysselsatt 

kriminologer utan också både klassiska och moderna sociologer som på olika sätt beskrivit 

och analyserat kriminalitet som fenomen. Brott och straff är också ett ämne som intresserar 

mig och jag kommer därför att behandla detta ämnesområde i min uppsats. Under förra hösten 

då jag läste en kurs i socialt arbete gjorde jag ett studiebesök på Kriminalvården och den 

verksamhet som går under namnet Frivården. Denna form av verksamhet och de 

behandlingsmetoder som tillämpas här kan varken ses som en kvarleva från renässansens och 

medeltidens brutala kroppsbestraffningar eller de fängelsemiljöer som sociologen Erving 

Goffman beskriver som `totala institutioner´. Istället kan det beskrivas som en modern och 

human variant av straffpåföljder och behandlingsmetoder för människor som på olika sätt 

brutit mot lagen. Vid mitt studiebesök väcktes min nyfikenhet om hur fenomenet med 

Frivården uppstått, vilka idéer och tankar som präglar verksamheten och 

behandlingsmetoderna samt hur dessa motiveras. Jag insåg att det på många sätt måste finnas 

kontrasterande uppfattningar och motiveringar i samband med dessa idéer, vilket förde mina 

tankar vidare till begreppet rationalisering som ofta behandlats inom sociologisk forskning. 

Utifrån denna förförståelse, som kort kan beskrivas som förutfattade meningar (Thurén, 2007) 

fick jag lust att undersöka dessa uppfattningar och motiv närmare och belysa dem från olika 

diskursiva perspektiv och i olika sammanhang. Detta blev alltså grunden till denna uppsats 

och de frågeställningar jag ställdes inför. Hur påverkar diskurserna varandra, hur har de 

förändrats tidsmässigt och vilka diskursiva kamper utspelar sig i utsagor som handlar om 

alternativa påföljder till fängelsestraffet? Kort sagt - hur betraktas kriminalvård i frihet som 

förnuftsmässig behandling i olika diskursiva sammanhang?
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1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka de diskurser som råder i samband med kriminalvård i 

frihet samt hur utsagorna kan sättas i relation till rationalisering som begrepp. 

1.3 Frågeställningar

Den huvudsakliga frågeställningen som jag undersökt är hur kriminalvård i frihet kan 

betraktas som förnuftsmässig behandling i olika diskursiva sammanhang. Utöver den centrala 

frågeställningen har jag formulerat följande underfrågor eller indikatorer: 

- Vilka diskurser råder med anknytning till kriminalvård i frihet?

- Hur påverkar diskurserna varandra?

- Hur har diskurserna förändrats tidsmässigt från frivårdsreformen på 1970-talet och framåt?         

- Vilka diskursiva kamper har utspelat sig i diskussionen om kriminalvård i frihet?

- Hur kan diskurserna förklaras ur ett rationaliseringsperspektiv?

1.4 Avgränsning

Uppsatsen är avgränsad så att de diskurser som analyserats uteslutande omfattar material och 

dokument från Sverige. Jag har valt att inte betrakta internationella utsagor och motiverar 

detta dels med anledning av det korta tidsperspektivet för undersökningens genomförande, 

samt att språkmässiga skäl skulle kunna påverka reliabiliteten. Vidare har jag avgränsat 

tidsperioden som analyseras med början i mitten av 1970-talet då de stora frivårdsreformerna 

ägde rum och fram till det senaste decenniet, med undantag för små historiska återblickar av 

betydelse. Avgränsningen i tidsperiod har jag gjort för att det skulle annars bli ett alltför 

omfattande arbete att ta fram uppgifter och dessutom svårare att få tag på material ju längre 

tillbaka tidsmässigt utsagorna ska letas fram.  

1.5 Disposition

Jag börjar arbetet med att beskriva den tidigare forskning som finns inom området, både inom 

svensk och utländsk samhällsvetenskap. Därefter följer ett kapitel där jag beskriver de 

centrala teorier och begrepp som kommer att fungera som underlag för analysen. Detta 
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innebär en redogörelse för teorins ursprung samt hur den har använts, tolkats och 

vidareutvecklats av sociologiska efterföljare. Här kommer jag också att förklara hur teorierna 

och begreppen ska tillämpas i analysen. Sedan kommer ett kapitel där jag redogör för vilka 

metodologiska tillvägagångssätt och vilket material jag använder mig av i min undersökning. 

I denna del ingår även ett etiskt och kritisk diskussionsavsnitt. I det femte kapitlet går jag 

stegvis in på de olika analysområdena som ligger till grund för den slutgiltiga analysen som 

sedan redovisas under mina slutsatser sist i arbetet. Det handlar alltså om en reflektion och 

analys av varje område för sig som sedan sammanfogas till en analytisk helhet på slutet med 

anknytning till teorierna och begreppen. Sammanfattning av resultaten samt slutsatserna utgör 

alltså det sjätte och avslutande kapitlet. 

2 Tidigare forskning

Det finns inte så mycket forskning som behandlat Frivården som fenomen men den som finns 

är däremot väldigt rik på information och väl beskrivande. En av dem som står för den mest 

aktuella forskningen om Frivården i Sverige är Kerstin Svensson. Svenssons avhandling från 

2001 bygger på intervjuer som gjorts med klienter, handläggare och övervakare inom 

Frivården där fenomenet beskrivs som ett slags ritualiserad vänskap (Järvinen, 2002). 

Svensson är också en av författarna bakom boken Handlingsutrymme - utmaningar i socialt 

arbete där hon till exempel beskriver olika former av socialt arbete som fungerar som ideal 

med olika rationella uttryck, vilka är intressanta i sammanhanget. Hon har också bidragit med 

ett kapitel i Berman & Farbrings (red.) Kriminalvård i praktiken där hon och andra forskare 

beskriver kriminalvårdens arbete. Rättssociologen Ulla Bondeson är den andra forskaren i 

Sverige som gjort djupgående analyser av kriminalvård i frihet. Hon har beskrivit 

förändringar i kriminalpolitiken (främst efter reformen på 70-talet) och om rationalitet i 

rättssystemet. Jag har haft stor hjälp av hennes mastodontverk Fången i fångsamhället från 

1974, Kriminalvård i frihet - intention och verklighet från 1977 samt boken Rationalitet i 

rättssystemet där Bondeson står som redaktör. Vidare finns det förstås mycket kriminologisk 

forskning som behandlar straffmetoder och kriminalpolitik i allmänhet men som inte i första 

hand beskriver Frivården specifikt. Två namn som kan nämnas i dessa sammanhang är Henrik 

Tham och Jerzy Sarnecki , bägge professorer i kriminologi vid Stockholms Universitet. 

I Skandinavien i övrigt har Britta Kyvsgaard berört kriminalvård i frihet och begreppet 

rationalitet inom det danska rättssystemet genom texterna Supervision of offenders och 
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Motsättningarnas kriminalpolitik (utgiven på svenska av Brottsförebyggande rådet), vilka är 

intressanta i sammanhanget. Annan skandinavisk litteratur som skildrar rättssystemet, 

straffmetoder och kriminalvård står den norske professorn i rättssociologi Thomas Mathiesen 

för. Mathiesen har bland annat i sin bok Kan fängelset försvaras? från 1987 analyserat 

fängelset som strafform och konstaterat att denna påföljd inte går att försvara. 

Den forskning som beskrivits ovan behandlar ofta relationerna mellan klient, handläggare och 

övervakare eller kriminalpolitiska resonemang om olika straffmetoder och hur de uppfattas. 

Därför har den varit till stor nytta för mig som teoretiskt underlag under analysens 

genomförande, som ett komplement till de huvudsakliga teorierna om rationalitet. Det fanns 

inte anledning för mig att undersöka samma saker som den tidigare forskningen visat på, till 

exempel Svenssons intervjuer inom Frivården eller distinktionen mellan stöd och kontroll i 

det praktiska sociala arbetet. Därför valde jag att beskriva en annan dimension av fenomenet 

ifråga och istället fokusera på de diskursiva sammanhangen.   

3 Centrala teorier och begrepp

3.1 Rationalitet och social handling

Rationalitet kan på enklaste sätt beskrivas som "det förnuftsmässiga" och begreppet har haft 

många olika betydelser inom sociologisk teori (Andersen, 2001). Rationalitet har till exempel 

förknippats med personers handlingar, föreställningar,  tankesystem, livsföring eller önskemål 

men också med organisationer, kollektiv, kulturer eller tidsepoker (ibid.). Den sociolog som 

främst förknippas med rationalitet som begrepp är Max Weber, vars handlingstypologi och 

idealtypiska begrepp använts och vidareutvecklats i olika sammanhang. Enligt Weber är 

sociologin en vetenskap som försöker förstå sociala handlingar för att klargöra 

orsakssamband till handlingarnas verkningar och förlopp, vilket kan överföras till såväl 

individer som stater, klasser eller organisationer (Månson, 2007). Webers handlingstypologi 

omfattar fyra idealtyper som fungerar som grund för socialt handlande och som även 

överförts till andra idealtyper i olika sammanhang. Dessa är traditionellt, affektuellt, 

värderationellt och målrationellt handlande. Traditionellt och affektuellt handlande styrs av 

traditioner eller vanor i det första fallet och av känslotillstånd i det andra fallet och går under 

benämningen icke-rationella handlingar (Månson, 2007; Andersen, 2001). De andra två 

idealtyperna motsvarar, som namnen också antyder, de handlingar som anses vara rationella 
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och därmed förnuftsmässigt baserade. Värderationella handlingar innebär en medveten tro på 

det etiska, estetiska eller religiösa egenvärdet i beteendet och målrationella handlingar utförs 

med syfte att uppnå ett visst mål (Månson, 2007). Det sistnämnda innebär alltså ett medvetet 

kalkylerande över vilka handlingar som mest effektivt uppnår det uppsatta målet (ibid.). 

3.2 Rationaliseringsprocessen 

Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1998: 702) betyder rationalisera att 

"omlägga på mera praktiskt sätt" eller att "i efterhand ge en skenbart förnuftig motivering åt"

vilket för tankarna till Upplysningens idéer om förnuftstron, naturvetenskapens och 

industrialismens framväxt. Enligt Weber genomsyrar rationaliteten hela det västerländska 

samhällets organisering samt alla aspekter av människors liv och kultur, vilket skapar 

meningslöshet och alienation (Hughes et al, 2003). Det västerländska samhället fungerar med 

hjälp av det ekonomiska systemet - den moderna kapitalismen - som rena inkarnationen av 

rationalitet menar Weber. (Bondeson, 1979). På det sättet går det även att betrakta 

utvecklingen i samhället som en allmän rationaliseringsprocess utifrån de idealtyper för social 

handling som beskrivits ovan. Det är här som Webers teorier om det traditionella respektive 

det rationella samhället knyts samman med Upplysningens idéer. Den moderna kapitalismen 

har möjliggjorts genom "rationalisering av ekonomin, främst genom förbättrad bokföring, 

rationella arbetsmetoder" och "åtskiljande av egendom och makt" som Bondeson beskriver 

Webers uppfattning (ibid: 11). Till skillnad från exempelvis Karl Marx synsätt på den 

moderna kapitalismens uppkomst ser Weber den som värderingsfri och att företeelser som 

rationalisering, mekanisering eller byråkrati även uppstår under socialistiska samhällsformer 

och påverkar människors liv (Bondeson, 1979). Enligt Weber uppstår alltså rationalismen 

inom alla typer av civilisationer och de mest varierande områdena av socialt liv har alla 

rationaliserats från olika synvinklar och i olika riktningar (Schluchter, 1981).

3.3 Upplysningens dialektik

Som en vidareutveckling av Webers argument om rationalisering skrev Horkheimer 

tillsammans med Theodor W Adorno verket Upplysningens dialektik. I verket argumenterar 

Horkheimer & Adorno för att Upplysningens ekvation om förnuft och frihet enbart fungerar 

som ett sätt för det kapitalistiska systemet att rättfärdiga sig självt. Detta för, enligt Sharrock 

et als beskrivning av verket, med sig en mörkare sida av förnuftet; rationaliteten används för 
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att utveckla administrativa regleringar av individers liv, precis som Weber argumenterade i 

sina teorier om byråkratin (Sharrock et al, 2003). Förändringen från det traditionella till det 

kapitalistiska samhället har enbart gått från en form av dominans till en annan; från irrationell 

traditionell auktoritet till rationell organiserad och administrativ auktoritet (ibid.). 

Genom denna beskrivning av det resultat som den vetenskapliga och industriella revolutionen 

skapat, ser Horkheimer & Adorno på Upplysningen som en myt. Upplysningen som var tänkt 

att skapa ett tillstånd av mänsklighet skapade istället barbari, för att använda Ramsays 

beskrivning. (Ramsay, 2007) ”Integrerad i det härskande produktionssättet avskaffar den 

upplysning sig själv som strävar att underminera en ordning som urartat till förtryck” och ”det 

rena förnuftet blev till oförnuft, till felfri och innehållslös procedur”, skriver Horkheimer & 

Adorno (1996: 107, 109) Upplysningen förvandlas till en myt tack vare en ny 

naturfångenskap, ett slags tvångshandling som ständigt upprepar sig i matematikens grepp 

över tänkandet och det kapitalistiska systemets varubytesprocess. (Ramsay, 2007).

3.4 Tillämpning av teorierna och begreppen i analysen

Rationalitet som begrepp, så som det beskrivits av Weber och Frankfurtskolan, kan belysa hur 

de diskurser som råder påverkas av tidsperspektiv, olika kriminalpolitiska eller samhälleliga 

sammanhang samt hur de förhåller sig till termer som förnuft och effektivitet. Ur Webers 

handlingstypologi och idealtyper kan olika former av social handling hjälpa till att förstå de 

diskursiva kamperna utifrån rationella eller icke-rationella resonemang. Weber utvecklade 

även sina teorier om socialt handlande i nya begrepp som till exempel idealtyperna för 

legitimitet och organisationer. Formerna för handlandet reducerades av Weber i dessa 

sammanhang till endast tre idealtyper för legitimitet respektive organisationer; traditionell, 

karismatisk (känslomässig) och målrationell (Månson, 2007). Utifrån dessa perspektiv kan 

diskurserna förklaras och sättas in i ett specifikt sammanhang med anknytning till 

frågeställningarna. Rationaliseringsteorierna hjälper till att sätta förnufts- och 

effektivitetsperspektiv i relation till övriga diskurser och de föreställningar som råder, medel-

och målinriktat tänkande (eller motsatsen) samt tidsmässiga perspektiv i analysen av Frivård 

som fenomen.
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4 Metodologiskt tillvägagångssätt

4.1 Val av metod 

Jag har i min uppsats använt mig av kvalitativ metod genom en kombinerad diskurs- och 

dokumentanalys. Det sistnämnda valet av metod redogör jag för i nästkommande stycke som 

handlar om materialet för undersökningen. Anledningarna till detta val av metod är att 

begreppet rationalisering kan vara svårt att använda i intervjusammanhang men också för att 

begreppet är intressant att belysa diskursivt. En samhällsteoretiker som ofta nämns i samband 

med diskursanalys är Michel Foucault som har varit en viktig inspirationskälla i arbetet med 

min uppsats. Inom diskursanalysen skiljer man på stora respektive små diskurser där Foucault 

förknippas med den första varianten, enligt Börjesson & Palmblad (2007). Stora diskurser 

handlar om att analysera ett fenomen som oftast sträcker sig över en längre tidsperiod och 

som inte enbart existerar i ett lokalt sammanhang, till skillnad från de små diskurserna (ibid.). 

Foucault har också med hjälp av sina diskursanalyser ofta beskrivit institutioner och 

begreppet rationalisering med anknytning till samhällsförändringar över tid.

Det finns olika metoder eller varianter av diskursanalys, till exempel kan det handla om de 

små och stora diskurserna som beskrivits ovan. Men det kan också handla om olika teoretiska 

utgångspunkter som till exempel diskursteori eller kritisk diskursanalys. Malin Wreder 

använde sig av den variant som utvecklades av Laclau och Mouffe, diskursteori, då hon i ett 

forskningsprojekt undersökte svensk äldreomsorg (Wreder, 2007). Detta motiverar hon främst 

med att hon i sin undersökning fokuserade på små diskurser, dvs. ett lokalt och tidsmässigt 

begränsat sammanhang, varför det lämpade sig bättre med diskursteori där ord och tecken 

analyseras strukturellt (ibid.) 

De dokument och texter jag har analyserat handlar om stora diskurser, dvs. större 

sammanhang och under en längre tid. Därför lämpar sig kritisk diskursanalys bättre för mitt 

material. Kritisk diskursanalys bygger främst på Foucaults teorier och "betonar den roll som 

språket har som en maktresurs som är kopplad till ideologi och sociokulturell förändring", 

menar Bryman (2011: 483-484). Det är utifrån kritiska perspektiv som den diskursiva kampen 

analyseras och Bryman menar att "kritisk diskursanalys inbegriper således en undersökning 

av varför vissa meningar eller betydelser blir privilegierade eller tas för givna, medan andra 

marginaliseras" (ibid: 485) Med den diskursiva kampen menas att det finns retoriska kamper i 
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olika utsagor som får betydelse i vissa sammanhang, både lokala eller större samt inom olika 

tidsperspektiv enligt Forkby (2007). 

4.2 Dokument

Det andra valet av metod för min analys är dokumentanalys. Dokumentforskning handlar om 

att undersöka skriftliga, visuella eller ljudmässiga källor (Denscombe, 2009). Ett slags metod 

inom detta tillvägagångssätt handlar om att använda sig av officiella dokument från statliga 

myndigheter där det också produceras mycket statistisk information (Bryman, 2011). Det är 

utifrån denna variant av metod som det föreföll sig naturligt med en kombination av diskurs-

och dokumentanalys då jag också använt mig av officiella dokument från Kriminalvården och

andra myndighetsrapporter. En annan variant av material som används för dokumentanalys 

handlar om massmediedokument som varit den viktigaste och mest omfattande delen i min 

analys. Här handlar det om tidningsartiklar, tidskrifter, radiointervjuer samt videomaterial 

som jag undersökt.  

4.3 Urval och datainsamling

Vid datainsamlingen har jag till största del använt mig av Internet där det går att hitta väldigt 

mycket information och dokument inom det aktuella området, Frivården. Materialet jag hittat 

på nätet består av artiklar, intervjuer och kommentarer i tidningar och tidskrifter; diskussioner 

på bloggar, nätforum och informationssidor; offentligt tryck i form av rapporter, utredningar 

eller motioner från Kriminalvården, Brottsförebyggande Rådet, Sveriges regering, riksdag och 

andra organisationer; samt ett fåtal ljud- och videoinspelningar i form av radiointervjuer och 

dokumentärer. Tanken var från första början ett urval av 100 dokument eller utsagor. Detta 

fick jag sedan minska ned till ca hälften på grund av olika anledningar, främst för den 

tidsåtgång som analysen kräver. Ett annat problem handlade om svårigheter att finna de rätta 

sökmetoderna för framtagandet av dokumenten samt att materialet jag hittade oftast innehöll 

en blandning av analysområdena. Uppdelningen av områdena går ofta in i varandra och blir 

svåra att skilja ur en viss diskurs eller ett visst sammanhang. Under arbetet med framtagandet 

av materialet fann jag många intressanta dokument som visade sig viktiga för min analys men 

stötte samtidigt på en del kritiska reflektioner och etiska överväganden som jag redogör för 

nedan. 
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4.4 Etiska överväganden och kritisk reflektion

Jag har under arbetet med denna uppsats kommit i kontakt med några etiska dilemman som 

kan sammanfattas med framförallt två frågor: 1) Hur etiskt försvarbart är det att använda sig 

av utsagor hämtade från Internet, utan personernas samtycke? samt 2) Hur väljer jag utsagor 

så att undersökningen kan uppfattas som trovärdig, dvs. hur påverkas dess reliabilitet?

Jag har försökt besvara dessa frågor så att mina motiveringar kan anses tillfredsställda och 

svaret på den första frågan baserar jag utifrån ett kapitel i Brymans bok. Med hänvisning till 

Pace & Livingston (2005 s.39) menar Bryman att elektronisk kommunikation kan användas 

för forskningsändamål ifall: 1) "informationen arkiveras på ett offentligt sätt och är 

lättillgänglig", 2) "det inte krävs något lösenord för att komma åt informationen", 3) 

"materialet inte är av känslig natur", samt 4) "ingen policy och inga regler som finns 

formulerade på sajten förbjuder användning av materialet" (Bryman, 2011: 142). Samtliga av 

dessa punkter anser jag vara uppfyllda för mitt material, åtminstone så långt jag kunnat förstå 

det. I de flesta fall handlar det dessutom om intervjuer som förekommer på hemsidor eller i 

annat offentligt material. Med tanke på den diskussion om privata och offentliga 

Internetkällor som pågår inom forskningsvärlden (ibid.) kan utsagor hämtade från privata 

hemsidor diskuteras. Jag valde att lösa det genom att inte referera till dessa källor, då dessa 

personer kanske inte förväntar sig att de används i forskningssyfte och att de kanske själva 

uppfattar sin hemsida eller blogg som "privat". Om min lösning är forskningsetiskt försvarbar 

vet jag inte och förmodligen finns det kritiska synpunkter om detta.  

Beträffande den andra frågan, om vilka diskurser som väljs och undersökningens reliabilitet, 

använder jag mig av Börjesson & Palmblads beskrivning av diskursanalysen som metod. 

Enligt dem så följer inte diskursanalysen övriga forskningsmetodiska principer om att ett visst 

material är mer intressant eller viktigare än något annat som föremål för analys (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Därmed bör en privatpersons egna utsagor på sin blogg inte betyda mindre 

än exempelvis en statlig offentlig utredning som föremål för diskursanalys. "Det väsentliga är 

att de båda typerna av material gör anspråk på att säga något om verkligheten" och 

"diskursanalyser ställer därför material på lika nivå och representationsmönster oberoende av 

vilken social status som en text har", skriver Börjesson & Palmblad (ibid: 17). Det viktiga är 

alltså för forskaren att visa den kontext som diskurserna ställs utifrån och motivera dessa. 

Därför blir heller inte det så kallade Bias-problemet, dvs. snedvridning av ett 

forskningsresultat på grund av systematiskt urval, insamling och analys, giltigt på samma sätt 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Jag har försökt att granska källorna med lagom kritiska ögon 
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och försöka finna den diskursiva kampen som pågår i ett visst sammanhang och på så sätt 

undersökt bägge sidor av åsikter och värderingar. De olika intresseområdena blir också viktigt 

i sammanhanget för att ytterligare påverka reliabiliteten. 

5 Analys

För att göra min analys mer lättöverskådlig och fånga in problemet från olika synvinklar har 

jag valt att utgå från olika huvudkategorier. Kategorierna går ofta in i varandra eftersom de 

ofta berör samma område och är inte alltid lätta att urskilja. Nedanför redogör jag för de fyra 

olika kategorierna i varsitt stycke för att sedan sammanfoga resultatet till en större analytisk 

helhet i mina slutsatser. 

5.1 Filantropi och medborgaransvar

Den första kategorin handlar om det ideella och frivilliga arbetet som förknippas med 

Frivården samt det ansvar som vilar på "vanliga medborgare" i det sociala arbetet med dömda 

brottslingar. Här syftar jag främst på den roll och betydelse som lekmannaövervakarna har, 

och har haft, inom ramen för Frivårdens utformning av verksamheten. 

Lekmannaövervakarens uppgift är att, som ett komplement till Frivårdsinspektören, upprätta 

en ofta långvarig personlig relation till klienten, träffa honom eller henne på fritiden och 

fungera som ett socialt stöd eller som en utvecklare av nya kontaktnät (Berman, 2010). 

Lekmannaövervakaren kan beskrivas som "en koppling till det socialt etablerade samhället" 

(Svensson, 2010: 634) eller "en bro mellan frivårdsklienten och samhället" som erbjuder 

"ärlighet, äkthet och värme samtidigt som han/hon sätter tydliga gränser" (Berman, 2010: 

676).  

Lekmannaövervakaren har alltså, precis som frivårdsinspektören, en dubbel roll i form av 

både stöd- och kontrollperson vilket också är ett ofta förekommande tema för analys i 

forskning om socialt arbete. I Kriminalvårdens folder beskrivs lekmannen som en som 

"besitter vardagskunskap och vardagskompetens" och ett komplement till 

frivårdsinspektörens yrkeskompetens (Kriminalvården, 2012: 6) Det sociala arbetet utförs 

alltså både av vardagsaktörer och yrkesaktörer. Detta tydliggör att det finns skillnader i sättet 

att se på lekmännens och Frivårdsinspektörernas arbete, vilket i det första fallet särskilt för 

tankarna till den samhälleliga filantropin som utvecklades under 1800-talet. Som Bondeson 

beskriver var det utifrån pionjärarbetet bland filantroper på 1800-talet som själva grunderna 
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till frivårdskonceptet, och "de första amatörmässiga ansatserna till övervakning" i synnerhet, 

lades (Bondeson, 1977: 39). Svensson, Johnsson & Laanemets har beskrivit olika former av 

socialt arbete utifrån fyra olika idealtyper; självhjälpsidealet, behandlingsidealet, 

filantropiidealet och byråkratiidealet (Svensson et al, 2008). De beskriver de olika 

idealtyperna i termer som är överförbara till Max Webers teorier om handlingstyper och 

grader av rationalitet. Författarna nämner inte Weber i sammanhanget men beskriver 

byråkratiidealet som traditionella handlingar, självhjälpsidealet som affektiva handlingar, 

filantropiidealet som värderationella handlingar och behandlingsidealet som målrationella

handlingar (ibid.). Det finns skäl att koppla det sociala arbetet hos lekmannaövervakarna till 

filantropi- och självhjälpsidealet och det avlönade arbetet inom Frivården till behandlings-

och byråkratiidealet. Det förstnämnda baserar jag på att filantropiidealet, enligt författarna, 

bygger på ambitionen att på frivillig basis göra gott och hjälpa behövande människor och att 

självhjälpsidealet handlar om att man gör det som känns rätt. Den andra kopplingen gör jag 

utifrån författarnas beskrivning om att byråkratiidealet är baserat på regler, riktlinjer och 

överenskommelser och att behandlingsidealet handlar om att arbeta för att förbättra och 

förändra beteendet hos klienten genom specifik metodik (ibid.). 

Hur kommer det då sig att denna uppdelning är möjlig och att olika former av socialt arbete 

förekommer inom ramen för samma verksamhetsområde, dvs. Frivården? Och kan dessa 

former ses som ett komplement till varandra eller står de rentav i konflikt med varandra? 

Under denna kategori har jag samlat ihop och granskat 14 dokument med utsagor. 

En första upptäckt jag gjorde vid analysen är strävan efter att förmedla vad som är själva 

tanken eller syftet med det frivilliga arbetet. Med andra ord märks det i utsagorna en vilja att 

förklara varför lekmannaövervakarens roll är nödvändig, hur viktig den är för klienten samt 

hur den skiljer sig åt från till exempel frivårdsinspektörens. Detta blir särskilt tydligt hos 

utsagor från dem som själva har ett uppdrag som lekmannaövervakare samt utifrån 

beskrivningar från Kriminalvården och RFS (Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare). 

I dessa utsagor beskrivs lekmannaövervakaren ofta i begrepp eller uttryck som har med 

medmänsklighet att göra. Ett citat som hämtats från RFS:s hemsida lyder till exempel: "en 

viktig tanke med lekmannen som övervakare är att han eller hon ska stå för vanlig 

medmänsklig kontakt, i motsats till kontakterna med myndighetspersoner" (RFS, 2012). 

Kriminalvården beskriver lekmännen i sin informationsfolder med följande rader: "lekmannen 

ger påföljdsinnehållet ett mera vardagligt och medmänskligt innehåll jämfört med den rena 

myndighetskontakten" (Kriminalvården, 2012). Ytterligare beskrivningar ges av personer som 
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i skrivande stund haft uppdrag som lekmannaövervakare där de till exempel skriver: 

"lekmannaövervakare är man inte för lönens skull utan för att göra en medmänsklig gärning" 

eller "att vara lekmannaövervakare är att vara medmänniska". Medmänskligheten är alltså en 

ofta förekommande etikett som sätts på det frivilliga arbetet och lekmännen inom Frivården. 

Vidare beskrivs lekmännen i utsagorna som värdefulla, tillgängliga och kompetenta personer 

som innehar vardagskunskaper av stor betydelse och ett brinnande engagemang för att hjälpa 

och stötta klienterna. Utsagorna visar tydligt på de distinktioner som finns mellan frivilligt 

och avlönat arbete, mellan vardagskompetens och yrkeskompetens - precis som 

Kriminalvården beskriver i sin folder - eller som Svensson och Berman uttrycker det. 

Men det finns också utsagor som också motsätter sig, eller snarare ifrågasätter, den frivilliga 

övervakningen. I dessa fall handlar det om att det inte finns någon forskning eller andra 

undersökningar som tydligt visar på effekterna av frivilliga övervakare. Martin Grann, 

professor i psykologi vid Stockholms universitet säger i en debattartikel på RFS:s hemsida:

Vi kan inte säga om insatsen lekmannaövervakare har någon betydelse för att förhindra återfall i brott, eftersom 

det inte finns någon forskning om det. Vi kan bara säga att det känns bra och att det är billigt. Det är en gammal 

tradition att ha outbildade och ideella lekmannaövervakare. (RFS, 2012)

Här återkommer vi till tanken eller syftet med det frivilliga arbetet men denna gång handlar 

det inte om medmänsklighet utan om att förhindra återfall i brott, dvs. en preventiv diskurs, 

samt att det är ett billigt alternativ (en ekonomisk diskurs). Gunilla Sundblad, 

förbundssekreterare på RFS, håller med Martin Grann om att uppdragen bör utvärderas och 

säger att "det är hög tid att börja undersöka effekterna av lekmannaövervakarnas stöd" (ibid.). 

En annan notis på RFS:s sida ger information om att BRÅ under 2011 kommer att utvärdera 

Frivårdens användning av lekmannaövervakare eftersom man vet för lite om hur 

verksamheten fungerar.1 Även i Kriminalvårdens informationsmaterial om uppdraget som 

lekmannaövervakare står skrivet att det inte finns "några vetenskapliga studier som belyser 

lekmannainstitutets brottsförebyggande effekter" även fast vissa amerikanska rapporter tyder 

på det (Kriminalvården, 2012) 

En beskrivning av lekmännens betydelse ges i följande exempel:

Utan lekmännens insatser skulle hela genomförandet av verkställigheten vila enbart på handläggande tjänstemän, 

som varken har tid eller möjlighet att kunna ersätta det som lekmän kan bidra med. Detta innebär 

effektivitetsvinster. (ibid.) 

                                               
1 Rapporten från BRÅ beräknas bli färdig juni 2012 och resultaten kan därför inte återges i skrivande stund.
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Exakt vad som menas med effektivititetsvinster framgår inte men eftersom det inte finns 

några forskningsresultat som visar på det frivilliga arbetets preventiva effekter kan det tolkas 

som att det handlar om ekonomisk rationalitet. Men det kan också handla om 

effektivitetsvinster i form av medmänsklighet. Om det sistnämnda är fallet utspelar sig en 

diskursiv kamp där Kriminalvården till en viss grad "avhumaniserar" sin ordinarie 

frivårdsverksamhet och bidrar till bilden av en stel, byråkratisk, mekanisk och omänsklig 

verksamhet. Detta avspeglas också i de övriga utsagorna där det frivilliga övervakandet 

framstår som det medmänskliga alternativet, vilket skapar en distinktion som tydligt skiljer 

filantropiidealet från byråkratiidealet.   

5.2 Allmänhetens syn på brott och straff

Den andra delen av min analys berör allmänhetens syn på brott och straff och vilka diskurser 

som råder vid sidan av de lagstiftande, dömande och verkställande institutionerna samt 

myndighetsutövandet. Här handlar det om hur diskussionerna bland "vanliga" människor ser 

ut och hur de förhåller sig till olika straffmetoder och kriminalvård. Fram till 1600-talet 

bestod påföljderna mestadels av fysiska kroppsstraff eller dödsstraff men övergick sedan till 

framväxandet av inspärrningsanstalter vilket beskrivits av Michel Foucault som kallade denna 

period för "den stora inspärrningen" (Mathiesen, 1987) Straffmetoderna övergick därmed från 

en fysisk, brutal karaktär till en inspärrande, övervakande, kontrollerade och disciplinerande 

karaktär. Innan fängelsestraffen tillkom utfördes de fysiska kropps- eller dödsstraffen inför 

befolkningen som åskådare. Straffprocessen var ett skådespel inför allmänheten vars brutalitet 

började ifrågasättas och omvärderas. Man menade att skådespelet riskerade att vänja 

åskådarna vid en grymhet som liknar eller är värre än brottet (Foucault, 1987). Cesare 

Beccaria, som anses vara en som bidrog till det moderna rättssystemets grunder (Sarnecki, 

2003), skrev i sitt verk Om brott och straff från 1764: "om straffet blir till ett skådespel av 

omänsklig grymhet ter det sig endast som ett övergående raseri och inte som uttryck för det 

varaktiga system som lagarna borde utgöra" (Beccaria, 2008: 26).  

Alltsedan dessa tankar ledde till moderna förändringar i straffrätten har de nya formerna av 

bestraffning, dvs. inspärrning i fängelse, varit den dominerande tanken i människors syn på 

straffmetoder. Teorierna om samhällsskydd tar sig främst uttryck i två huvudgrupper: 

allmänprevention och individualprevention (Mathiesen, 1987). Mathiesen menar att 
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"individualpreventionen åstadkommes genom oskadliggörande och avskräckning" där en 

viktig teori är den som ser fängelset som rehabilitering för den straffade individen (ibid: 131). 

Rehabiliteringsideologin med dess huvudkomponenter - arbete, skola, moral och disciplin -

var den dominerande teorin fram till 1970-talet då den ersattes med allmänpreventiv teori, 

både nationellt och internationellt. Allmänpreventionen beskrivs av Mathiesen som "tanken 

om att förhindra att andra än den straffade själv utför kriminella handlingar" och som "uppnås 

med hjälp av avskräckande, moralbildande eller vanebildande påverkan på andra än den 

straffade själv" (ibid: 89) Allmänpreventionen är ett paradigm av tankemönster som råder och 

som tas för givet, en del av samhällets "common sense" - tänkande, enligt Mathiesen (1987). 

På detta sätt försvaras den alltid oavsett om kriminaliteten sjunker eller stiger menar han. 

Budskapet till allmänheten blir alltid att allmänpreventionen är det enda rätta men forskare 

ifrågasätter dess effektivitet. Mathiesen är en av dem och Bondeson menar att 

allmänpreventionen endast fungerar under förutsättning att allmänheten känner till lagarna 

(Mathiesen, 1987; Bondeson, 1974). Bondeson hänvisar till flera studier som visat att 

allmänheten har mycket bristfälliga kunskaper om lagar och maximistraff för olika brott. 

Detta är, enligt Bondeson, också orimligt med tanke på alla de strafflatituder som finns 

(Bondeson, 1974) Detta bekräftas också av en artikel i Dagens Nyheter där ett stort nordiskt 

forskningsprojekt nyligen visade att allmänheten "dömer" mildare än utbildade domare 

(Dagens Nyheter, 2012). Allmänpreventionen som straffteori, som juristerna hänvisar till, blir 

ett hinder för reformer och politikerna i sin tur hänvisar till den allmänna opinionen. 

Bondeson framhåller inte bara att allmänhetens kunskaper om brott och straff är begränsade 

utan också det faktum att "människor tenderar att vara hårdare i sina domar mot personer de 

inte har någon kännedom om" och "ju mer de får veta om vederbörande socialt och 

psykologiskt desto större förståelse och tolerans visar de i allmänhet" (Bondeson, 1974: 578) 

Hur lyder då diskurserna bland allmänheten? Inom denna kategori har jag analyserat 12 

dokument och kan konstatera att den diskursiva kampen mycket handlar om det som nyss 

beskrivits och att det ofta är just fängelset som straffmetod som tas upp i diskussionerna. 

Många av dokumenten beskriver kampen för en humanare kriminalvård som bedrevs på 

1970-talet. I en videodokumentär sammanställd av Fängelsemuseet i Gävle berättas det om 

den frivilliga organisationen KRUM och den så kallade fångkampen under 70-talet. "Riv 

fängelserna och satsa på Frivård istället!" skanderade ropen då de demonstrerade på gatorna 

(Fängelsemuseet i Gävle, 2012). KRUM var en förkortning av Riksförbundet för 

Kriminalvårdens humanisering och verkade, som namnet antydde, för humanare villkor för 
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interner och för avskaffandet av fängelset som straffmetod. I kampen deltog både interner 

men även allmänheten som bestod av många politiker, journalister, författare, läkare, jurister, 

psykologer och beteendevetare (Nestius, 2004). "Allt fler människor utanför murarna började 

ställa sig på de intagnas sida", sägs det i dokumentären (Fängelsemuseet i Gävle, 2012) En 

annan dokumentär från Sveriges Radio P3 som handlar om fångupproret på Österåker vittnar 

om tongångarna vid den tidpunkten:

Samtidigt pågår en febril aktivitet utanför fängelsemurarna. På Riksförbundet för kriminalvårdens 

humaniserings, KRUM:s, kansli arbetar aktivister dygnet runt med att samordna aktiviteterna mellan fångarna. 

KRUM har också ett nära samarbete med journalister på Ekot och får via Sveriges Radio ut sin information. Den 

massmediala bevakningen är enorm och når långt över Sveriges gränser (Sveriges Radio, 2012).  

Detta bekräftar bilden av den hätska debatten och det genomslag den hade, både massmedialt 

och internationellt. Under 2000-talet uttrycks samma tankegångar på en liberaldemokratisk 

hemsida där ifrågasättandet av fängelset som straffmetod är tydligt och man menar att 

alternativen kommer att "ge en både effektivare och billigare kriminalvård samtidigt som den 

definitivt också blir humanare". En artikel i Läsarnas Fria Tidning beskriver det förändrade 

samhällsklimatet i samband med att KRUM lade ned sin verksamhet på mitten av 80-talet: 

"Tanken på att behandla internerna med en vårdaspekt i centrum hade gått hädan", "fängelset 

som vård av förbrytare är ett fullständigt misslyckande" och "som dessutom kostar en massa 

pengar", skriver författaren som själv var med och bildade KRUM en gång i tiden (Läsarnas 

Fria Tidning, 2012). 

Utsagorna som beskrivits ovan följer en röd tråd där det uteslutande handlar om humanitära, 

vårdande och ekonomiska diskurser. Denna röda tråd löper vidare i flera tidningsartiklar, på 

forum och privata hemsidor där humanitet och återanpassning hela tiden återkommer och 

fängelset som straffmetod ifrågasätts. Detta anses som mest effektivt och förnuftigt, både 

socialt och ekonomiskt. Därmed kan sägas att dessa ställningstaganden har ett rationellt 

uttryck. Den preventiva diskursen som råder kan delas upp i två begrepp. Dessa är 

återanpassning respektive vård. Därmed kan målet, som är prevention, sägas uppnås med två 

olika syn på medel, återanpassning eller vård. 

Motpolerna till dessa utsagor finner vi bland annat på en privat hemsida som till exempel 

ifrågasätter KRUM:s verksamhet där man menar att man istället skadade de personer man 

ville hjälpa och att omgivningen ofta förstärker den kriminelles tankemönster. I dessa 
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resonemang läggs tyngdpunkten på individens egna personliga ansvar och sina möjligheter att 

välja sitt liv själv. Här handlar det istället om diskurser som betonar samhällets respektive 

individens ansvar och man menar att socialarbetarna och journalister ofta för över ansvaret 

från individen till samhället och strukturella orsaker. Ett annat exempel på motpol finner vi i 

ett fält för kommentarer till en tidningsartikel där det berättas om hur en ung person dömts till 

skyddstillsyn för misshandel. Bland kommentarerna till artikeln är det uteslutande en hård ton 

där hårdare straff förespråkas för att "allt annat är ett hån mot samhället". "Domstolsväsende 

och kriminalvården, ha ha, har blivit en lekstuga för teoretiserande och idelösa humanister" 

där man gör "allt för den huvudsvages välbefinnande", heter det. Med detta kan sägas att det i 

majoriteten av fallen som förespråkar strängare kriminalpolitik tar sig ett mer affektuellt eller 

traditionellt uttryck och sker anonymt. 

Dessa tongångar återspeglar sig också i en artikel från ett nummer av Pockettidningen R (som 

för övrigt startades av R-förbund som KRUM en gång i tiden) och det talas om en "häng dom 

i lyktstolparna" - mentalitet. Rubriken lyder att "allmänna opinionen är hårdaste domaren" 

och det berättas i artikeln om en skolklass som varit på ett studiebesök hos ett fängelse och 

upprörts över hur bra fångarna hade det (Pockettidningen R, 2001). Ville Karlström, som 

arbetat på kriminalvårdsverket som planeringschef fram till 80-talet, säger i artikeln: "Man 

ska aldrig, aldrig provocera allmänheten när det gäller fångvårdsfrågor" och "man får aldrig 

uppslutning kring en human kriminalpolitik, det retar folk alltid" (ibid.).

5.3  Utsagor från Kriminalvården

Hur framställs Frivården av representanter från Frivården själva samt Kriminalvården och hur 

ser de på de alternativa påföljderna istället för frihetsberövande straff? Detta är föremål för 

mitt tredje intresseområde och här belyser jag utsagor hämtade från såväl chefer som 

personal. 1991 fick fyra författare i uppdrag av dåvarande generaldirektör för Kriminalvården, 

Björn Weibo, att sammanställa en bok om Frivårdens 50-åriga verksamhet (Schillander-

Lundgren et al, 1991). Boken fungerar som en bra utgångspunkt för att klargöra olika syften 

med Frivården, så som de vid den tidpunkten framställdes av Kriminalvården själva. Boken 

inleds med ett kapitel av Norman Bishop som behandlar Frivårdens historia. Enligt Bishop 

har två viktiga faktorer, som påverkat kriminalpolitiken efter andra världskriget, varit att 

brottsligheten har ökat i nästan alla länder samt att fängelserna blivit överbelastade (Bishop, 

1991) 
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Bishop menar att rehabiliteringssyftet, som också togs upp i min andra analys, betonades fram 

till 1970-talet men har tjugo år senare (läs 1991) ersatts med många fler olika syften som 

speglar Frivårdens viktigaste mål. Här återfinns dels instrumentala syften, t.ex. minska 

fångtalet, förbättra rehabilitering, förebygga brott, kompensera offren och reducera 

kostnaderna för sanktionssystemet, dels expressiva eller uttrycksfulla syften, som innebär 

samhällets fördömande, ogillande och avståndstagande från den brottsliga handlingen. Detta 

för att uppfattas som trovärdiga av domstolar, politiker och allmänheten, menar Bishop (ibid.)

Ett decennium senare (2003) beskrivs ytterligare förändringar i rapporten Fängelset och den 

liberala fantasin av Kenneth Petersson på uppdrag av Kriminalvårdens forskningskommitté. 

Petersson belyser det som hänt inom Kriminalvården och på det socialpolitiska planet där han 

menar att man på tio års tid omprövat sina institutionella sedvänjor och praktikformer 

(Petersson, 2003). I anknytning till detta uppmärksammar han två saker: 1) behovet att 

reformera och effektivisera svensk kriminalvård, samt 2) en ny styrning av det mänskliga 

beteendet. Det handlar om en politisk rationalitet (governmentality) där det finns ett behov 

"av att reflektera och problematisera hur vi skall styras och hur vi skall styra oss själva" (ibid: 

9) Det är en förändring av den politiska rationaliteten som hör samman med återupplivade 

liberala idéer om den autonoma och självstyrande människan, egenmakt och självreglerade 

val. Kriminalvårdens olika reformprogram - dvs. reflektioner om hur den straffade ska styras 

och styra sig själv - hör samman med denna politiska rationalitet, menar Petersson. (ibid.)

Det är nästan 10 år sedan Peterssons rapport utgavs, ca 20 år sedan Bishop skrev 

inledningskapitlet till 50 år med Frivården och ca 40 år sedan rehabiliteringstanken i stort sett 

var den rådande föreställningen inom Kriminalvården. Med tanke på det förändrade klimat 

som beskrivits av Petersson och Bishop blir det också intressant att studera diskursiva 

förändringar som ägt rum genom åren. Inom detta område har jag gått igenom 14 dokument 

med uttalanden från chefer och personal inom Kriminalvården.

Jan Gustavsson, en f.d. frivårdsinspektör och personutredare, citerar i sin bok Möten och 

erfarenheter i kriminalvården - om gråtjuvar och byråkrati en kollegas beskrivning i ett 

kapitel om Frivården. Kollegan berättar att det i början av 1970-talet varken förekom någon 

ansenlig mängd dokumentation eller allmänt erkända metoder i kontakten med klienterna men 

att detta förändrades några år senare. I mitten av 1970-talet då Frivården byggdes ut och mer 

personal anställdes sjönk antalet klienter per handläggare men samtidigt tillkom 

dokumentation och nya arbetsuppgifter, bl.a. personutredningar. Arbetssituationen beskrivs 
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dock som mera hanterlig på grund av det minskade antalet klienter. I början av 1980-talet 

byggdes Frivården ut ytterligare och tillfördes mer resurser men samtidigt började det 

kriminalpolitiska klimatet hårdna. Statistik infördes och krav från makthavarnas sida tillkom 

för att visa vad som gjordes för pengarna. Administrativa uppgifter, dvs. dokumentation, 

utgjorde arbetsgivarens underlag för att beräkna personalens löner och individuell 

lönesättning tillämpades. Den mekaniska dokumentationen som detta ledde till innebar, enligt 

berättaren, en frustration hos personalen som fick negativ inverkan på själva 

huvuduppgifterna; att hinna träffa klienterna, kontrollera och stödja dem (Gustavsson, 2011). 

Gustavsson bekräftar själv kollegans bild och förklarar att "i mitten av 70-talet var frivårdens 

roll mera stödjande än idag då de kontrollerande inslagen har större betydelse" samt att "de 

ökade inslag av kontroll tillsammans med det faktum att varje frivårdsinspektör hade 

möjlighet att mera ägna sig åt varje klient har troligen ökat effektiviteten hos frivården" 

(Gustavsson, 2011: 23, 62) I de bägge betraktelserna handlar de övergripande diskurserna om 

stöd och kontroll, vare sig det handlar om handläggarens relation till klienten eller sin 

arbetsgivare. Kontrollen från arbetsgivarens sida kan sägas vara starkt förknippad med den 

mekaniska dokumentationen och effektivitetskraven som nämns i utsagorna. 

Detta återspeglas också i berättelser från två frivårdsinspektörer som fört 

dagboksanteckningar från 1991 och som står att läsa i 50 år med Frivården. Sonja Eriksson, 

frivårdsinspektör i Falun skriver t.ex.: "Ägnar förmiddagen åt att skriva yttrande. Försöka 

skriva yttrande. Det är inte så lätt, när klienten varit på fri fot i bara tre veckor. Vad finns att 

skriva?". Och Eva Kristiansson skriver: "Kort samtal med chefen om min nuvarande 

arbetssituation. För inte så länge sedan hade jag 48 övervakningsärenden och jag gick 

bokstavligen på knäna" (Schillander-Lundgren et al, 1991: 82, 85). Detta kan tolkas som att 

antalet klienter stigit igen efter ett decennium och att den mekaniska dokumentationen är ett 

irriterande moment i arbetet. I övrigt betonas själva mötet med klienterna som särskilt viktiga, 

precis som i fallen hämtade från Gustavssons bok. Mötet med klienten kan därför ses som en 

diskurs som är förknippat med det som personalen beskriver som deras huvuduppgift: att 

stödja och kontrollera. 

Tittar vi på utsagorna från personal från Kriminalvården som de låter idag, och ca ett 

decennium tillbaka, så märks en tydlig skiftning i fokus. Utsagorna handlar antingen om 

lekmannaövervakarnas betydelse eller nedskärningar inom Kriminalvården. En anställd på 

Frivården talar i en radiointervju om lekmannaövervakarnas viktiga roll för att ge det stöd och 

den hjälp som behövs för att återanpassa klienterna i samhället (Sveriges Radio, 2012). En 

psykiater inom Kriminalvården talar i en artikel om lekmannaövervakarnas betydelse att 
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fungera som en förebild för klienten och representera en normalitet i samhället (RFS, 2012). I 

en tidningsartikel protesterar anställda vid ett kvinnofängelse mot att fängelset ska läggas ned 

och slås samman med ett annat fängelse på annan ort på grund av nedskärningar och 

"kriminalvårdens nya ledord: stordrift" (Aftonbladet, 2012). De menar att detta kommer att 

drabba de intagna kvinnornas möjligheter att hålla kontakt med sina barn (ibid.).  

Att Sverige kommit långt i sina satsningar på alternativa påföljder till fängelse, dvs. en väl 

utbyggd Frivård, samt fungerar som ett föredöme internationellt märks bland utsagorna hos 

chefer och analytiker inom Kriminalvården. I ett pressmeddelande publicerat i Svenska 

Dagbladet från 2008 berättar Boo Kling, omvärldsanalytiker på Kriminalvården, att antalet 

personer i frivården ökade kraftigt under våren och där det i maj 2008 fanns 14.000 personer.  

(Svenska Dagbladet, 2012). I en annan artikel från 2005 ur samma tidning rapporterar 

kriminalvårdschefen Gunhild Fridh att "svensk kriminalvård ska gå på export" vilket innebär 

uppbyggnad av frivård eller att driva fängelser i andra länder på uppdrag av FN och EU 

(ibid.). Ytterligare en artikel i Svenska Dagbladet handlar om utbyggnad, fast i detta fall om 

nya anstalts- och häktesplatser. Generaldirektören Lars Nylén menar att satsningar görs på 

både säkerhet genom utbyggnad av nya platser samt vård genom utbildning av både personal 

och klienter, som svar på ett inslag som visats i SVT som handlade om att vården försvunnit 

inom Kriminalvården (ibid.). Det finns fler utsagor som berör utbyggnad och den nya 

stordriften, dvs. sammanslagning av fängelser, men jag tänker inte gå in på alla i detalj här. 

Utsagorna från personal och chefer inom Kriminalvården handlar alltså nästan uteslutande om 

organisatoriska frågor och förändringar. Personalens utsagor beskriver förändringen från 

mitten av 1980-talet och framåt som inneburit mer administrativa uppgifter, effektivitetskrav, 

förande av statistik, ekonomiska sparprogram och nedskärningar i verksamheten. Samtliga 

utsagor  från chefer eller analytiker kan sägas handla om berömmandet av den egna 

verksamheten t.ex. genom de utbildningssatsningar som görs eller ett gott internationellt 

rykte, men också perspektiv om vård och säkerhet. Detta står i direkt relation till ekonomiska 

överväganden och konstateranden. Till exempel när generaldirektören säger "det kostar en hel 

del pengar, men innebär en mycket positiv utveckling" eller när kriminalvårdschefen säger att 

"kriminalvårdens budget är redan nu ansträngd, och än så länge ges inga extra pengar till 

projektet".
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5.4 Lagstiftning och kriminalpolitik

Den fjärde och sista analysdelen handlar om utsagor från - och uppfattningar hos - politiker 

och berör alltså lagstiftning och kriminalpolitik. På detta plan kan exempelvis förändringar i 

den politiska rationaliteten, som Kenneth Petersson talar om och som beskrevs i föregående 

analys, utforskas. Hur ser utsagorna ut på ett mera övergripande plan, dvs. från politikernas 

och makthavarnas sida? Och hur har de förändrats? Här har jag analyserat 14 dokument med 

utsagor utifrån frågeställningarna. 

En av förgrundsgestalterna i reformarbetet för en mera humanitär kriminalvård var 

justitieministern Karl Schlyter som redan på 1930- och 40-talet antog parollen "Avfolka 

fängelserna!" (Kriminalvården, 2012). Schlyter var en bidragande kraft bakom 

kriminalvårdsreformen 1945 som bland annat innebar att cellstraffen avskaffades och att 

påföljdssystemet för ungdomar i större utsträckning skulle vara inriktat på vård i frihet istället 

för fängelsestraff (Skyddsvärnet, 2012; Kriminalvården, 2012). Ungdomarna skulle 

uppfostras och utbildas hette det och "innehållet i fängelsestraffet skulle enligt denna reform 

vara vård", som det står att läsa på Kriminalvårdens hemsida (2012). 

Under 1970-talet blossade den kriminalpolitiska debatten upp på allvar igen och än en gång 

blåste humanitära vindar. Detta innebar inte nödvändigtvis att förespråkarna för ett humanare, 

eller ett strängare, påföljdssystem stod på samma sida politiskt eller ens tillhörde samma parti. 

Till exempel uttryckte sig socialdemokraten Gunnar Sträng att kriminalvård var "det 

dummaste han hört - dom ska ha stryk helt enkelt", medan Lennart Geijer - som tillhörde 

samma parti - vid ungefär samma tidpunkt tog initiativ till den största satsningen på 

frivårdspåföljder genom tiderna (Pockettidningen R, 2001; Schillander-Lundgren et al, 1991). 

Det fanns alltså ingen direkt vänster-, mitten-, eller högerpolitisk skala som avgjorde åsikterna 

i den hetsiga debatten. Enligt tidningen Fokus var också den tidigare högerledaren, Jarl 

Hjalmarsson, förespråkare för en human kriminalpolitik och övervakare åt Lars-Inge 

Svartenbrandt i mitten av 70-talet (Fokus, 2012). Politiska tjänstemän från Folkpartiet (bland 

annat före detta statsministern Ola Ullsten) och Centerpartiet var medlemmar i KRUM och 

figurerade på en namnlista i en skrivelse som skickades till regeringen om krav på 

nedläggning av Kumla-fängelset (Nestius, 2004). Det var alltså samhällets starka krafter och 

förhållandevis entydiga kriminalpolitiska diskurser om humanitet som ledde till reformerna i 

mitten på 70-talet och ytterligare utbyggnad av Frivården. 

Under 1980-talet skedde en förändring i diskurserna. Samtidigt som klimatet förändrades 

internt inom Kriminalvården på 1980-talet, som beskrevs i kapitlet innan, skedde också 
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förändringar på en mera övergripande nivå under 80- och 90-talet. En som beskrivit dessa 

förändringar är professorn i kriminologi, Henrik Tham. Tham menar att brottsligheten, som 

under 1970-talet betraktades som ett socialpolitiskt problem, förvandlades till att betraktas 

som ett kriminalpolitiskt problem under 80-talet (Tham, 1999). Politiken som tidigare 

präglades av pragmatism, humanism och ett rehabiliteringsvärde förvandlades retoriskt till en 

fråga om lag, ordning och ett straffvärde. Utifrån detta visade visserligen inte 

fängelsebeläggningen på någon ökning under 80- och 90-talet (enligt Thams hänvisning till 

Westfelt, 1998) men lagstiftningen skärptes på en rad olika områden. Dessa förändringar i 

kriminalpolitiken kan inte förklaras enbart efter det makthavande partiets ideal (i detta fall 

Socialdemokraterna) utan påverkas av externa faktorer som ekonomi, brottsutveckling, 

allmän debatt, politisk opposition och media, menar Tham (ibid.). Och som Bondeson menade 

redan 1974 tenderar politiker att hänvisa till den allmänna opinionen som ett hinder för 

reformer, vilket hon ifrågasatte med följande ord:

Om allmänheten upplystes om att frihetsstraffen etiskt är diskutabla, inte kan försvaras med effektivitetskriterier 

och statsfinansiellt är en mycket dålig lösning, håller jag det för troligt att den allmänna opinionen inte behöver 

vara ett hinder för reformer i riktning mot ett avskaffande av denna strafform (Bondeson, 1974: 580). 

Bondesons bedömningar blir tydliga i en intervju med justitieminister Laila Freivalds i april 

1991. Hon fick då frågan om hon delade Lennart Geijers uppfattning från en artikel 1982 där 

han menade att klimatet hårdnat inom Kriminalvården efter hans avgång: 

Både ja och nej. Mycket i samhället har förändrats under 1980-talet. Narkotikamissbruket har ökat, 

brottsligheten har stigit och vi har dessutom fått in en internationell brottslighet som vi tidigare i stort sett varit 

befriade från. Det är givet att detta påverkar också synen på vad som är en effektiv kriminalvård. Det är också 

naturligt att detta påverkar den allmänna opinionen. Den kräver i regel enkla lösningar på problemen och kraven 

på hårdare tag ökar (Schillander-Lundgren et al, 1991: 171).

Utifrån dessa citat, där Bondeson försvarar den humana retoriken från 70-talet och Freivalds 

försvarar det hårdnade klimatet inom Kriminalvården på 80-talet, uppstår en tydlig diskursiv 

kamp. Här framstår, från två vitt skilda synvinklar, olika slags rationaliseringsdiskurser. 

Rationaliseringen består - i termer av förnuftiga och effektiva lösningar - i det första fallet av 

att det humana alternativet är både moraliskt och ekonomiskt försvarbart, samt att det ligger 

på politikernas ansvar att upplysa allmänheten om dessa förhållanden. Medan det förnuftiga 

och effektiva i det andra fallet anses vara att det hårda alternativet är nödvändigt för att den 
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allmänna opinionen kräver enkla lösningar på samhällets problem och förändringar. Kampens 

innehåll består av vilken väg informationen ska gå, dvs. vem ska upplysa vem?     

I början av 2000-talet märks ännu tydligare att den diskursiva kampen inom kriminalpolitiken 

hårdnat. Till skillnad från högerledaren Jarl Hjalmarssons kamp för en human kriminalvård på 

1970-talet skriver exempelvis Moderaterna i en motion från 2001 om hur de vill byta ut 

kriminalvårdslagen från 1974: 

Dåtidens kriminalpolitiska visioner har inte klarat mötet med verkligheten, och kriminalvårdslagen har vid ett 

flertal tillfällen ändrats och anpassats till de verkliga behoven (Motion 2001/02:Ju266).

De verkliga behoven betyder i detta fall skärpt lagstiftning, hårdare straff och ordning och 

reda i rättssystemet på grund av ökad brottslighet (ibid.). Även här hänvisas till den allmänna 

opinionen och det så kallade allmänna rättsmedvetandet: 

I Sverige delar medborgarna alltjämt en stark gemensam rättskänsla. Avskyn mot våld och andra övergrepp är 

stark och djupt rotad. Denna rättskänsla visar inga tecken på att försvagas (ibid.). 

Det allmänna rättsmedvetandet förklaras av Bondeson med att någon utgår från att "det 

föreligger konformitet mellan lagstiftning och rättstillämpning å ena sidan och den allmänna 

opinionen å den andra" (Bondeson, 1979: 126). Det finns alltså ett samband mellan 

Moderaternas retorik i motionen och Freivalds uttalande tio år tidigare, bägge hänvisar till den 

allmänna opinionen för ett rättfärdigande av en hårdare kriminalpolitik. 

I den dåvarande regeringens förslag till statsbudget för 2001 skriver man att "kriminalvården 

står nu inför ett fortsatt rationaliseringsarbete samtidigt som kraven på att nuvarande nivåer 

och kvalitet inom verksamheten skall upprätthållas" (Prop. 2000/2001:1: 30). Vad som menas 

med rationaliseringsarbete framgår inte men skulle kunna tolkas som humanare påföljder 

utifrån en rubrik senare i propositionen: "kriminalvården skall skapa förutsättningar för att ge 

alternativen till fängelse bredast möjliga tillämpning" (ibid: 32). Men i samma stycke blir det 

tydligt att retoriken utgår från makthavarnas krav och ifrågasättandet av alternativa påföljder 

till fängelset. Inte mindre än fyra meningar under samma stycke ifrågasätter nämligen 

trovärdigheten hos alternativa lösningar som påföljd:

- För att frivårdspåföljderna skall upplevas som trovärdiga alternativ till fängelse krävs det att de får ett tydligt 

och konsekvent innehåll. 
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- Även satsningarna på att förbättra intensivövervakningen måste fortsätta för att garantera dess fortsatta 

trovärdighet som alternativ till fängelse. 

- De alternativa påföljderna ställer också ökade krav på kriminalvården när det gäller att utföra 

personundersökningar.

- Arbetet inom kriminalvården med att utveckla samhällstjänsten är avgörande för att säkerställa en fortsatt

tilltro till alternativen till fängelse (ibid.).

Detta tydliggör att Socialdemokraterna, som hade regeringsmakten då, agerar osäkert och 

ifrågasätter verksamheten men samtidigt menar att satsningar på alternativa påföljder ska 

tillämpas brett. Det finns alltså hela tiden en underliggande oro för den allmänna opinionen 

hos politikerna på bägge sidor av de ideologiska gränserna. 

6 Sammanfattning och slutsatser

6.1 Sammanfattning 

Jag ger här en sammanfattning från analysen där jag kort redogör för resultaten från varje 

analysområde för sig. Den första analysen visar att det finns skillnader i de sätt som 

lekmannaövervakarens och frivårdsinspektörens arbete beskrivs på i utsagorna -  där 

filantropi- och självhjälpsidealet skiljer sig tydligt från byråkrati- och behandlingsidealet. Det 

finns också i utsagorna en strävan efter att förmedla hur viktig och nödvändig

lekmannaövervakarens roll är i form av medmänsklighet och vardagskunskaper, trots att det 

ännu inte finns någon forskning som direkt visar på effekterna av det frivilliga arbetet. Detta 

tydliggörs också av Kriminalvården själva. Det löper en röd tråd genom utsagorna där tre 

diskurser är mest framträdande och samvarierar: en human, en ekonomisk och en preventiv 

diskurs. 

Beträffande det andra analysområdet så står det klart att fängelset som straffmetod fortfarande 

dominerar allmänhetens syn. Teorin om allmänprevention som samhällsskydd fungerar som 

ett paradigm av tankemönster men ifrågasätts av forskare som anser att det samtidigt utgör ett 

hinder för reformer. Majoriteten av utsagorna i dokumenten är positivt inställda till human 

kriminalvård där de ser både ekonomiska, sociala och preventiva fördelar. De utsagor som 

motsätter sig detta anser att det är en fråga om individens ansvar och inte samhällets. Andra 

utsagor som ställer sig på motsatt sida i den diskursiva kampen handlar om de som anonymt 

uttrycker starka affektiva reaktioner mot brottslighet och därför kräver hårda tag. 
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Det tredje analysområdet visar på en förändring i sättet att bedöma vad som är god 

kriminalvård, där rehabiliteringssyftet från 1970-talet ersatts med både instrumentala och 

expressiva syften under 1980-talet och framåt. Detta för att kriminalvården ska uppfattas som 

trovärdig. Med andra ord har den politiska rationaliteten förändrats. De diskurser som råder 

bland personalen i Kriminalvården handlar om stöd och kontroll, vare sig det handlar om 

handläggarens relation till klienten eller arbetsgivaren. Kontrollen från arbetsgivaren är 

förknippad med mekanisk dokumentation och skärpta effektivitetskrav, vilket ger mindre tid 

för möten med klienter. En skarp skiftning i fokus märks bland utsagorna från personalen 

under 2000-talet; det handlar antingen om lekmannaövervakarnas stora betydelse eller 

protester mot nedskärningar. Chefernas och analytikernas utsagor handlar om berömmandet 

av den egna verksamheten, t.ex. om alla utbildningssatsningar som görs eller ett gott 

internationellt rykte men också om vård och säkerhet. Detta i kombination med ekonomiska 

överväganden. Sammanfattningsvis handlar alltså utsagorna från både personal och chefer om 

organisationsfrågor och förändringar inom Kriminalvårdens verksamhet. 

Den fjärde och sista analysen visar att det skett stora förändringar även gällande den politiska 

retoriken och den praktiska kriminalpolitiska lagstiftningen. Sedan de stora förändringarna 

under 1970-talet med frivårdsreformen och den humana retoriken blev det ett alltmer hårdare 

tonläge bland politikerna under 1980- och 90-talet. Humanismen och rehabiliteringsvärdet 

ersattes med tal om ordning och reda samt straffvärdet som princip. Under 2000-talet hårdnar 

retoriken ytterligare och skiljer sig markant från de diskurser som rådde på 1970-talet. 

Kriminalvård i frihet börjar på vissa punkter ifrågasättas av politikerna. Moderaterna kräver 

skärpt lagstiftning, hårdare straff och ordning och reda i rättssystemet och hänvisar till ökad

brottslighet. Socialdemokraterna verkar i sin tur osäkra på Frivården som verksamhet och 

verksamheten ifrågasätts samtidigt som man talar om att "ge alternativen till fängelse bredast 

möjliga tillämpning". 

6.2 Slutsatser

Ser vi på Frivårdens verksamhet under de senaste 40 åren som en rationaliseringsprocess, 

visar diskurserna på att Webers teorier går att tillämpa som analytiskt verktyg. För att belysa 

detta kan den diskursiva kampen mellan det frivilliga arbetet och det avlönade arbetet först 

studeras. Lekmannaövervakarens roll kan jämföras med de idealtyper för socialt arbete som 

motsvarar affektiva samt värderationella handlingar, enligt Webers typologi. 

Frivårdsinspektörens roll kan jämföras med de målrationella och traditionella perspektiven. 
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Tidsmässigt har dessa roller bevarats eller förändrats. Det frivilliga arbetet har bevarats på så 

sätt att det fortfarande ses som affektivt och värderationellt, liksom det gjorde på 1970-talet. 

Det avlönade arbetet har förändrats och övergått från det affektiva och värderationella till det 

målrationella och traditionella. Diskurserna talar för detta där frivårdsinspektörerna idag 

frånsägs sina egenskaper som humana och vardagskompetenta. Den medmänskliga 

beteckningen ges istället uteslutande till lekmannaövervakarna. 

Frivårdsinspektörernas utsagor vittnar dessutom om en övergång till ett stelare, mekaniskt och 

byråkratiskt arbetssätt och ett hårdare klimat där tuffa effektivitetskrav speglar det 

arbetssättet, från 1980-talet och fram till idag. Kontrollen från arbetsgivaren gentemot 

personalen har ökat - genom ökade effektivitetskrav och mekanisk dokumentation - samtidigt 

som stödet och kontrollen gentemot klienterna minskat - genom minskad tid för personliga 

möten. Utifrån denna förändring i de administrativa regleringarna kan frågan ställas ifall vi 

ser en mörkare sida av förnuftet där verksamheten riskerar att vändas till sin motsats, i 

enlighet med Horkheimers och Adornos teorier.    

Samtidigt vet vi ännu inte hur lekmannaövervakarens roll motsvarar de preventiva syftena 

eftersom det inte finns speciellt mycket forskning inom området. Sett ur denna synvinkel kan 

denna verksamhetsinriktning än så länge sägas spegla rationalisering snarare än rationellt 

handlande. Enligt den norske professorn i rättskunskap, Thorstein Eckhoff, innebär "handla 

rationellt" att man har "goda grunder för sitt handlande" medan rationalisering innebär att 

man "anför goda skäl för sitt handlande" (Eckhoff, 1979: 104). Det sistnämnda kan antingen 

betyda att "man har dåliga motiv men anför goda, eller har både goda och dåliga men anför 

endast de goda" (ibid.). 

I de utsagor som analyserats löper en röd tråd av tre olika huvuddiskurser; den humana, den 

ekonomiska och den preventiva. Dessa kan överföras till det målrationella handlandet genom 

att det talas om mål och medel. Målet är brottsprevention och medlen för att nå dit är ekonomi 

och humanitet. Medlen för humanitet kan sägas bestå av två delar, vilket visar sig i två olika 

diskurser; återanpassning och vård. Bland utsagorna hos allmänheten förespråkar en majoritet 

en human kriminalvård, där både sociala (humana och preventiva) och ekonomiska 

överväganden ofta görs. På den andra sidan i den diskursiva kampen finns anonyma 

kommentarer eller ståndpunkter som tar sig ett mera traditionellt eller affektivt uttryck i form 

av en "häng dem i lyktstolparna - mentalitet". Det finns alltså ett visst samband mellan 

öppenhet och anonymitet som avgör ifall utsagorna tar sig ett mera rationellt uttryck, eller ett 

mera affektivt. 
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Här framgår också skillnaderna mellan det som den danske forskaren Britta Kyvsgaard kallar 

för den defensiva och den offensiva modellen. Den defensiva modellen innebär enligt 

Kyvsgaard att kriminalisering, repression och straff används restriktivt - detta kan, eller ska, 

inte lösa samhällets problem. Den offensiva modellen innebär tron om att strängare straff har 

bättre preventiva effekter och att straffrätten löser samhällets problem och konflikter 

(Kyvsgaard, 1999).  

Denna diskursiva kamp mellan defensiv och offensiv modell pågår förstås också bland 

politiker där diskurserna visar att en stor förändring ägt rum under 1980-talet och den 

offensiva modellen tagit allt mer utrymme. Den politiska rationaliteten har förändrats där det i 

kriminalpolitiska sammanhang hänvisas till den allmänna opinionen som kräver enkla 

lösningar på samhällets problem. Den humanistiska retoriken på 1970-talet, som såg humana 

lösningar som ekonomiskt och moraliskt försvarbara, har fått träda tillbaka. Slutsatsen av 

detta är att den diskursiva kampen handlar om två olika sätt att betrakta hur 

informationsflödena bör färdas utifrån olika rationaliseringsperspektiv. Politiker anser att 

informationen ska komma från allmänheten eftersom de enkla lösningarna är de mest 

förnuftiga och effektiva. De humanistiska förespråkarna anser att det är politikernas uppgift 

att först ta reda på vad som är mest förnuftigt och effektivt och sedan upplysa allmänheten.

Det är alltså inte bara en kamp mellan defensiv och offensiv modell utan en kamp om 

informationsflödena som avgör vad som är rationellt. De diskursiva kamperna som pågår i 

kriminalpolitiska sammanhang har kanske bäst speglats av Britta Kyvsgaard vars inledande 

ord i Motsättningarnas kriminalpolitik passar bra som avslutning på dessa konstateranden:

Kriminalpolitik präglas av motsättningar, av en sicksackkurs och pendelsvängningar. Det finns exempel på 

kriminalpolitiska åtgärder som styrs av rationalitet, besinning och humanism och som formats enligt principer 

om förutsägbarhet och rättssäkerhet, men det finns också exempel på ogenomtänkt, irrationell och 

repressionsorienterad där rättssäkerheten har nedprioriterats (Kyvsgaard, 1999: 37). 
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