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intervjua dem och gett mig en inblick i hur arbetet på en kriminalvårdsanstalt kan te
sig. Jag vill också tacka min handledare Erik Olsson för mycket stimulerande och
lärorika handledningstillfällen där jag har kunnat bolla idéer och fått bra tips och råd
samt konstruktiv kritik i dess rätta bemärkelse. Allt detta har varit en ovärderlig hjälp i
uppsatsarbetet. Till sist måste jag också tacka min flickvän Malin Axelsson som har
varit ett stort stöd under hela arbetet med uppsatsen och har bidraget med ett par
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otydliga och även hjälpt mig att rätta till andra språkliga fadäser.   
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Inledning 
Dagens svenska samhälle har blivit allt mer etniskt och kulturellt diversifierat. De
senaste decenniernas internationella migration och invandring till Sverige torde ha
bidragit till detta och har gjort att Sverige har gått ifrån en nation med relativt
etniskt och kulturellt homogen befolkning till ett land med en större sociokulturell
mångfald. Denna nya mångkulturalitet påverkar allt mer samhällets olika arenor.
Det svenska samhället, liksom de flesta andra inom västvärlden, tvingas att hitta
olika sätt att förhålla sig till denna förändring. Sedan en tid tillbaka pågår olika
diskussioner runt om i västvärlden hur vi bäst bör tackla olika problem som
uppstått i efterdyningarna av dessa förändringar. För vissa länder, som t.ex. Sverige,
är situationen med en mer heterogen befolkningssammansättning förhållandevis ny
medan länder som USA, som är en nation av invandrare, har haft en längre
erfarenhet av dessa frågor. Det som dock är mer nytillkommet är att olika
minoritetsgrupper alltmer gör sin röst hörd och kräver att också deras kulturella
särart ska erkännas. I USA t.ex. kräver olika minoriteter att deras kulturella identitet
skall synliggöras inom samhällets olika arenor som t.ex. inom utbildningsväsendet,
bland annat genom att påverka valet av kurslitteratur inom de olika högre
utbildningarna. Detta är en av de saker som behandlas i Charles Taylors bok Det
mångkulturella samhället och erkännandets politik1. Han tar upp ett av det moderna
samhällets dilemman: hur man kombinerar alla individers rätt till en likabehandling
utan att detta kommer i konflikt med deras kulturella och etniska identitet. Nu är
situationen i USA på många sätt olik den vi har i Sverige, men det finns ändå
många beröringspunkter. I Sverige diskuteras också hur vi ska komma tillrätta med
problemet med att integrera människor i samhället men ändå tolerera deras etniska
och kulturella olikheter. Det är m.a.o. integration, till skillnad från assimilation som
samhället nu strävar efter. 

En effekt av dylika diskussioner blir att det ställs krav på olika delar av samhället att
de ska anpassa sig till dagens mer mångkulturella verklighet. Detta blir en viktig
faktor att ta hänsyn till i arbetet inom samhällets olika institutioner. Exempelvis blir
frågan om s.k. ”kulturell kompetens” viktig och hur den ska uppnås bland annat
genom att anställa människor med ”annan etnisk och kulturell bakgrund”. En
sådan kompetens anses skapa en bättre förståelse för frågor relaterade till mångfald
inom de olika institutionerna. Arbetet med detta pågår inom både statliga och

                                           
1Charles Taylor, (1995), Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg. 
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kommunala arenor såväl som inom den privata sektorn, dock med en varierande
vilja, prioritet och genomförandegrad.

Kriminalvårdens uppgift
Kriminalvården är en institution som på olika sätt har blivit påverkad av
migrationen till Sverige. De har fått ta hand om en ökad andel klienter med annan
etnisk bakgrund än svensk i takt med att andelen människor som invandrat till
Sverige har ökat. Något som personalen inom institutionen påverkas av. För att
återknyta till Taylor ovan så kan kriminalvården sägas stå inför dilemmat att
behandla alla lika samtidigt som de identifierar behovet av en särskild ”kulturell
kompetens” för att möta de särskilda behov som vissa av deras klientel anses ha.
Därför rekryteras aktivt människor med ”invandrarbakgrund” för att bemöta detta.

Vad är då kriminalvårdens uppgift? På kriminalvårdens hemsida går det att läsa
denna beskrivning av verksamheten: 

Kriminalvårdens uppdrag

Varför finns kriminalvården?

Kriminalvården är en del av samhällets rättsväsende, som finns till för att minska
brottsligheten och bidra till att medborgarna skyddas mot brott. Alla som arbetar
inom kriminalvården medverkar till att de som dömts för brott under strafftiden
påverkas och får stöd för att fortsättningsvis leva ett laglydigt och värdigt liv. För
häktade ansvarar kriminalvården för ett omhändertagande som tryggar rättsprocessen
och de häktades integritet och rättssäkerhet.

Vad gör kriminalvården?

Kriminalvården verkställer fängelsestraff, övervakar villkorligt frigivna och
skyddstillsynsdömda samt gör personutredningar.  Kriminalvården tar i häktena hand
om dem som misstänks för brott eller frihetsberövats av andra skäl. Kriminalvården
sköter sina egna transporter av klienter och transporterar andra frihetsberövade
personer, bland annat de som förpassas ut ur landet.

Hur skall uppdragen genomföras?

Hög grad av säkerhet, god omvårdnad, rättssäkerhet och ett aktivt påverkansarbete
kännetecknar Kriminalvården. Det förutsätter ett personligt engagemang, öppenhet
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och ansvarstagande hos all personal både i arbetet gentemot klienterna, anhöriga,
samarbetspartners, massmedier och allmänheten samt att de resurser som ställts till
Kriminalvårdens förfogande används effektivt. Personalens kunskaper, erfarenheter
och yrkesskicklighet tas till vara och utvecklas kontinuerligt för att förbättra
verksamheten och möta nya krav. Detta förutsätter en öppen och regelbunden
information om verksamhetens mål, inriktning och resultat. Arbetet inom
Kriminalvården bedrivs med respekt för varje individs personliga integritet och med
utgångspunkten att alla är ansvariga för sitt eget liv och sina handlingar. Det
förutsätter att klienterna får begriplig information om sina rättigheter och
skyldigheter. Alla klienter får en likvärdig och rättvis behandling och motivering för
de beslut som berör dem. Deras förmåga att medverka i förberedelserna för ett liv i
frihet tas till vara och utvecklas så långt som möjligt.2

Kriminalvårdens uppgift är alltså att motarbeta brottslighet och att skydda
samhället. De människor som döms för ett brott med någon typ av
frihetsberövande som konsekvens ska av kriminalvården tas om hand på ett sånt
sätt att de påverkas att bryta sitt brottsliga beteende och återinträda i samhället som
laglydiga medborgare. Fokus för kriminalvården är alltså vård snarare än straff att
döma av texten ovan. Det talas också om att klienterna skall behandlas med respekt
för deras integritet. Något som kan ses som ett medvetande om frihetsberövandets
negativa effekter och ett försöka att motverka dessa. Michel Foucault skriver i
Övervakning och straff3 om fängelsets historia och funktion och dess konsekvenser för
de intagna, han skriver att: ”Man är medveten om alla de nackdelar fängelset
innebär och om att det är farligt och under alla omständigheter onödigt. Och ändå
förmår man inte ’se’ på vad sätt man skulle kunna ersätta det. Fängelset är en
förhatlig lösning som man inte kan bespara sig”.4

Kunskapen om frihetsberövandets och framförallt då fängelsets negativa
implikationer för individen är kända sedan en lång tid tillbaka. Detta är
kriminalvården till synes medvetna om och de uttrycker en vilja att försöka mildra
dess skadeverkningar för individen. Fängelset ses som något av ett nödvändigt ont.
”Men fängelsets självklarhet grundar sig också på den uppgift man tillskriver det
eller kräver att det skall fylla, nämligen att förvandla individen.”5 Det ligger i
kriminalvårdens uppgift att ändra individernas kriminella beteende. Alltså att
genom olika åtgärder försöka skapa en normalitet hos de individer som avviker
                                           
2 http://www.kvv.se/info_material/kis2001.htm#Fakta om svensk kriminalvård, (Kriminalvårdens
hemsida, 2003-01-18)
3 Michel Foucault, (1993 ), Övervakning och straff. Lund
4 ibid. s. 270
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genom sin kriminalitet. Kriminalvårdens uppgift kan alltså ses vara att hitta en
balans mellan straff och vård med en målsättning att förändra avvikande individers
beteende till samhällets och den ”straffades” gagn. 

Ett av de sätt som ska underlätta genomförande av kriminalvårdens målsikt med
verksamheten, är införandet av en mångfaldspolicy i rekryteringen av personal till
de olika anstalterna. Genom att aktivt anställa personal med invandrarbakgrund
hoppas man uppnå vissa vinster i arbetet med de klienter med invandrarbakgrund.
Detta med utgångspunkt i aspekter av den mångfalds diskussion som tidigare
nämnts, men också utifrån mera praktiska utgångspunkter. Som vi kommer att få se
i analysdelen är mångfaldsarbetet på anstalten kopplat till både praktisk nytta för
personalen men också utifrån tänkta fördelar för de intagna.  

Syfte och frågeställningar
Med bakgrund av det som tagits upp ovan är syftet med denna studie att studera
hur kriminalvården och dess personal i dess praktiker hanterar och agerar i
förhållande till den etniska och sociokulturella heterogenitet som är en del av deras
verklighet. Studien inriktar sig på hur personalen på en enskild anstalt agerar i
relation till denna mångkulturella verklighet utifrån de riktlinjer som finns för
verksamheten men också hur de lokalt själva etablerar praktiker för att handskas
med denna verklighet. Även de tankar och idéer som kriminalvården utgår ifrån i
utformandet av arbete på anstalterna kommer att beröras i studien.  

Hur förhåller sig personalen till de intagna och personal med annorlunda etnisk
bakgrund? Skapas det gruppindelningar och generaliserande förklaringsmodeller vid
hanteringen av denna del av klientelet? Hur ser den institutionella diskurs ut som
begreppsliggör deras arbete? Finns det några centralt etablerade riktlinjer för arbetet
med dessa frågor? Om det gör det skiljer sig de lokala praktikerna med de centralt
etablerade riktlinjerna? 

Det är alltså inte främst kriminalvården som institution som är av intresse utan det
praktiska arbetet på en kriminalvårdanstalt i relation till en sociokulturell verklighet.
Hur handskas man lokalt med denna mångkulturella verklighet och vad får det för
konsekvenser för arbetet på anstalten och förståelsen av detta arbete. 

                                                                                                                                       
5 Foucault, (1993 ), s. 271



5

Det som har inspirerat och lätt fram till denna studie är ett intresse för etnicitet och
kultur som ett sätt att beskriva och urskilja skillnaden mellan olika grupper av
människor och hur denna kategorisering av människor påverkar vår förståelse av
världen. Hur påverkar dessa förställningar rent praktiskt vårt samhälle och dess
olika delar? Vad tar det sig för uttryck och vad får det för konsekvenser? Målet för
denna studie och den kunskap som sökts kan beskrivas som, ett intresse för att
studera hur ett sätt att förstå och tala om etnicitet och kultur i vårt samhälle leder
till olika konsekvenser i samhällets olika institutioner, som i det här fallet inom
institutionen kriminalvården. Etnicitet och kultur är alltså fokus för studien och
medlet för att undersöka detta blir ett diskursperspektiv som ger möjligheterna att
studera hur etnicitet och kultur som en diskurs tar sig uttryck inom en specifik
arena och hur detta förhåller sig mot andra diskurser inom detta område och vad
detta får för konsekvenser.

Teori och metod

Etnicitet och kultur 
Vad är egentligen etnicitet och kultur för något? Detta är inte helt lätt att besvara på
ett fullständigt och allomfattande vis. Men för detta arbetes vidkommande ska här
presenteras en definition av begreppen etnicitet och kultur och dess uttrycksformer. 

Efter detta ska vi titta närmare på diskursperspektivet och dess
vetenskapsfilosofiska utgångspunkt och dess relation till denna studie.

Etnicitet används bland annat som ett sätt att indela människor i olika kategorier.
Detta beskriver Thomas Hylland Eriksen som etniska klassificeringar i Etnicitet och
nationalism6. Han beskriver detta som ett behov hos människor att dela in andra
människor i olika fack: 

Etniska klassificeringar är också sociala och kulturella produkter som är relaterade till
de klassificerandes behov. Deras uppgift är att ordna den sociala världen och skapa
standardiserande kognitiva kartor över kategorier av relevanta andra.7

                                           
6 Thomas Hylland Eriksen, (1998), Etnicitet och nationalism. Nora
7 ibid. s. 80
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Etnicitet är människors föreställning om en gemenskap baserad på faktorer som ett
gemensamt språk, en gemensam kultur, en gemensam historia och ofta även en
gemensam religion. Tillsammans skapar detta en identitets- eller tillhörighetskänsla
som påverkar också hur vi ser på oss själva och andra. Något som mynnar ut i
kategoriseringar av människor i olika grupper, de tillhörande och de som står
utanför. Detta gör också att den egna ”föreställda gemenskapen”8 blir något
naturligt och de som inte ingår i den upplevs som annorlunda och avvikande. En av
grundförutsättningarna för att dessa föreställningar ska bli meningsfulla är att det
finns något att ställa den egna etniska identiteten emot, nämligen ”de andra”. Det
blir meningslöst att t.ex. vara svensk om det inte finns andra kategorier av
människor att sätta sig i ett motsatsförhållande till, som t.ex. att vara finsk, turk,
japan etc. Stuart Hall skriver bl.a. om detta i Representation: cultural representations and
signifying practices9 där han beskriver hur mening skapas i relation till det annorlunda,
de främmande. Han beskriver som exempel, hur det som är brittiskt definieras i
motsats till det som inte är brittiskt: ”We know what it is to be ´British’, not only
because of certain national characteristics, but also because we can mark its
´difference’ from its ´others’ - ´Britishness’ is not-French, not-American, not-
German, not-Pakistani, Not-Jamaican and so on.”10 Den egna etniciteten blir ofta
uppmärksammad när man hamnar i en situation där den ställs i motsatsförhållande
till den andre. 

Etniska svenskar reflekterar kanske inte dagligen över sin etniska identitet men vid
exempelvis en utomlandsresa och i kontakten med människor med annan etnisk
tillhörighet samt annorlunda kultur, värderingar, språk, medvetandegörs den egna
svenskheten. Samma sak gäller vid kontakt med människor som invandrat till
Sverige. Precis som de säkerligen blir mer medvetna om sin etniska identitet i mötet
med Sverige och svenskarna. Vår föreställning om Sverige som en nation är baserad
på en föreställd gemenskap som inkluderar vissa människor som svenskar och
exkluderar ”de andra”. Denna föreställda gemenskap har också haft och har till viss
del fortfarande baserats på tanken om en homogen etnicitet. Men trots allt är denna
föreställning om en nation och ett folk ändå förhållandevis ny och hänger samman
med idéer som började dyka upp under upplysningstiden och som fick fullt utlopp
under 1800-talet i takt med att de moderna nationalstaterna uppstod. Medan denna
syn på människor mest var baserad på tankar om ett folk, en ras, ett specifikt

                                           
8 Benedict Anderson, (1993), Den föreställda gemenskapen. Göteborg
9 Stuart Hall, (1997), Representation: cultural representations and signifying practices. London
10 ibid. s. 234ff
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ursprung o.s.v. har nutida sätta att kategorisera människor även fått andra faktorer
för differentiering: 

Group differentiation and categorization based on appearance seldom come alone.
They are often associated with differences of origin of the group (or ancestors), and
especially with sets of attributed cultural characteristics, such as language, religion,
customs, habits, norms, values, or even character traits and associated social
practices. Although appearance and origin often remain major criteria, it may well be
that other criteria of group differentiation, for example, a set of cultural
characteristics, become more dominant in the process of categorization and
differentiation.11 

Människors förståelse av “de andra” är alltså kopplade till både etniska och
kulturella faktorer. Den dominerande gruppen tillskriver “de andra” olika
karaktärsdrag och beteenden relaterade till deras ursprung, kultur, etnicitet.

Ett viktigt verktyg i skapandet av etnisk tillhörighet är användandet av historien.
Det finns inte bara en objektiv historia utan olika etniska grupper, nationer och
andra ”föreställda gemenskaper” har sin historia och sina myter. Genom att välja
att komma ihåg vissa delar av historien och glömma andra, skapar man sig ett
ärofullt förflutet. 

Myten appellerar till det personliga minnet och tillhörighetskänslan, gärna genom att
orkestrera kollektiva minnesförskjutningar. Myten om det förflutna knyter an till den
enskildes identitetskänsla; i den populära jargongen heter det ju att ”kunskap om
historien ger identitet.12

Den förställda gemenskap som kännetecknar nationer och etniska grupper kan
alltså sägas vara diskursivt konstruerad. Alltså, de nuvarande sammanslutningarna
av människor i olika nationer eller andra etniska grupper är inte självklara eller de
enda tänkbara. Det skulle kunna se ut på andra sätt. En nation eller en etnisk grupp
”[…] är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nationen aldrig
kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av de övriga
medlemmarna, och ändå lever i vart och ens medvetande bilden av deras
gemenskap.”13 Gemenskapen är föreställd men existerar som en verklighet för de
                                           
11 Teun A. van Dijk, (1993), Elite discourse and racism. London, s. 22ff
12 Thomas Hylland Eriksen, (1996), Historia, myt och identitet. Stockholm, s. 51
13 Anderson, (1993), s. 21
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människor som identifierar sig med en etnisk grupp eller nation och som också av
andra människor inom gruppen/nation accepteras som tillhöriga. Det blir
meningslöst att exempelvis hävda att jag är kines om inte jag av andra kineser
valideras i min identifikation med dem. Detta kan beskrivas med diskursen ”vi och
dom” som ett sätt att definiera vem som tillhör och vem som är främmande.
Torvald Sirnes  beskriver diskursen om vi och dom så här:

Politikk kan delvis forståat som nasjonbygging. Dette viser til ein historisk prosess. I
staden for diffuse kulturelle og språklige grenser blir det tendensielt skapt ein klar
diktomi mellom oss og dei andre kan ikkje sjåast som ei triviell vidareføring av
kjent/framand. ”Oss”-kategorien er ekskluderande og bygger ein mur mellom seg
sjølv og ”dei andre”- som blir prinsipelt ikke-inkluderbare.14

”Vi och dom” är alltså en diskurs som konstituerar inklusion/exklusion inom en
grupp. Detta blir en viktig identifikationsfaktor för människor som både skapar
tillhörighet inom gruppen såväl som ett utestängande av dem som inte anses passa
in. Detta är en viktig faktor som präglar människors sätt att förstå världen på. 

Diskurs
Diskursbegreppet är ganska omfattande och kan inneha flera betydelser. Jag skulle
med Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips ord kortfattat vilja beskriva
begreppet som: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av
världen).”15 I det här fallet hur kriminalvårdspersonalen använder sig av olika
diskurser för att beskriva förhållandena på anstalten och särskilt då i relation till den
kulturella mångfalden bland klienter och personal. Vad studien söker kunskap om
kan beskrivas med Jørgensen & Phillips ord:

Diskursanalytikerns ärende är inte att komma ”bakom” diskursen i sina analyser, att
fundera ut vad människor verkligen menar när de säger ditt eller datt, eller fundera ut
hurdan verkligheten egentligen är bakom diskursen. Utgångspunkten är ju att man
aldrig kan nå verkligheten utanför diskurserna, och att det därför är diskursen i sig
som är föremål för analysen. I den diskursanalytiska undersökningen handlar det
alltså inte i första hand om att sortera utsagorna om världen i dem som är riktiga och
dem som är felaktiga (även om man självfallet kan förhålla sig kritiskt värderande vid
en senare tidpunkt). Däremot ska man arbeta med det som sagts eller skrivits för att

                                           
14 Siri Meyer og Thorvald Sirnes (red.), (1999), Normalitet og identitetsmakt i Norge. Oslo, s. 57
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undersöka vilka mönster det finns i utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som
olika diskursiva framställningar av verkligheten får.16

Det teoretiska utgångsläget i min uppsats är socialkonstruktionistisk, vilket också är
en förutsättning vid utförandet av en diskursanalys. Winther Jørgensen och Phillips
beskriver socialkonstruktionismens fyra grundpremisser utifrån Vivien Burrs
definition:

• En kritisk hållning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen skall inte
ses som någon objektiv sanning eller spegling av verkligheten utan snarare som
ett resultat av vårt sätt att kategorisera världen.

• Historisk och kulturell specificitet. Vår syn på kunskap om världen är alltid
kulturellt och historiskt präglad. Vår bild av verkligheten och vår identitet skulle
kunna vara annorlunda och förändras också med tiden. En diskursiv handling är
en social handling som konstruerar den sociala världen och reproducerar vissa
sociala mönster.

• Samband mellan kunskap och sociala processer. Vår syn på världen skapas
och reproduceras av sociala processer. Kunskap är något som skapas i social
interaktion där kampen om vad som är rätt och fel resulterar i en gemensam
verklighet.

• Samband mellan kunskap och social handling. Vissa handlingar ses av
omgivningen som naturliga och andra som otänkbara. Olika sociala världsbilder
leder till olika sociala handlingar.17

Alltså, enligt socialkonstruktionismen skapas vår förståelse av världen, vår
verklighetsuppfattning, genom språkets betydelseformering i en social kontext.
Detta gör att diskurserna är det som skapar ramar för och betydelse åt vårt sätt att
uppfatta olika delar av verkligheten. Jag är själv en del av de diskurser jag studerar
och kan därför inte stå utanför och ge en objektiv skildring av verkligheten, därför
kommer också resultatet av studien att bli en del av diskursen. 

                                                                                                                                       
15 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, (2000), Diskursanalys som teori och metod. Lund,
s. 7
16 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 28
17 ibid. s. 11f
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Diskursanalysfältet är stort och kan delas upp enligt de tre angreppssätt som
Winther Jørgensen och Philips presenterar i Diskursanalys som teori och metod. De tre
angreppsätt de presenterar är Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori,
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi18. Alla tre angreppsätt har gemensamma
drag och nyckelbegrepp och de har även en socialkonstruktionistisk syn på subjekt
och språk. De tre olika inriktningarna har också det gemensamt att de vill bedriva
kritisk forskning och utforska och kartlägga maktrelationer i samhället och visa på
normativa perspektiv utifrån var man kan kritisera maktrelationer och peka på
alternativa möjligheter till social förändring. Det som dock skiljer dem åt är bl.a.
synen på diskursernas omfattning. Om diskurserna konstituerar det sociala fullt ut
eller är det andra aspekter av det sociala som konstituerar diskurserna. Vidare så
skiljer sig de olika angreppsätten i sina analysmetoder och fokus för analysen. I
denna studie kommer inte enbart en diskursanalytisk inriktning följas utan med en
socialkonstruktionistisk utgångspunkt kommer metoder och begrepp lånas från alla
tre diskursanalytiska inriktningarna då detta bedömts bäst passa syftet med studien.
Här nedan följer en presentation av de viktigaste begreppen som används i
uppsatsen.

Diskursordning, Intertextualitet och interdiskursivitet
Ett viktigt begrepp inom diskursanalysens område är diskursordning. Detta
begrepp belyser hur olika diskurser förhåller sig till varandra och hur de inverkar på
varandra relationellt inom samma fält eller område: ”Diskursordningen betecknar
alltså olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de kämpar om att ge
innehåll åt var och en på sitt sätt.”19 Låt oss ta fallet med denna studie där en
kriminalvårdsanstalt ska studeras som är en del av den socialpolitiska institutionen
och organisation Kriminalvården. Inom en sådan institution utvecklas ett specifikt
språkbruk och förståelse av verksamheten. Denna verksamhets utformning sker på
uppdrag av kriminalvårdsverkets och ska svara mot dess uppsatta målsättningar och
riktlinjer och kriminalvårdsverket i sin tur svarar mot regering och riksdag. Detta
inverkar på sättet att tala om och begreppsliggöra arbetet inom institutionen såväl
som de faktiska praktikerna i arbetet. Om vi då tittar på den enskilda anstalt som
varit objekt för denna studie finns där en institutionell diskursordning där olika
diskurser figurerar och kämpar om att ge mening åt det språk/kategorier/termer
som används av personalen och skapar därigenom mening och ramar för sättet att
förstå arbetet såväl som för det praktiska arbetet i sig. Diskursordningen reglerar
                                           
18 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 7
19 ibid. s. 134
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alltså i det här fallet hur man pratar om verksamheten i stort på anstalten och vilken
diskurs som har företrädde över de andra. De enskilda diskurserna inom den
institutionella diskursordningen är relaterade till olika specifika områden av arbetet
och sättet och förstå och tala om dessa, som t.ex. om mångfaldsarbetet inom
verksamheten. 

När ett specifikt diskursivt fält ska studeras, i det här fallet den institutionella
diskursordningen inom en kriminalvårdsanstalt, är det viktigt att ta hänsyn till
begrepp som intertextualitet och interdiskursivitet. Intertextualitet syftar på att alla
texter och utsagor påverkas av tidigare texter och utsagor. ”there can be no
statement that in one way or another does not reactualize others”.20 Detta blir
viktigt därför att det visar på att olika historiska och samhälliga processer är
överlappande mellan olika områden och påverkar på så sätt språk och
meningskapande inom olika områden. Varje text eller utsaga bygger alltså på bitar
från tidigare texter och utsagor som vi bearbetar och blandar med andra texter och
våra egna tolkningar av dessa för att sedan återge i en mer eller mindre ny form.
Detta går att observera i t.ex. litteraturen, vetenskapliga skrifter, nyhetsartiklar etc.
Intertextualitet är också en faktor som är med och påverkar vårt talspråk genom att
vi tar till oss ord, uttryck och begrepp från tidigare utsagor och berättelser från
olika källor. 

Samman med intertextualitet hör begreppet interdiskursivitet, det beskriver hur
olika diskurser förhåller sig till varandra och influerar varandra och diskursernas
ordning. Norman Fairclough, som använder dessa begrepp inom kritisk
diskursanalys beskriver att:”…orders of discourse have primacy over particular
types of discourse,”.21 och att olika diskursordningar som t.ex. ”the societal order
of discourse, the institutional order of discourse,”22 påverkar varandra
interdiskursivt och därigenom ändras diskurserna och diskursordningarnas innehåll
genom att gränserna mellan dom och deras innehåll inte är statiska utan är ständigt
öppna för förändringar och nya gränsdragningar i takt med att olika diskurser
uppnår dominans jämt emot varandra genom den kamp om hegemoni som ständigt
pågår i takt med att samhället förändras. Detta gör att ”orders of discourse are
disarticulated and rearticulated in the course of hegemonic struggle.”23 Man kan
m.a.o. säga att diskursordningen är en organiserande princip för en uppsättning

                                           
20 Norman Fairclough, (1992), Discourse and social change. Cambridge, s. 101
21 ibid. s. 124
22 ibid. 
23 Ibid.



12

diskurser som förekommer i ett visst sammanhang. En ordning som inte är fast
utan i ständig förändring där olika diskurser blir dominerande och hegemoni
uppnås. Hegemoni är ett begrepp som härstammar från Antonio Gramsci och kan
ses som en process varigenom objektivitet och herravälde uppnås. Vilket inte
innebär en faktisk objektivitet utan en genom gällande etablerade diskursordning
uppfattad objektivitet, en objektivitet som skiftar över tid och i takt med samhällets
förändringar. En diskurs som intar en hegemonisk position påverkar genom sin
position även andra diskursers innehåll. Vi kan som exempel studera hur en
marknadsekonomisk diskurs har uppnått en mer eller mindre hegemonisk plats i
vårt samhälle. Vi kan t.ex. se hur olika medier starkt fokuserar på olika ekonomiska
spörsmål. Denna fokusering på ekonomi får genomslag i hela samhället och
element av denna marknadsekonomiska diskursordning påverkar också andra
diskurser genom att de transporteras interdiskursivt mellan de olika
diskursordningarna så att termer från den marknadsekonomiska diskursen kommer
in på andra arenor. Som exempelvis inom sjukvården och skolan där de numera
refererar till sin verksamhet med uttryck från ekonomin, istället för patienter och
elever talas det om konsumenter, kunder eller klienter, och istället för utbildningar
talas det om utbildningsprodukter o.s.v. Denna process benämns av Norman
Fairclough med begreppet “Commodification”:

Commodification is the process whereby social domains and institutions, whose
concern is not producing commodities in the narrower economic sense of goods for
sale, come nevertheless to be organized and conceptualized in terms of commodity
production, distribution and consumption.24

Alltså genom interdiskursiv påverkan förs nya diskurser och diskursiva element
över mellan olika diskurser och diskursordningar. Låt oss exempelvis ta diskursen
om etnicitets inom kriminalvården, så måste den ses i förhållande till sin plats i den
institutionella diskursordning där den blir en av de diskurser som begreppsliggör
arbetet inom kriminalvården. Den måste också sättas in i sin relation till övriga
diskurser som t.ex. en Avvikande/Normalitets diskurs och en Straff/Vård diskurs
etc. Etnicitetsdiskursen inom kriminalvården är bara en avbildning av
etnicitetsdiskursen i samhället i stort men fogas in i kriminalvårdens diskursordning
för att ge den ny mening som en av många andra diskurser som diskursordningen
består av. Detta påverkar sättet som personalen talar om och förstår arbetet på

                                           
24Fairclough, (1992), s. 207
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anstalten i relation till arbetets olika aspekter som t.ex. kring frågor relaterade till
etnicitet och mångfald.

Diskurs och praktik
Texter i vidare mening som även innefattar talutsagor som t.ex. i intervjuer, är inte
bara neutrala representationer av en objektiv verklighet utan: 

Social texts do not merely reflect or mirror objects, events and categories pre-existing in
the social and natural world. Rather, they actively construct a version of those things.
They do not just describe things; they do things. And being active, they have social
and political implications.25

Vad som i det här arbetet har analyserats är just informanternas diskursivt
konstruerade versioner av olika aspekter av deras verklighet i sitt arbete på en
kriminalvårsanstalt. Hur informanterna använder sig av resurser ur olika diskurser
för att förklara olika aspekter av deras arbete på anstalten. Diskurser påverkar inte
bara människors sätt att tala om olika områden det påverkar också praktiker i
människors handlande, detta därför att, som Stuart Hall uttrycker det:

Discourse is about the production of knowledge through language. But… since all
social practices entail meaning, and meanings shape and influence what we do – our
conduct – all practices have a discursive aspect.26 

Diskurser påverkar alltså även vårt sätt att handla genom att de begreppsliggör och
skapar mening hos olika delar av vår verklighet. I en institution som kriminalvården
innebär detta att den institutionella diskursen får rollen av skapare av både de ramar
som utgör sättet att tala om verksamheten såväl som de praktiker som konstituerar
sättet som arbetet bedrivs på, det sker också en återmatning genom att sättet att
arbeta på avspeglar sig i diskursen.

Empiriskt material

                                           
25 Jonathan Potter & Margaret Wetherell, (1987), Discourse and social psychology: beyond attitudes
and behaviour. London. S. 6
26 Hall, (1997), s. 44
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Denna studie har genomförts på en sluten kriminalvårdsanstalt i Mellansverige. Det
material jag insamlat består av intervjuer med sex stycken informanter ur
anstaltspersonalen samt skriftligt utbildningsmaterial och andra dokument.
Informanterna består av fyra kvinnor och två män i olika befattningar på anstalten,
befattningarna varierar mellan kriminalvårdsinspektör till vårdare. Min
huvudkontakt på anstalten och en av informanterna var Michel27 som är
kriminalvårdsinspektör och enhetschef för behandlings- och
motivationsavdelningen samt studieavdelningen. Han var den som förmedlade
kontakter till den övriga personalen och försåg mig med skriftligt material. 

Det material som intervjuerna genererade utgör den centrala utgångspunkten i detta
arbete medan övrigt material skall ses som ett komplement. Intervjuerna har
genomförts i halvstrukturerad form, den halvstrukturerade intervjun innebär att
man ”ser till att täcka alla teman i sin intervjuguide, dock inte nödvändigtvis alltid i
samma ordningsföljd eller med samma formuleringar.”28 Detta är en metod jag
lånat från diskurspsykologin och är lämplig när man undersöker hur diskurser
används i social interaktion, vilka bestämda ordförråd används o.s.v. något som
lämpar sig väl för denna studie och avspeglar mitt syfte.

Min analys av det insamlade materialet har gjorts utifrån ett
diskursanalytisktperspektiv för att få en bild av hur personalen ser på och talar om
intagna och personal med annan etnisk bakgrund och hur detta påverkar deras
arbete på anstalten. Diskursanalysen kompletteras i tvärvetenskaplig anda med
teoriresurser från bl.a. sociologi och socialantropologi främst för att förklara
begrepp som etnicitet och kultur som presenterats ovan.

Metodreflektion
Vid en kvalitativ studie som denna där materialet består av en mindre antal men
mera djuplodande intervjuer samt viss dokumentation blir det meningsfullt att ställa
några frågor kring kvalitativ forskning och vad för kunskap den kan ge. Vad kan en
studie som denna ge kunskap om och vad kan man ställa för frågor utifrån
materialet? Vid bedrivandet av kvalitativ forskning handlar det om att tolka olika
fenomen kopplade till människors meningsskapande av sin omvärld med hjälp av
olika teorier och metoder dit även diskursfältet hör. Det jag söker kunskap om och
den kunskap jag kan sägas få utifrån min studie är inte objektiva eller generella
                                           
27 Namnet Michel är fingerat pågrund av anonymitetsskäl.
28 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 118
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sanningar om det studerande. Jag kan inte utge mig för att utifrån mina
frågeställningar kunna erbjuda en fullständig bild av hur det fungerar inom hela
kriminalvården, eller på alla anstalter i landet. Vad jag hoppas kunna förmedla är
snarare hur det kan se ut på en anstalt, rörande det område jag studerat, och hur de
människor jag har intervjuat uttrycker sig om arbetet på en del av institution med
hjälp av olika diskurser. Att sedan detta i sin tur också kan spegla en bild av hur
denna del av kriminalvårdsarbetet kan te sig och de diskurser som ger det mening
inom andra liknande anstalter och andra delar av kriminalvårdens många olika
arenor är sannolikt. Många av de diskurser som har uppmärksammats i denna
studie är till stor del formade av centralt etablerade riktlinjer som kriminalvården
som institution och organisation bygger sitt arbete på. Även om dessa diskurser kan
ha olika lokala uttryck finns det säkerligen mycket som överensstämmer mellan de
olika delarna av kriminalvården.  

Metodologiska problem och forskningsetik
Vid en studie som denna som använder sig av material från både intervjuer och
skriftliga källor finns det olika problem att beakta i sitt arbete. När
samhällsvetenskaplig forskning bedrivs är det fråga om att dela in olika fenomen
under olika begrepp och att göra en klassificering av de data man registrerar och
slutligen tolka studiematerialet. Eftersom det är fråga om ett tolkningsarbete av det
studerade tillstöter lite olika frågeställningar och problem som t.ex. hur man ska
tolka materialet, finns det flera möjliga tolkningar? Är tolkningarna tillförlitliga och
korrekta? Själva karaktären av det studerade, människan, skapar en massa
metodologiska problem. Eftersom det är människans beteenden och förehavanden,
både individuellt och i interaktion med andra i en vidare social kontext, som
studeras.

En vanlig frågeställning inom forskningen är: ”Kan forskaren beskriva verkligheten
som den faktiskt är eller är varje beskrivning formad av ett perspektiv?”29 Detta blir
en fråga som kanske inte har något tillfredställande svar. I det här fallet där
diskursanalys skall användas är det inte en slags objektiv sanning som skall
uppdagas utan snarare en som omhuldas av en viss institution och dess personal
samt också i en lokal del av denna institution – ett slags diskursiv bild av en liten
del av deras verklighet. Detta gör att de tolkningar som utförs av materialet
tenderar att bli influerade av mitt eget perspektiv och min förförståelse av det

                                           
29 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), (1999), Etnologiskt fältarbete. Lund, s. 19
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studerade. Något som bör uppmärksammas för att minska dess negativa inverkan
på bearbetningen av materialet. 

Eftersom den metod som använts för datainsamling är intervjun finns det några
olika problem som kan uppstå och som bör beaktas. ”En intervju görs i ett bestämt
syfte, nämligen att intervjuaren söker den andre personens kunskaper, synpunkter,
tankar, upplevelser av något.”30 Det är inte bara vad som sägs som är av intresse
men också hur det sägs och vad som i övrigt görs för att förverkliga ett syfte. Detta
blir extra tydligt när det är en diskurs som skall studeras eftersom det är hur det
talas om något, vad som är tillåtet, uppmuntrat o.s.v. som utgör ramarna för en
diskurs. Problemet blir att försöka komma åt detta genom intervjun. Det kan vara
svårt att veta vad som bör frågas och hur frågorna bäst bör formuleras. Ämnet i sig
kan upplevas vara av känslig natur och det kan därför vara svårt för informanterna
att uttala sig om detta på ett avslappnat sätt. Det är problem som dessa som kan
göra intervjun som metod problematisk. Men med en medvetenhet om detta och
en flexibilitet vid intervjutillfällena har jag sökt att minimera dessa problem. I
arbetet med de intervjuer som gjorts har det inte tillstöt några större komplikationer
utan intervjuerna har förflutit på ett tillfredställandeviss och jag upplever att jag fått
en bra respons från informanterna.

Det finns också etiska aspekter att ta hänsyn till vid intervjuer. Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet har antagit forskningsetiska principer som
ger riktlinjer för hur en forskare bör förhålla sig till denna typ av frågor. En av
dessa riktlinjer är individskyddskravet som ger en anvisning att individen skall skyddas
mot ”otillbörlig insyn” och att de inte får ”utsättas för psykisk eller fysisk skada,
förödmjukelse eller kränkning”31 Forskaren måste alltså finna en balans mellan att
uppnå sitt kunskapsmål genom konsekvent och metodiskt arbete men ska ändå
behandla människor med respekt och visa hänsyn. Ytterligare en riktlinje att beakta
är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om personer som deltar i
studien skall behandlas med konfidentialitet och förvaras så att inte obehöriga får
tillträde till dessa. Sedan har vi nyttjandekravet som understryker att det material som
insamlas om enskilda personer bara används för det forskningsändamål som
angivits under insamlandet. Förutom dessa har vi problemet med hur mycket man
skall informera undersökningsdeltagarna i en studie. 

                                           
30 ibid. s. 57
31 Kaijser & Öhlander, (1999), s. 51
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Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De bör
därigenom upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta
sin medverkan. Informationen bör omfatta alla de inslag i den aktuella undersökning
som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.32 

Problemet med detta kan vara att man är rädd för att stängas ute från sitt fält om
man delger för mycket information eftersom det kan påverka deltagarnas villighet
att delta. Men det kan slå tillbaka på en själv om man väljer att undanhålla
information för undersökningsdeltagarna. Därför är nog en bra och ärlig relation
till dem att föredra. Ytterligare något att tänka på är samtyckeskravet som betyder att
forskaren måste ha samtycke av de som deltar i studien. Det gäller dock för främst
kvalitativa undersökningar där människor aktivt deltar i studien. Kravet varierar
beroende på vilka personer som deltar. Omyndiga personer måste ha målsmans
tillstånd om de unga riskerar att identifieras genom undersökningen. Medan kravet
på samtycke minskar om det är en offentlig tillställning som studeras då risken för
identifiering minskar i förhållande till en mer privat situation. Om man rättar sig
efter dessa riktlinjer har man en god grund för att genomföra en etiskt korrekt
studie. Något jag anser ha gjort i denna uppsats.

Institutionella procedurer
I denna del av uppsatsen ska vi titta närmare på det insamlade materialet. Excerpter
ur intervjutranskriptionerna kommer att lyftas ut för närmare analys. Först ska dock
en kort introduktion till studiefältet ges innan själva analysen vidtar. 

Kriminalvårdens funktion som socialpolitisk institution
Kriminalvården är som tidigare påtalats en institution och denna institution har ett
socialpolitiskt syfte vilket reglerar hur det praktiska arbetet organiseras och utförs.
Kriminalvårdens syfte är bl.a. formulerat i visionen ”Bättre ut” som formuleras i
skrivelsen Kriminalvårdens strategiska verksamhetsinriktning 200233 som beskriver
verksamhetens uppgift och visionen om hur man anser att arbetet bör
vidareutvecklas. Kriminalvårdens strategiska verksamhetsinriktning beskriver det uppdrag
som är ålagt kriminalvården på följande sätt: 
                                           
32 ibid. s. 52
33 Lars Bergman & Bertel Österdahl, (2002), Kriminalvårdens strategiska verksamhetsinriktning.
Norrköping, 
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Verksamheten inom kriminalvården inriktas på åtgärder som, utan att kravet på
samhällsskydd eftersätts, är avsett att påverka den dömde att inte återfalla i brott.
Verksamheten skall värna om en human människosyn och en god omvårdnad samt
verka för ett aktivt påverkansarbete med respekt för den enskildes integritet och
rättssäkerhet.34

Kriminalvårdens vision kan kortfattat beskrivas med uttrycket ”Bättre ut”.
Kriminalvården ska arbeta för att genom olika åtgärder befrämja en utveckling hos
klienterna mot ett nytt liv fritt från kriminalitet. Detta ska uppnås genom olika
åtgärder som bl.a. utbildning och hjälp med att komma ur ett missbruk. Kort sagt
vill man förändra den situation som den intagne befunnit sig i och som har
resulterat i kriminalitet. Detta genom att skapa nya tankemönster och ge den
intagne nya verktyg för att kunna återinträda i samhället som en laglydig
medborgare. Svensk kriminalvård genomgår precis som andra socialpolitiska
institutioner en förändring av sina arbetsformer och praktiker. Kriminalvårdens
fokus har vänt från att ha varit en rent bestraffande verksamhet  till att handla om
vård och påverkan. Detta förändringsarbete är i varandet och baseras på tankar om
att skapa en mera humaniserad kriminalvård. Kenneth Petersson beskriver hur
denna förändring avspeglar sig i ändringar i det institutionella språkbruket:

Vi kan i dagsläget peka på den svenska kriminalvårdens ambition att etablera
kännbara kombinationer av straff/behandling, eller kanske snarare straff/påverkan. I
linje med en sådan strävan skall inte dagens anstaltsmiljö präglas av uttryck som
”inspärrning”, ”fånge”, ’plit’, eller ’disciplinering’, utan snarare av honnörsord som
´klient’, ´empati’, ´medmänsklighet’, ´känsla’, ´förståelse’, ´resurs’, ´kognitiv förmåga’
o.s.v., termer som mera associerar till ´lärande’, ´kunskapande’ och ´frihet’ än till
inlåsning, bestraffning, disciplinering eller kontroll.35

Förutom dessa språkliga förändringar omformuleras också
kriminalvårdspersonalens roller så att vakt blir till vårdare. Ett exempel är
införandet av kontaktmannaskapet som kan beskrivas så här:

Kontaktmannaskapet innebär i korthet att enskilda vårdare får ett personligt uppdrag
i relation till en eller flera intagna att vara deras specifika kontaktpunkt på

                                           
34 Bergman & Österdahl, (2002), s. 4
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myndigheten. Den person till vilken den intagne/häktade kan, och ska, vända sig
avseende alla frågor som kan uppkomma under frihetsberövandet. Kontaktmannens
uppgift blir inte att skicka förfrågningar vidare uppåt i hierarkin utan kommer själv
att vara den som föredrar, förbereder, utreder och så långt som möjligt fattar beslut i
enskilda ärenden av olika slag. Kontaktmannen ska dessutom vara den person som
har ett särskilt ansvar att påverka den intagne i riktningar som stämmer med
kriminalvårdens intentioner, alltså att öka möjligheterna för den intagne att efter
frigivningen inte återfalla i brott, men också att ha en så meningsfull, icke-destruktiv,
tid som möjligt tiden som han/hon är frihetsberövad.36

Kontaktmannaskapet är ett sätt att etablera en närmare relation mellan intagna och
personal. Därigenom förbättras påverkansarbetet inom kriminalvården och en
bättre miljö för både personal och intagna skapas. Med detta i åtanke måste ändå
kriminalvårdens funktion som en bestraffande institution inte förbises.
”Frihetsstraffet är ett rättighetsberövande med målsättningen att korrigera, rätta till,
förbättra, bota, uppfostra.”37 Kriminalvården är fortfarande om än i en mer human
skepnad en institution för bestraffning och korrigering av avvikande beteende
genom olika makttekniker. Det nya är att denna korrigering numera ska ske med
betoning på vård och påverkan snarare än straff. 

Nu övergår vi till analysen av de material som samlades in ute på fältet. Vi kommer
att få ta del av excerpter ur intervjuerna som gjordes, dessa excerpter är utvalda för
att de exemplifierar de olika ämnen som har trätt fram under bearbetningen med
materialet.

Likhet/Olikhet
I den första delen av analysen ska vi titta på några excerpter där informanterna ger
sin syn på hur klienterna bör bemötas och behandlas.

J38: Hur tycker du man ska hantera en klient, hur bör man bemöta dom?
Michel: Ja vi har förhållningssätt, som krävs av (paus) som vi måste ha som

                                                                                                                                       
35 Kenneth Petersson, Fängelset och den liberala fantasin: En studie om rekonstruktionen av det
moraliska subjektet inom svensk kriminalvård. S. 6  
36 Clarence Crafoord, (1991), Utvecklande förtrolighet. Tankar om kontaktmannaskap. Stockholm, s.
14
37 Mats Börjesson, (1994), Sanningen om brottslingen: Rättspsykiatrin som kartläggning av livsöden.
Stockholm, s. 123
38 J = Intervjuaren
Michel = Informanten
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kriminalvårdare, som kriminalvårdstjänsteman, vi måste följa föreskrifter och vi har
(paus) om vi tittar på straffens uppgift eller straffets syfte, är det väl att avskräcka,
behandla, inkaapcitera så att de inte begår brott under tiden de sitter här, så utifrån de
här syftet, de här uppgifterna ser jag till att jag bemöter den intagne på det sättet att
de här kraven ska uppfyllas, det vill säga han ska behandlas så där, att man skaffar en
relation så att han kan lita på mig och gå med på behandling

Örjan: Ja framförallt måste vi se till, vad har vi att gå efter? Vi har ju ett uppdrag här.
Dels ska vi ju skydda samhället, det är ju mest, ska vi säga (paus) det gäller ju mest i
början av en intagens verkställighet, där han då är kanske brottsaktiv, han håller på
med narkotika o.s.v. Han måste plockas bort ifrån samhället, men sen så småningom
väger den delen tyngre som handlar om hans återanpassning till samhället och då ska
vi alltså börja jobba med honom så att han kommer bättre ut här ifrån än han var när
han kom in, och då har vi ju en hel del åtgärder som vi sätter in, och det som jag är
mest inblandad i är ju den här behandlingen av den intagna i anstalten, det arbete
som handlar om utslussning av honom ut i samhället igen. 

I Michels utsaga går det att förstå användandet av behandling/straff som en
diskursiv resurs hämtad ur en institutionell diskurs inom kriminalvården. Han ger
intrycket av att uttrycka sig främst som representant för kriminalvården och inte
utifrån hans personliga åsikter. Det som kommer till uttryck är de regler och
anvisningar som gäller inom kriminalvården. Han redogör för den enskilde
kriminalvårdstjänstemannens förhållningssätt mot klienterna i relation till den
uppgift som kriminalvården skall utföra, deras uppgift som beskyddare av
allmänheten mot brottslingar, som bestraffare och som behandlare av de intagna.
Han använder sig av ”vi” istället för ”jag” detta ger intrycket av en objektiv
återgivning av faktiska förhållanden, till synes utan inblandning av personliga
åsikter. Det avvikande kriminella beteendet ska disciplineras bort genom
behandling och behandlingen skall utföras genom etablerandet av ett förtroende,
”man skaffar en relation så att han kan lita på mig och gå med på behandling”. 

Örjan bekräftar också ett användande av resurser från en institutionell diskurs.
Örjan besvarar likt Michel frågan med en återgivning av kriminalvårdens uppdrag
utifrån en institutionell diskurs. De båda besvarar frågan utifrån en identifikation av
sig själva som delar av institutionen kriminalvården genom att alltid referera till ett
vi, ”vi har ju ett uppdrag”, ”vi ska skydda samhället”. ”Han” blir den intagne, det
avvikande subjektet som skall normaliseras eller hanteras genom disciplinering.
Både Örjan och Michel besvarar alltså frågan hur man ska bemöta intagna först och
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främst utifrån en institutionell diskurs detta gällde dock inte alla informanter som vi
kan se i följande exempel:

J: Hur tycker du man ska behandla en intagen? Karin: Precis som man
behandlar vem som helst, vem som helst som man träffar på var som helst. Alltså på
ett normalt sätt, varken mera strikt eller mera snällt, precis som man behandlar vem
som helst, sen beror det ju på vilket bemötande man får tillbaka naturligtvis, var man
lägger nivån kanske, olika intagna är ju olika precis som vilken individ som helst. Sen
har vi ju många här med störningar som är lite speciella men det lär man sig ju efter
ett tag. (paus) Men i princip med respekt precis som jag själv vill bli behandlad av
dom. Faktiskt, det är ganska enkelt egentligen.

Sofia: Som man gör med vem som helst, som i ett möte med dig liksom, visa dom
samma respekt som med vem som helst, så gör jag i alla fall, ja menar det är
människor, individer.

Lisa: Jag tycker man ska behandla honom som vilken annan människa som helst,
utifrån ett människovärde, han är en av oss alla andra.

Rita: Jag tycker man ska vara korrekt och följa regelboken. Jag ser inte på dom som
tjuvar, jag ser på dom som människor som sitter inne.(paus) Sen finns det tillfällen
när man kan rucka lite grann på reglerna, dom får ju t.ex. inte ringa privata samtal
men om mamma eller pappa ligger på sjukhus (paus) då dubbelkollar jag att dom
verkligen ligger på sjukhus, det tycker jag är okej. Man ska behandla dom humant.

I excerpterna ovan besvarar informanterna frågan inte genom att först utgå från
den institutionella diskursen, den som anknyter till kriminalvårdens uppdrag, utan
istället refererar de till ”universella” värden och mänskliga rättigheter som
informanterna tycks ta ur vad vi kan kalla en humanistisk diskurs. En diskurs som
bygger på tanken om allas lika värde där samhället och dess institutioner skall
”behandla alla som jämlikar oberoende av våra särskilda etniska, religösa,
rasmässiga eller sexuella identiteter.”39 Informanterna är mera benägna att
användande pronomen ”jag”, vilket ger dessa uttalanden formen av personliga
åsikter snarare än bara kriminalvårdens regler. Samtidigt markeras att det handlar
om universella värden vilket användandet av ”man”, indikerar: ”Som man gör med
vem som helst”, ”Precis som man behandlar vem som helst, vem som helst som

                                           
39 Amy Gutman (red.), Charles Taylor, (1995), Det mångkulturella samhället och erkännandets
politik. Göteborg. s. 18
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man träffar på var som helst”, ”Jag tycker man ska behandla honom som vilken
annan människa som helst, utifrån ett människovärde, han är en av oss alla andra”.
M.a.o. vill informanterna positionera sig själva som personer med medmänskliga
värden och empati. Vi kan också se, i exemplet från intervjun med Rita, en
användning av resurser både ur en institutionell diskurs och ur en humanistisk
diskurs. Även Örjan och Michel använder sig av denna humanistiska diskurs men
först efter det att de redogjort för kriminalvårdens uppdrag utifrån den
institutionella diskursen. De säger exempelvis:

Michel: Man måste bemöta dom med respekt, om jag får uttrycka mig så, som
människor, de har olika problem, de har olika behovsprofiler och riskprofil och
utifrån det kan man ungefär gör en bedömning hur man bemöter dom i olika
sammanhang.”

Örjan: sen handlar det ju hur man, mer rent mänskligt bemöter människor. J: Ja. Ö:
Och det förhållningsätt som det handlar om då , det är också sånt som vi jobbar med
hela tiden. J: Hur tycker du att ett sånt förhållningsätt bör se ut? Ö: Ja för det
första ska vi ha som grund att vi ska behandla dom intagna med aktning för deras
människovärde o.s.v. det handlar ju om att man inte ska frihetsberöva människor och
kränka dom mer än vad som är absolut nödvändigt för att fullgöra den här uppgiften
vi har, ett frihetsberövande är ju en sak som är väldigt negativ för folk och då måste
man försöka att lindra skadeverkningarna av detta så mycket som möjligt och detta är
inte lätt va.

Att Michel och Örjan uttrycker sig som de gör kan bero på att de arbetar som
chefer och därför är mer benägna att uttala sig som representanter för
kriminalvården i första hand och som individer i andra hand. De använder sig
också av resurser hämtade ur en humanistisk diskurs men fogar in detta i en
institutionell diskurs. Den hänsyn till de intagnas människovärde som Michel &
Örjan ger uttryck för är kopplat till kriminalvårdens uppdrag och hur det ska kunna
uppfyllas på bästa sätt med optimalt resultat. För att kunna uppnå detta identifieras
olika faktorer. Personalen ska etablera en relation med de intagna för att lättare
kunna få denne att delta i behandlingen. Vad för slags åtgärder som ska sättas in
prövas och bedömningar görs utifrån vad Michel benämner som: ”olika
behovsprofiler och riskprofil och utifrån detta kan man göra en ungefärliga
bedömning hur man bemöter dom i olika sammanhang.” Det ska alltså utredas vad
för slags risk som den intagne utgör i tillbakafallandet i brottslighet och vilka
säkerhetsåtgärder som behöver sättas in, detta hamnar under dennes riskprofil.
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Vilken behandling som ska sättas in för att kunna bryta det kriminella beteendet
och återanpassa den intagne i samhället, hamnar under en behovsprofil. 

Det som vi kan utläsa ur de olika excerpterna ovan är att det finns både en diskurs
om likhet, man ska behandla alla klienter lika utifrån respekt för deras
människovärde, (humanistisk diskurs), men det finns också en diskurs om olikhet,
(vårddiskurs och mångkulturelldiskurs), olika behov och åtgärder ska individuellt
bedömas och anpassas efter individen. Detta blir något av en paradox som ibland
kan komma i konflikt när likhet/olikhet ställs mot varandra. Nedan ska vi få se hur
Michel talar om denna dualism:

J: Inom kriminalvården pratas det om att är viktigt att behandla alla intagna
lika. Finns det då ändå ett behov av mångfald? Behöves det ändå speciella
åtgärder för vissa intagna? Blir det i så fall någon konflikt där emellan? M: Det
du pratar om är något som vi då och då konfronteras med, det här, någon slags
dualism i vårt tänkande, någon slags, det blir någon slags paradox va. Man säger så
här, det ska vara, vi ska behandla alla lika, det håller jag med om det stämmer, och
sen måste vi titta på, dom som kommer hit in, dom är dömda för olika brott, olika
grad av brott, dom har olika farlighetsgrad enligt RPU (Rättspsykiatriskundersökning)
va, rättsundersökningar, rättspsykiatriska undersökningar som görs på dom, ger olika
utslag, olika resultat. Dom som kommer in har olika behov när det gäller till exempel
behandling beroende på om dom är missbrukare, icke missbrukare, beroende på att
dom har aggressionsproblematik eller inte, beroende på att dom har relationsproblem
i familjen eller inte så måste vi göra individuella bedömningar, titta alltid på vad
uppnår vi genom att vi tar vissa åtgärder, gör det mer skada än den reparerar, såna
här bedömningar måste vi göra, men principen står fast, vi måste behandla alla lika. J:
Okej. M: Detta skulle kunna motivera varför vi avviker till exempel från den
principen att den förklaringen som vi kommer med. Att den bedömningen skulle
kunna ha gjorts om vi hade haft en annan intagen i samma situation, då hade vi gjort
samma sak. J: hmm. M: Då kommer vi tillbaka till principen, så att det inte bara är på
grund av, Kalle han är så, så sen kommer en annan som heter Tobbe som uppfyller
samma krav så gör vi annorlunda, däremot måste vi alltid titta på om han uppfyller
samma krav, har han den riskprofilen, har han den behovsprofilen, då kan vi utifrån
detta agera.

Michel talar om en dualism i kriminalvårdens tänkande i arbetet med de intagna.
Alla ska behandlas lika men ändå ska alla intagna bedömas individuellt och utifrån
detta får de olika behandling. Detta kan sättas in i ett större samanhang och ses i
ljuset av det dilemma som det liberaldemokratiskt uppbyggda samhället brottas
med. Taylor diskuterar kring detta i sin bok: Det mångkulturella samhället och
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erkännandets politik som nämnts tidigare. Dilemmat i ett modernt demokratiskt
samhälle kan beskrivas som konflikten mellan en tanke om alla människors lika
värde baseras på för oss alla människor gemensamma rättigheter och skyldigheter
där samhället inte betonar den enskilde individens eller gruppens särart i relation till
etnicitet, religion, sexuell identitet etc. Detta utmanas dock av en mångfaldstanke
kopplad till en mångkulturalism diskurs som ifrågasätter tanken på en universell
identitet. Mångkulturalismen ställer krav på att den enskilde individen och de olika
grupper som finns i samhället erkänns för sin särart och sin specifika kultur,
religion och sexuella identitet o.s.v. Amy Gutman beskriver den kritiken som reses
mot en universell identitet av bl.a. förespråkare för mångkulturellitet, så här:

De liberala demokratierna kan, med all aktning för Rousseau, inte betrakta
medborgarskap som en uttömmande universell identitet, eftersom (1) människor är
unika, självskapande och kreativa individer, vilket John Stuart Mill och Ralph Waldo
Emerson utmärkt väl insåg; och (2) människor också är ”kulturbärande”, och de
kulturer de bär skiftar beroende på tidigare och nuvarande identifikationer.40

Om vi kopplar detta till det som Michel tar upp i excerpten ovan, kan vi se hans
beskrivning av en dualism i kriminalvårdens tänkande som ett tecken på att den
institutionella diskursordningen inom kriminalvården genomgår en förändring där
både diskursiva element om likhet och olikhet existerar samtidigt ibland i
motsatsförhållande, ibland som en kombination av de båda. Örjan besvarade
samma fråga som ställdes till Michel på följande sätt.

J: Hur ser du på förhållandet mellan att man vill behandla alla lika kontra
särskilda behov för vissa, blir det någon konflikt där emellan? I relation till
t.ex. mångfald? Ö: Ja det är en konflikt i detta för att en intagen säger ofta så här,
”det ska vara lika för alla, bara du gör undantag för mig”. Det är någonting som man har
mött, det gäller ju även nu, det tror jag inte heller har någon större betydelse var man
än kommer ifrån.(paus) Grundregeln här är ändå att vi ska ta tillvara och tillfredställa
var och ens behov, sen finns det vissa ramar för det här som ska vara gemensamma
för alla, så man kan säga att i ett större perspektiv ska det var lika för alla, men inom
dom ramarna ska vi försöka tillgodose vart och ens behov.

Örjan beskriver ett förhållningsätt där en hänsyn av den enskildes behov ska gälla
men inom ramen för en lika behandlig av alla. I Örjans utsaga kan vi se ett försök

                                           
40 Amy Gutman (red.), Charles Taylor, (1995), s. 20
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att kombinera diskursiva resurser från likhet/olikhet inom den institutionell
diskursen. Detta kan ses i relation till större förändringar av samhället i stort. Nya
förändringar i samhället som t.ex. mångkulturalismen och den ökade
individualiseringen i samhället påverkar den institutionella diskursen inom
kriminalvården genom interdiskursiv påverkan. En förändring har skett bort från
kollektiva lösningar mot starkare fokusering på individualism vilket i sin tur är
påverkad av en ekonomisk liberal diskurs som allt mer uppnått en hegemonisk
position i samhället och påverkar alla dess institutioner och olika delar. 

För att summera intrycken i detta avsnitt så kan vi säga att sättet att tala om arbetet
med klienterna varierar i relation till olika situationer och hänseenden av arbetet där
det är olika diskurser som dominerar. När det t.ex. talas om klienternas
människovärde och hur det ska vara en, ”lika för alla”, implementering av
föreskrifter och säkerhetsregler på fängelset får likhetsdiskursen företräde men när
det kommer till bedömning av klienternas vårdbehov och andra aspekter specifika
för varje klient, som t.ex. i relation till dennes etnicitet/kultur, eventuella psykiska
problem och missbruksproblematik är det en olikhetsdiskurs som används. Detta
kan ses som en direkt konsekvens av förändringsarbetet inom kriminalvården, där
klientarbetets utformning skiftat mot ett påverkansarbete baserat på individens
behov och med en starkare fokus på ett mer vårdorienterat arbete. Detta till
skillnad från tidigare när nästan enbart bestraffandet utgjorde grunden för arbetet
och det skulle utföras enligt devisen, lika för alla och inte anpassas eller ta hänsyn
till individen.  

Nu ska vi övergå till att behandla en del av detta nya förändringsarbete inom
kriminalvården, nämligen mångfaldsdiskursen och dess påverkan på sättet att tala
om och organisera arbetet inom kriminalvården.

Mångfaldsdiskursen
I takt med de ekonomiska förändringarna i samhället finns det också ett ökat
medvetande om behovet av en större mångfald i samhället. Detta är ett resultat av
den ökade individualiseringen i samhället och dessutom länkat till en ny och mer
utbredd heterogenitet i befolkningssammansättningen i Sverige. Något som har lett
till krav på hänsyn till olika individers etniska och kulturella särart, vilket i sin tur
leder till större krav på mångfald på arbetsplatserna och en motarbetning av
diskriminering av olika etniska grupper. Inom kriminalvården blir detta kopplat till
den ökade andelen av intagna med annan etnisk bakgrund och för att tackla denna
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nya situation efterfrågas större etnisk och kulturell mångfald inom kriminalvårdens
personalstyrka. Denna nya mångfaldsdiskurs präglar kriminalvården såväl som
samhället i stort. Paulina de los Reyes har gjort en studie av mångfaldsdiskursen i
den offentliga debatten och inom samhällets institutioner i: Mångfald och
differentiering: Diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och samhällsdebatt.41

Hon menar att det nu finns en debatt om mångfald inom den svenska
arbetsmarknaden men: 

Under loppet av några år har idéer om mångfaldens fördelar gjorts till en vision och
något att sträva efter i arbetslivet. Politiska inlägg, seminarier, kurser och konsulter
konkurrerar i att informera om mångfaldens positiva effekter och om dess
nödvändighet för både ekonomi och samhällsklimat. Med tanke på den stora
uppslutningen kring mångfaldsidén kan det dock vara berättigat att ställa frågan om
varför mångfald hittills har varit, och forfarande är, så sällsynt på svenska
arbetsplatser och arbetsorganisationer.42

Det finns alltså en enighet bland många privata arbetsgivare och
samhällsinstitutioner om nyttan och behovet av ökad mångfald men den faktiska
implementeringen, från tanke till handling släpar fortfarande efter. 

Om vi nu vänder tillbaka blicken till kriminalvården och den anstalt jag genomfört
min studie på så ska några exempel presenteras för att visa hur det resoneras kring
mångfald på anstalten. Första exemplet är hämtat från intervjun med Michel där
han ger sin syn på behovet av att rekrytera personal med annan etnisk bakgrund för
att öka mångfalden och vad detta kan motiveras med för nyttoaspekter.

J: Det här med personalrekrytering och etnisk mångfald, vad tycker du, hur
motiveras en sån rekrytering? Och vad tycker du om behovet av s.k. kulturell
kompetens? Finns det? Vad innebär det egentligen? Hur definierar du
kulturell kompetens? Hur ser du på detta? M: Ja kulturell kompetens kan finnas
på många olika sätt, men, första frågan du frågar, om det finns behov av och hur ett
sånt behov motiveras? Vi här, alla här inne, både personal och intagna är ett kollektiv,
vi är (paus) vi avspeglar, vi är en reflektion av samhället och utifrån detta vet vi att vi
har många invandrare här och många svenskar, så här ser ungefär samhället ut va,
och varför skulle det inte vara lika mycket imperativt att vi ska ha det så även i
personalgruppen, det ska se ut, avspegla samhället i samma sammansättning när vi

                                           
41 Paulina de los Reyes, (2001), Mångfald och differentiering: Diskurs, olikhet och normbildning inom
svensk forskning och samhällsdebatt. Stockholm
42 de los Reyes, (2001), s. 9
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tittar på personalen, skulle det inte vara så här att det var många invandrare bland
intagna, många svenskar bland intagna men bland personalen bara svenskar. (paus)
Det skulle, utan att(paus) så att säga, utan att man, utan att intagna skulle lida så
mycket av det, det blir (paus) man skulle i alla fall undra över hur det ser ut, hur det
kan vara så alltså (paus) Sen den kulturella dimensionen som du pratar om, vi (paus)
för att prata om språket framförallt det är mycket som vi får av den här personalen
med invandrarbakgrund, det kan vara när gäller t.ex. språket så får vi mycket hjälp av
dom personer som vi rekryterar som är av utländsk bakgrund, vi behöver till exempel
inte ha tolkhjälp i alla frågor som är av mindre dignitet. Det är rätt så viktigt att vi har
folk som förstår andra språk, som kan prata andra språk alltså utländska språk, det är
alltid ett plus för oss. Sen finns det mycket som händer i den här verksamheten där vi
behöver folk som förstår andra kulturer, som har levat i andra kulturer, som kan vara
från Somalia, som kan vara från Jugoslavien, som kan vara från Mellanöstern, som
dom intagna också ser i det här hela att, det finns (paus) Det är inte bara en vi och
dom känsla, personalen är för sig, de är svenskar mot invandrare utan dom ser att det
finns, det går välja, att få vara personal och vara invandrare lika mycket som det finns
många invandrare som är intagna här och vi tycker att det är en jättebra kombination.
Det är klart att vi måste anlita till exempel en tolk när vi har collegium eller när den
intagne begär det, vill ha hjälp utifrån men det händer också under dagen, alla samtal
som pågår mellan personal och intagna här och vi tycker att det är en jättebra
kombination.

Michel vill hävda att behovet av mångfald på anstalten hänger samman med olika
faktorer. Den första är att eftersom det svenska samhället numera är etniskt och
kulturellt diversifierat bör personalsammansättningen på anstalten avspegla detta.
Detta kan vi identifiera som användandet av resurser ur en multikulturell diskurs.
Samtidigt vill Michel tona ner betydelsen av etnisk mångfald bland personalen i
relation till dom intagna, personalen skulle kunna utgöras av enbart ”svenskar”
”utan att intagna skulle lida så mycket av det”, som Michel uttrycker det. Vinsterna
med att de intagnas blandade bakgrund också avspeglar sig i personalstyrkan är
främst kopplat till hur detta kan underlätta personalens arbete. Fördelarna för de
intagna blir att de ska kunna identifiera sig med en personal vars bakgrund mera
efterliknar deras. Detta ska enligt Michel förhindra en vi och dom känsla mellan
personal och intagna. Bland de största vinsterna för personalen återfinns det
faktum att personal med annan etnisk och kulturell bakgrund kan bidra med en
språkkompetens och en kulturell kompetens. Språkligen handlar det om att ha
tillgång till personal som kan tolka utan att en extern tolk måste kallas in vid varje
tillfälle en intagen med bristande språkkunskaper i svenska behöver kommunicera
med personalen eller tvärt om. Den s.k. kulturella kompetensen som personal med
invandrarbakgrund bidrar med relateras till olika tillfällen: ”där vi behöver folk som
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förstår andra kulturer, som har levat i andra kulturer”. Alltså, personalen får även
agera som kulturella tolkar. I Michels utsagor kan vi se att mångfald bland
personalen framhålls som något positivt främst utifrån ett nyttoperspektiv där den
ökade andelen intagna med invandrarbakgrund skapar nya särskilda behov, behov
som ska bemötas genom att personal med invandrarbakgrund anställs. 

Nästa exempel är en excerpt hämtat från intervjun med Örjan, där han besvarar
frågan om hur klientsammansättningen ter sig på anstalten och hur detta påverkar
deras arbete.

Örjan: den stora gruppen är andra generationens invandrare ifrån Mellanöstern,
många kurder är det tyvärr. (paus) Det här är nått som är nytt för oss alla på
myndighetsnivå i Sverige, och det har också gjort att vi för att möta det här har
anställt personal med också en icke nordisk härkomst, du träffade Michel igår va?
Som har en kulturkompetens i säg då som själv är invandrare här, vi har flera vårdare
från före detta Jugoslavien t.ex., vi har flera kurder anställda som vårdare, vi har
någon eller några från, så att säga, den baltiska sidan, från Polen har vi någon också,
en polska som jobbar här, och i huvudtaget har vi försökt att möta det här genom att
anställa invandrare som har varit här kanske då, 10-15 år och är väl förankrade i det
svenska samhället, och dom kan ju dom här språken o.s.v. och den kulturen, så att
det är klart fördelaktigt att ha det på det viset. J: Så man kan säga att ni aktivt har
gått ut och rekryterat invandrare? Ö: Vi har aktivt rekryterat invandrare, ja, det
kan man säga. 

Örjan talar också om behovet av personal med invandrarbakgrund för att möta
förändringarna i klientsammansättningen på anstalten och kopplar detta till en
generell förändring i samhällets institutioner. Han försöker framhålla att anstalten
prioriterar ett mångfaldsarbete genom att bl.a. lyfta fram Michels
invandrarbakgrund som ett positivt exempel på hur de jobbar med dessa frågor.
Michels annorlunda etniska- och kulturella bakgrund lyfts fram som en tillgång, han
beskrivs ha ”en kulturkompetens i säg då som själv är invandrare ”. Flera exempel
på rekrytering av personal med invandrarbakgrund förs fram och den delen av
personalen ses som auktoriteter när det gäller spörsmål relaterade till kultur och
etnicitet samtidigt som de utgör en språkresurs. Denna ”kulturella kompetens” är
något som ”dom” har och ”vi” (svenskar) saknar. De intagna med
invandrarbakgrund blir kategoriserande som avvikande i relation till deras ursprung
och bara den personal med liknande bakgrund kan bli uttolkare för deras avvikande
kultur genom att de också delar denna kultur. Den ”svenska” personalen hamnar i
ett motsatsförhållande till både de intagna och personalen med invandrarbakgrund.
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Örjan kan ses nyttja resurser ur en vi och dom diskurs som begreppsliggör detta
genom att etablera vad det innebär att vara svensk genom ställa detta mot dess
motsats: 

Den relationella identitetsmekanismen innebär alltså konstruktion av en ”Annan”
som man skiljer sig från. Det gäller också den nationella särarten. Vi får vår nationella
identitet genom att kontrasteras mot andra nationella identiteter, och den nationella
identiteten får innehåll genom dessa implicita eller explicita jämförelser med andra.43

Vi kan se flera exempel på dessa mekanismer ifrån de andra intervjuerna.

J: Det pratas om behovet av kulturell kompetens, tycker du att det behovet
finns? Och i så fall hur definierar du kulturell kompetens? Vad betyder det för
dig? Lisa: Jo men det är nog just det, förståelse för den kulturen, jag kan ju lyssna
och jag hör ju vad dom säger och det dom berättar men jag har ju mycket svårt att
förstå, så att säga, deras kultur, att leva mig in i det, att då kunna se behovet hos en
intagen utifrån sin kultur. Det är som jag säger, han får komma till mig om vad han
behöver, jag kan inte hjälpa honom, så att den kulturella förståelsen det har ju då
personal som kommer från liknande uppväxt och liknande länder, så det underlättar
ju.

J: Hur har det här påverkat det dagliga arbetet?(rekrytering av personal med
invandrarbakgrund) Har det varit en bra tillgång? Karin: Ja det tycker jag,
absolut, jag är jätteglad över dom utländska kolleger som vi har, faktiskt.(paus) Jag
tycker det är jättebra just det här att man kan få en förklaring till ett beteende eller till
en religion, eller till, alltså olika […] eller språk, rena, språklig hjälp alltså.(paus) Det
är ju en jättetillgång, det är ju inget som vi svenskar har så det måste vi hämta utifrån
andra kulturer.

Även i dessa båda excerpt ovan lyfts nyttan av mångfald bland personalen fram och
denna personals roll som tolkar av främmande kulturer. Lisa utrycker en oförmåga
att kunna förstå de intagna med invandrarbakgrund och deras behov på basis av
den brist på kulturell förståelse som hon upplever. Därför finns behovet av
personal med liknande bakgrund som har denna förståelse. Karin markerar ett
främlingskap hos personalen med invandrarbakgrund genom att benämna dom
som ”utländska kollegor” detta är en markering av deras exklusion från de hon
senare benämner som ”vi svenskar”. Eftersom de intagna med invandrarbakgrund

                                           
43 Jørgensen, &  Phillips, (2000), s. 166
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ses som annorlunda, inte tillhörande den föreställda gemenskapen ”svensk”
identifieras behovet av någon som kan översätta deras för oss främmande
kultur/religion/språk. Där blir personalen med invandrarbakgrund de som skall
kunna medla mellan ”oss” och ”dom”. De inkluderas i gemenskapen genom att de
är en del av kriminalvården, en del av dess personal men exkluderas samtidigt
genom att vara främmande och inte vara ”riktiga svenskar”. Som Karin utrycker
det: ”man kan få en förklaring till ett beteende eller till en religion” detta kan
personalen med invandrarbakgrund bidra med eftersom: ”det är ju inget som vi
svenskar har så det måste vi hämta utifrån andra kulturer”. I Karins ögon tillhör
varken de intagna med invandrarbakgrund eller den personal som är hennes
”utländska kolleger” den svenska gemenskapen. Därigenom reproduceras den
nationella diskurs som definierar Sverige och konstituerar vad som är en ”svensk”.
Mekanismerna bakom detta tar Michael Billigs upp i Banal nationalism44. Han skriver
bland annat så här:

…they are reproduced as nations and their citizenry as nationals. And these nations
are reproduced within a wider world of nations. For such daily reproduction to
occur, one might hypothesize that a whole complex of beliefs, assumptions, habits,
representations and practices must also be reproduced. More over, this complex
must be reproduced in a banally mundane way, for the world of nations is the
everyday world, the familiar terrain of contemporary times.45

Vad vi kan utläsa från citatet är att reproduktionen av den nationella diskursen sker
dagligen genom olika alldagliga handlingar styrda av våra föreställningar och vår
förgivet tagna tro på rådande förhållanden av uppdelningen av världen i olika
nationer, folk och kulturer. Hur detta kan te sig och hur det påverkar personalens
syn på de intagna med annan bakgrund kommer nu demonstreras i några exempel
från de olika intervjuerna.

Kulturella föreställningar 
På den anstalt jag genomförde min studie består populationen mestadels av yngre
intagna i 20-25-års åldern som är dömda för grova brott som t.ex.
narkotikasmuggling, grovt rån och grov misshandel. En stor del av de intagna har
invandrarbakgrund, antingen genom egen invandring, eller, som det stora flertalet,
                                           
44 Michael Billig , (1995), Banal nationalism. London
45 ibid. s. 6
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tillhör de den grupp som ibland brukar benämnas som andra generationens
invandrare, alltså Sverigefödda barn till invandrare. Här bör tillfogas att dessa s.k.
andra generationens invandrare inte alls behöver utgöra någon grupp eller skilja sig
från övriga intagna. Det enda som gemensamt förenar dem är att en eller båda av
deras föräldrar har invandrat till Sverige. Denna ”kategori” av de intagna utgörs av
så många som 40-50 procent av populationen på anstalten. De uppgifter jag fått av
personalen om detta har inte varit helt entydiga, olika uppgifter har givits av
personalen beroende på vem jag frågat. Klientsammansättningen varierar också
mellan de olika avdelningarna på anstalten. Har då detta påverkat arbetet på
anstalten på något sätt och i så fall hur? Michel beskriver situationen så här:

J: Påverkar det här ert arbete, finns det några speciella behov som den här
klientsammansättningen skapar? Är det något särkilt man måste tänka på när
man arbetar? M: Ja det påverkar på nått sett, du vet det finns den kulturella
dimensionen, det blir lite annorlunda beroende på att man har vissa invandrare. Du
frågade mig nyss om hur jag bemöter intagna på vilket sätt jag kan bemöta dom, det
är klart att även den bilden påverkas av det faktum att den som jag träffar han är t.ex.
från Mellanöstern, då får jag, man pratar med honom på ett annat sätt, lite mer
reserverat, men om han är från Afrika, jag är själv från Afrika så vet jag ungefär, ahh
på vilket plan vi kan mötas på, vad vi pratar om ungefär och det påverkar lite grann
även själva klientkonstellationen, ju mer invandrare på ett ställe desto mer oroligt kan
det bli ibland på grund av att personalen blir lite osäkra va. Vi har just nu ett sånt läge
på en av våra avdelningar här på paviljong 3, där vi har väldigt många invandrare från
Mellanöstern, av de 20 intagna som är där kan jag säga att kanske 80% kommer från
Mellanöstern, är dom inte kurder är dom araber eller kommer från Iran och det gör
att personalen blir lite osäkra, dom pratar sina egna språk och en del är så stolta och
vill inte visa att dom kan vika sig när alla andra intagna ser, det kan bli ganska tufft
har jag märkt för arbetssituationen, och ibland kan det påverka arbetssituationen till
det positiva om man har några, så här, som har respekt, framförallt den upplevelsen
har jag personligen när man har intagna som kommer direkt från egna länder dom
som inte har anknytning till Sverige, det kan vara afrikaner, det kan vara, vad ska vi
säga, araber, jugoslaver också har vi en hel del och dom här från de baltiska staterna
är här också en hel del, dom som inte har någon anknytning till Sverige, kanske
beroende på att man är här själv och är från en annan kultur, dom kan vara rätt så
lugna har jag märkt ibland, är min egen upplevelse, men generellt har jag märkt att
invandrartätheten kan påverka vår arbetssituation.

Michel beskriver att det finns en kulturell dimension som han måste förhålla sig till
i arbetet med intagna med invandrarbakgrund. Han gör en kategorisering av de
intagna på basis av var de har sitt ursprung. Beroende på vilken ”kultur” de har sin
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hemvist i så tillskrivs de olika kulturellt baserade karaktärsdrag. De intagna från
Mellanöstern beskrivs ha ett visst beteende som fodrar en typ av bemötande, de
intagna från Afrika har ett annat beteende som i sin tur påverkar bemötandet i en
annan riktning. Det Michel ger utryck för är en essentiell syn på kultur som har sin
bakgrund i en kulturdiskurs. Alltså ett sätt att uppfatta kultur som något människor
har medfött och som till stor del är statiskt och oföränderligt. Kulturen ses skapa
vissa karaktärsdrag och beteenden hos människor som t.ex. när Michel beskriver
hur intagna från Mellanöstern är: ”en del är så stolta och vill inte vissa att dom kan
vika sig när alla andra intagna ser”. Det beteende som här beskrivs är alltså kopplat
till deras hemmahörande i Mellanösterns kulturella sfär. Denna kultur är
främmande i förhållande till den svenska kulturen såväl som den afrikanska kultur
som Michel vill inkludera sig själv i. Denna inklusion i en föreställd afrikansk kultur
gör att Michel uppfattar sig ha en naturlig förståelse för hur han ska bemöta intagna
från just Afrika medan han beskriver en större osäkerhet i kontakten med intagna
från Mellanöstern. Michel beskriver dock att han kan ha vissa generella fördelar av
att själv vara invandrare när han arbetar med intagna med invandrarbakgrund i
förhållande till svenska kollegor. En hög koncentration av invandrarintagna på en
avdelning beskrivs som något som kan upplevas som överrumplande ”det gör att
personalen blir lite osäkra”. När den ”svenska” personalen inte kan förstå språket
eller deras beteende relaterat till kulturella skillnader. Vi ska titta på fler exempel där
en essentiell syn på kultur bland personalen framkommer.

J: Du nämnde det här med kulturell kompetens, hur definierar du det? Vad
innebär det exakt? Ö: Ja det är ju naturligtvis så att även om man är född i Sverige
eller har kommit hit till Sverige som ganska liten, så är det ju så att många traditioner,
många kulturella fenomen, som har funnits i hemländerna, dom har man tagit med
sig hit och man kanske har andra värderingar, har olika sätt att se på saker och ting
bland dom här människorna, det har man med sig med modersmjölken, jämfört med
vad vi har, att känna av dom här nyanserna det är inte lätt va om man inte själv har
någon som helst kännedom om hur man lever och hur det går till i dom här länderna
som det handlar om.(paus) Det är någonting som var och än utav oss idag får lära oss
mer eller mindre.

Örjan ger i sin utsaga ett ännu tydligare exempel på en essentiell kultursyn. Örjan
hävdar att även de intagna som är födda i Sverige inte delar vår ”svenska kultur”
utan är bärare av de traditioner och den kultur som härstammar från föräldrarnas
hemländer. Detta är något Örjan beskriver som att: ”det har man med sig med
modersmjölken, jämfört med vad vi har”. Vad Örjan ger uttryck för är en diskursivt
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konstruerad föreställning om kultur som inte är unik för honom utan är en
föreställning som härstammar ur en kulturell diskurs som ses som en övergripande
”sanning” hos flertalet människor. Eriksen beskriver hur denna syn på kultur ser ut
och vad den har sin upprinnelse i, så här:

Vi är uppfostrade att tänka på kultur som ett ting som tillhör ett folk, som har fysiska
gränser och som bygger på det förflutna. Man pladdrar tanklöst om kulturer i flertal,
om norsk kultur och svensk kultur, invandrarkultur (sic!) och serbisk kultur, om
indiankultur och afrikansk kultur, som om dess storheter vore transcendentala
matriser, som om de kunde spåras genom historien som oföränderliga strukturer. 46

Den syn på kultur som något fast och oföränderligt vilket har noterats i citatet och
excerpterna ovan, framställer kultur som något som kan identifieras och urskiljas
som ett ting och är en diskursiv föreställning. Detta innebär inte att det är en
objektiv sanning eller det enda sättet att uppfatta verkligheten på. Denna
kulturdiskurs har dock uppnått en mer eller mindre hegemonisk position och
därigenom ses den som objektiv sanning. Denna föreställning om kultur är ett
resultat av en historisk process. Som jag nämnde i det inledande avsnittet ”Etnicitet
och kultur”, växte det efter upplysningstiden och framförallt under romantiken
fram en föreställning i Västeuropa om en nation, ett folk. Människor
kategoriserades in i olika folkslag och dessa folkslag hade olika karaktärsdrag unika
för deras grupp. Folkslagen sattes också in i hierarkier i förhållande till varandra,
hierarkier som sedermera blev benämnda som raser. Olika människor
kategoriserades in i olika raser som tillskrevs medfödda biologisk egenskaper och
särdrag. Detta ansågs som vetenskap fram till slutet på andra världskriget när dessa
tankars extrema yngel nazismen gjorde att det allt mer blev en omöjlighet att
använda sig av dessa idéer inom vetenskapen. Denna rasbiologiska syn på
människor återfinns numera mestadels bara hos rasistiska och nynazistisk grupper.
Även om spår av detta tänkande går att återfinna även i andra sammanhang.
Numera har en syn på skillnader hos människor istället övergått till att utgå från en
kulturell förklaringsmodell. Bland mina informanter såväl som bland många
människor i samhället i övrigt är denna syn på kultur ett vedertaget sätt att se på
världen. I exemplet som ska presenteras nu kan vi se den informant som uttryckte
sig starkast utifrån en essentiell syn på kultur där också element från en biologisk

                                           
46 Thomas Hylland Eriksen, (1999), Kulturterrorismen. Nora, s. 17
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förklaringsmodell figurerar. Karin svarar på en fråga om den heterogena
klientsammansättningen på anstalten har någon inverkan på personalens arbete.

J: Den här blandningen med intagna av olika ursprung, påverkar den ert sätt
att arbeta på något sätt? Och i så fall hur? K: Nej det påverkar väl (paus) många
sydlänningar, dom har ett annat temperament, det är bara så, dom har liksom andra
gener än vad vi har men det behöver inte försvåra arbetet utan det gör ju bara att
man måste lära sig hur dom fungerar alltså, varför bemöter han mig på det här sättet?
Är det för att vara dum eller är det för att han helt enkelt, alltså att det ligger i
honom, i hans sätt att vara och dom har ibland ett sätt att uttrycka sig som kan låta
värre än vad det är om du förstår vad jag menar. J: Hmm. K: Alltså dom är väldigt
gestikulerande och lite högljudda och så där men det är inte värre än att en ”svensk
tycker att nä, nu jäklar är jag trött på det här” säger svensken medan en sydlänning kanske
verkligen lever ut vad han tycker och känner, det är väl mer det, men man lär
sig.(paus) När man börjar jobba här så har man kanske inte såna människor i sin
omgivning eller kanske inte haft det i sin skola och är inte van vid såna människor,
det blir helt enkelt att man får lära sig hur dom funkar. J: hmm. K: Och naturligtvis
försöka att dämpa det här för det kan ju vara för mycket ibland, då får man ju
försöka liksom att, nu får du dämpa dig. (paus) Men nä jag ser det nog inte som
något större problem.

Karin utgår från en ”vi och dom” diskurs när hon definierar en grupp människor,
”dom”, som ”sydlänningar”. Dessa sydlänningar har enligt henne vissa egenskaper
och karaktärsdrag som är medfödda: ”många sydlänningar, dom har ett annat
temperament, det är bara så” Hon går utanför kulturdiskursen och använder sig
snarare av resurser som tycks ha kopplingar till en rasbiologisk diskurs när hon talar
om deras genetiska olikhet: ”dom har liksom andra gener än vad vi har”. Dom har
vissa karaktärsdrag och egenskaper som avviker mot det ”svenska”. Därför måste
”vi” lära oss hur ”dom” fungerar eftersom ”dom” och de egenskaper de associeras
med, är för oss främmande. Vissa karaktärsdrag som att vara ”väldigt
gestikulerande och lite högljudda” tillskrivs ”dom”, sydlänningarna medan ”vi”
svenskar i motsatsförhållande till detta blir framställda som lugna och lågmälda.
Dessa skillnader i disposition hos sydlänningarna måste till viss del kväsas genom
disciplinering när de avviker för mycket från den svenska normaliteten. Detta ska
dock inte vara något som Karin ser som något ”större problem.” Att det inte är
något större problem indikerar ändå en syn på att sydlänningars tillskrivna
avvikande egenskaper och karaktärsdrag är ett problem som tas hänsyn till.
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Hur ska vi då tolka Karins användande av denna kategorisering där människors
egenskaper och karaktärsdrag ses som biologisk nedärvda och kulturbundna? Är
det rent av så att hon använder sig av en rasistisk diskurs? Det skulle kunna tolkas
som att det finns vissa indikatorer på detta. För att närmare svara på detta måste vi
först försöka definiera vad som konstituerar en rasistisk diskurs. Jag utgår här från
Robert Miles definition av vad som utgör en rasistisk diskurs;

…meanings to certain phenotypical and/or genetic characteristics of human beings
in such a way as to create a system of categorisation, and by attributing additional
(negatively evaluated) characteristics to people sorted into those categories. This
process of signification is therefore the basis for the creation of hierarchy of groups
of people in the process of allocating resources and services.47

Miles definition av rasism är ganska traditionell och utgår främst från en
rasbiologisk baserad rasism. I andra tolkningar av rasismbegreppet ses kultur som
en lika stor faktor som hos t.ex. Teun A. Van Dijk som menar att: “…modern
racism is no longer primarily racial, but also culturally based and legitimated”.48 Idag
har den biologiska rasismen näst intill blivit helt omodern eller politiskt inkorrekt
hos de flesta utom de mest extrema rasistiska och nazistiska organisationerna.
Istället är det en vad jag skulle vilja benämna som en kulturrasism som vuxit fram
och tagit över. Vi kan se hur ett antal främlingsfientliga partier finns representerade
i flera EU länders parlament som ofta använder sig av kulturskillnader som
argument istället för klassiska rasbiologiska. Med detta i åtanke hur ska vi tolka
Karins utsagor?

Karin gör en klar urskillning av en grupp människor, benämnda sydlänningar, och
tillskriver dessa människor egenskaper knutna till deras biologiska arv. Kategorien
sydlänningar som hon använder är en ganska stor indelning av många olika
människor med olika bakgrund och det är inte tydliggjort exakt vilka människor
som drabbas av denna kategorisering. Det är inte heller klart om hon förespråkar
en diskriminerande behandling av dessa människor eller förespråkar en annan
behandling eller fördelning av resurser till dessa. Framförallt handlar det om att hon
nyttjar en vi och dom diskurs där ”dom” blir urskilda som annorlunda mot ”oss”.
Det är det annorlunda som lyfts fram i excerpten och hur vi måste lära oss att
förstå detta främmande. Inte nödvändigtvis ses det främmande som något sämre

                                           
47 Robert Miles, (1989), Racism. London, s. 3
48 van Dijk, (1993), s. 15
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även om det finns vissa tendenser mot detta när det främmande blir för markant.
Detta gör att det inte går att klart definiera Karins utsagor som rasistiska, snarare
som väldigt generaliserande och fördomsfulla. Det går inte heller att utifrån hennes
utsagor avgöra exakt vad Karin egentligen menar eftersom vi bara kan tolka texten,
i detta fall utsagan och inte spekulera i hennes egentliga mening därför att:
”Diskursanalytikerns ärende är inte att komma ”bakom” diskursen i sina analyser,
att fundera ut vad människor verkligen menar när de säger ditt eller datt, eller
fundera ut hurdan verkligheten egentligen är bakom diskursen.”49  

I detta avsnitt har vi kunnat se exempel på en särskild syn på kultur, en kultursyn
som genererar vissa typer av förklaringsmodeller för att markera och förklara
skillnaden mellan olika grupper. Förståelsen av människor som delar av olika
gruppidentiteter baserade på gemensamma karaktärsdrag sprungna ur deras delade
kultur är knappast unik för informanterna i denna studie. Det är med största
säkerhet en allmänt spridd uppfattning som vi kan möta hos många människor i
vårt samhälle. Detta är en kulturdiskurs varigenom en förståelse av människor som
starkt bundna till olika kulturella- och etniska identiteter skapas. Många människors
tänkande färgas av denna kulturdiskurs som definierar ”de andra” som annorlunda
från ett föreställt ”oss” och gör att man fokuserar på just det annorlunda, det
avvikande. Något som får konsekvenser inom många olika delar av samhällslivet
och dess institutioner som t.ex. kriminalvården. Som visats i excerpterna finns
denna kulturdiskurs med och påverkar informanternas sätt att resonera om arbetet
med klienterna men påverkar också arbetes praktiker. Detta visar sig i sättet att
kategorisera klienter med invandrarbakgrund i dels en grupp i stort men också i
subgrupper utifrån vilken kultur och/eller etnicitet de anses tillhöra. Det här
avspeglar sig också, som vi kan se tidigare i uppsatsen, i hur man förhåller sig till
mångfaldsarbetet på anstalten, behovet därav, hur det bör utformas och utifrån
vilka premisser. 

Personalen på anstalten markerar särskiljning mellan sig och de intagna och mellan
olika grupper av intagna. Men hur uppfattar personalen omgivningens syn på dem
såväl som på klienterna på anstalten och det arbete som bedrives på anstalten.
Detta ska vi nu titta närmare på.

Kriminalvården – Allmänheten och media

                                           
49 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 28
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Kriminalvården bedriver inte sin verksamhet i ett vakuum utan är en del av
samhällets institutioner och därav en del av samhället. Vad får anstaltens personal
för bemötande och synpunkter av människor utanför kriminalvården? Vad har de
för syn på kriminalvårdens verksamhet? Hur ser den bild av kriminalvården ut som
presenteras i medierna? Hur ser personalen på detta och hur påverkar det dem i
deras arbetet? Detta ska undersökas närmare i några exempel nedan.

J: Hur tror du att allmänheten, medierna ser på klientsammansättningen inom
kriminalvården i relation till etniskt ursprung? Påverkas ni av detta på något
sätt? Michel: beror på vad man menar med allmänheten men generellt så, dom som
jag träffar och pratar med, många reagerar när jag kommer i kontakt med dom på
olika sätt, när folk ringer hit, skulle prata om en intagen eller att jag träffar folk här
uppe, som kommer här till oss på besök, det första är att man blir lite förvånad, jaha
det fanns även (paus) Jag tror inte att det är så känt bland allmänheten att det finns
folk som jobbar i kriminalvården som har utländskbakgrund, för många i alla fall tror
jag inte att det är så känt, folk blir fortfarande förvånade när jag säger att jag jobbar i
kriminalvården och dessutom är (paus) säger jag att jag jobbar som chef på
kriminalvården, då blir de förvånade, men jag har inte mött (paus) Dom blir bara
positivt förvånade va, jag tror inte dom har någon negativ syn på det utan snarare att
det där var bra. Dom har integrerats så långt att de kan jobba på en statligmyndighet
som kriminalvården är. 

Michel uttrycker i sin utsaga hur människor utanför anstalten är ovetande om deras
verksamhet. Särskilt mångfaldsarbetet på anstalten med anställandet av personal
med invandrarbakgrund ska förvåna de människor han har kommit i kontakt med.
Detta kan tyda på att Michel vill ge en bild av hur ”långt” de har kommit i dess
strävanden med mångfaldsarbete på anstalten. ”Dom blir bara positivt förvånade”.
Michel ger en bild av att de utomstående han mött kategoriserar in alla med
invandrarbakgrund i en grupp där även han själv ingår. Detta är en användning av
en vi och dom diskurs både i relationen mellan kriminalvården och utomstående
men också i relationen invandrare och svenskar. Michel inkluderar sig själv som
medlem av kriminalvården men ger också uttryck för en, av utomstående, given
identitet som ”invandrare” som han också internaliserar i sitt språkbruk.

Nedan ges några exempel på hur informanterna upplever att allmänheten och
medierna har fördomar om deras verksamhet och om de intagna.

J: Hur tror du att allmänheten, medierna ser på klientsammansättningen inom
kriminalvården i relation till etniskt ursprung? Påverkas ni av det på något
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sätt? Örjan: Ja det är väl så här att läser man i massmedia och läser om kriminalvård
är det ofta så att man känner inte riktigt igen det från den verklighet som vi har, det
är ju naturligtvis såna här nationella myter som florerar massvis ute bland folket, att
invandrare är mera kriminella än svenskar, och det är klart med statistik kan man visa
vad fan som helst, men tar man en normal population så tror jag inte alls att det
skulle vara någon påfallande signifikans för att dom skulle vara mer kriminella, det är
bara att vi har ett så konstigt och snett urval bland dom här invandrarna, i dom
grupperna, ensamstående lite yngre män, den gruppen är så oerhört överpresenterade
i invandrarsammanhang och i den gruppen är kriminalitet mer vanlig och det är den
även om det hade varit svenskar det var frågan om.(paus) Jag tror inte alls man kan
dra några slutsatser att invandrare skulle vara mer kriminella, i verkligheten är det
många som är det tyvärr, dom är mycket kraftigt överpresenterade i den här miljön,
ser man till hela Sverige så blir det något på 20%, ser man till den miljön som vi har
här, så är det betydligt högre siffror, men då är det ännu mera selektivt urval. J: Det
här med en skev bild av kriminalvården i massmedia är det något som
påverkar er? Känner ni att ni måste försvara er mot den? Ö: Jag tror att dom
flesta inom personalen måste ha, i alla fall när det gäller massmedia och allmänhetens
tryck på oss, måste man ha beredskap för. (paus) För det första anser många att det
är en lyxtillvaro dom intagna har här på anstalt som dom inte är värda, så det får vi
ständigt försvara oss mot.

Örjan uppfattar den massmediala bilden av kriminalvården som felaktig och
förvrängd. Han anser inte att den representerar den ”riktiga” verkligheten inom
kriminalvården. Örjan relaterar detta till vad han kallar ”nationella myter som
florerar” bland människor och som reproduceras i medierna. Dessa myter handlar
om att människor utanför kriminalvården har en fördomsfull bild av att invandrare
skulle vara mera kriminellt benägna än svenskar. Örjan framställer på detta sätt en
diskursivt konstruerad bild av kriminalvården och dess personal som mera tolerant
och upplyst när det gäller invandrare och kriminalitet. Han knyter an vissa värden
till kriminalvården. ”Vi ”inom kriminalvården är toleranta, mindre fördomsfulla
och mera medvetna om kriminalitetens orsaker o.s.v. Dom allmänheten/medierna
är intoleranta, fördomsfulla och oupplysta om sanningen om kriminalitetens
orsaker. Han går i opposition mot denna förmodade fördomsfulla uppfattning som
ska finnas ”bland folk” om invandrare och kriminalitet. Detta genom att förneka
att det skulle finnas några belägg för att invandrare skulle vara mera kriminellt
benägna än svenskar. Örjan vill försöka ge en mera diversifierad bild av varför det
finns en så pass hög andel kriminella med invandrarbakgrund. Han menar att
eftersom kriminalitet är vanligast bland yngre ensamstående män och de flesta
invandrare som kommer hit är yngre ensamstående män, så blir det naturligt att en
högre andel invandrare räknas som kriminella. Han konstaterar ändå att det finns
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en hög andel kriminella med invandrarbakgrund generellt bland de intagna inom
kriminalvården och att det på hans anstalt är ännu högre andel än genomsnittet på
grund av de urvalskriterier som finns vid placerande av brottsdömda i olika
anstalter. Personalen utsätts för ett tryck utifrån och måste vara beredda på att
försvara sig mot den felaktiga bild som florerar om kriminalvården. Detta är ett
användande av en vi och dom diskurs där Örjan markerar skillnaden mellan
personalen, ”vi” och utomstående, dom, mellan massmedia, allmänheten och
personalen inom kriminalvården. Vi ska se på ytterligare exempel på detta: 

J: När du har kontakt med människor utanför kriminalvården, vad har det för
bild av kriminalvården? Vilka som sitter på anstalten och hur det fungerar?
Karin: Det är bara invandrare, kasta ut dom, låt dom inte komma hit du ser ju vart
dom hamnar.(paus) Väldigt skev, blåögd syn om någonting som man inte har en jävla
aning om, jag kan vara mycket upprörd över sånt där.(paus) Alltså det är inte
bakgrunden, alltså ursprunget som gör en person kriminell. J: Nej. K: Nej, utan det är
omständigheter, det är var man bor, vad man har för familj, vad man har för
kontaktnät och allting, ja menar, det kan drabba svenskar likaväl som invandrare. 

J: Hur uppfattar ”allmänheten”, dom som inte jobbar på kriminalvården hur
det fungerar här? Har dom någon speciella uppfattning om de intagnas
ursprung och sånt? Sofia: Ja jag hör mycket sånt. J: När ni mötes av såna attityder
och även hur medier beskriver kriminalvården påverkar det er på något sätt? S: Ja jag
blir bara irriterad när folk går och pratar så där, ja visst det är ju mycket killar med
utländsk härkomst men jag menar man måste se lite bakåt, bakom, så där, men alla
gör ju inte det.(paus) Det finns ju alltid en anledning varför man hamnar här, varför
det har gått snett. J: ja. S: Det är kanske inte så lätt att anpassa sig till det svenska
samhället när man har en annan bakgrund. J: Skriverier i medier där man beskriver
kriminalvården, hur ser du på det? Påverkar det dig på något sätt? S: Nej, ja orkar inte
bry mig, nej det gör jag inte.

Både Karin och Sofia berättar om att de mött negativa och fördomsfulla attityder
om kriminalvården och de intagna hos människor de mött, särskilt i relation till
intagna med invandrarbakgrund. Karin beskriver hur hon får höra väldigt
fördomsfulla omdömen om invandrare och deras förmodade benägenhet för
kriminalitet: ”Det är bara invandrare, kasta ut dom, låt dom inte komma hit du ser
ju vart dom hamnar.” Karin beskriver en upplevd fördomsfull och rasistisk diskurs
som florerar hos människor hon mött. Hon försöker bemöta dessa fördomar med
att hävda att de bygger på okunskap och bristande insikt i de faktorer som ligger
bakom kriminalitet. Karin förnekar att det skulle vara en persons etniska bakgrund
som skulle avgöra att hon blev kriminell. Det är istället faktorer som
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bostadssegregering, familjesituation och det sociala kontaktnätet som spelar in.
Karins motangrepp på denna fördomsfulla och rasistiska diskurs formuleras ändå
inom ramen för den, (jämför med Karins tidigare utsagor i avsnittet ”Kulturella
förställningar, s.32”). Detta kan ge en bakgrund till varför hon här framställer det
som att synen på invandrare som mera kriminellt benägna är en vedertagen
uppfattning och därför måste hon betona att ”det kan drabba svenskar likaväl som
invandrare” för att motsäga denna uppfattning. Även hos Sofia finner vi en
beskrivning av mötet med fördomsfulla människor och deras okunskap om det
faktiska förhållandena bakom kriminallitet. Hon medger att det finns många killar
med invandrarbakgrund bland de intagna på anstalten men att det finns anledningar
till detta. Det har som hon uttrycker det gått snett på något sätt. Sofia nämner
också misslyckad integration av invandrare som en viktig faktor till varför det finns
så pass många med invandrarbakgrund bland de intagna inom kriminalvården. Sofia
såväl som andra informanter framhåller en särskiljning av kriminalvårdens personal
kontra allmänhet och media. Därmed knyter de an till en socialorganisatorisk
uppdelning mellan vårdare och intagen och mellan kriminalvårdspersonal och
utomstående och genom denna indelning utmålas människor utanför
kriminalvården som mera fördomsfulla och mindre upplysta än
kriminalvårdspersonalen. Detta blir ett sätt att stärka den egna gemenskapen inom
institutionen och vidmakthålla den egna kompetensen och expertisen inom det
egna området. Det är ”vi” inom kriminalvården som har kunskapen om kriminalitet
och dess orsaker. ”Dom” saknar sedermera den rätta kunskapen och är oförmögna
att beskriva kriminalitetens faktorer och vilka som blir kriminella. Detta stärker en
gemenskap inom kriminalvården och markerar skillnaden mellan de som tillhör och
de som är utanför.

Det vi har kunnat se i detta kapitel är att personalen i intervjuerna gör en urskillning
mellan sig själva och människor som står utanför kriminalvården. Denna skillnad
markeras genom att tillskriva de utomstående negativa egenskaper, attityder och
bristande kunskap om kriminalvården. Informanterna beskriver hur de möts av
fördomar av människor i deras omgivning och hur medierna porträtterar
kriminalvården på ett felaktigt sätt. En intressant tendens som har framkommit i
excerpterna är att informanterna tar sin egen verksamhet i försvar och därigenom
också till viss del klienterna, särskilt i relation till utomståendes fördomar och
bristande kunskap om bakomliggande orsaker till brottslighet och överdrifter om
invandrares benägenhet för kriminalitet. Denna markering av skillnaden mellan de
som tillhör och de som står utanför stärker en gemenskap på anstalten, en
gemenskap som verkar innefatta kriminalvården i stort och även till viss del
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klienterna. Informanterna framhåller utomståendes fördomar och okunskap genom
att poängtera hur de använder sig av kategoriseringar av invandrare och
generaliserande förklaringsmodeller. Därigenom svär man sig fri från att själv
innefattas av detta. Detta till trots kan vi blicka tillbaka till tidigare kapitel i
uppsatsen och konstatera att det är just såna kategoriseringar och generaliserande
förklaringsmodeller som använts av informanterna vid flera tillfällen om en i
mindre omfattning och på ett lite annorlunda sätt än det personalen vill tillskriva
utomstående. Örjan t.ex. pratar om ”nationella myter som florerar bland folk såna
här nationella myter som florerar massvis ute bland folket, att invandrare är mera
kriminella än svenskar”. Detta kan ses som ett sätt att beskriva en fördomsfull
diskurs om invandrare som finns bland människor, en diskurs som Örjan och andra
informanter vill distansera sig ifrån men som de till synes inte helt kan frigöra sig
ifrån.

Ett nytt Sverige och en institution i förändring
Efter att ha analyserat det empiriska materialet följer nu en tematisk genomgång
och diskussion av de ämnen som behandlats i analysen. Jag ska lyfta upp och
diskutera mera genomgående de olika ämnen jag behandlat och det viktigaste och
mest intressanta som jag tycker har framkommit under studiens gång. Också vidare
en vidare diskussion förs som utgår från det som behandlas i uppsatsen men också
abstraherar vidare.

Den Institutionella diskursordningen och praktikerna
Under arbetet med analysen har det framträtt vissa mönster kring informanternas
sätt att tala om sitt arbete på anstalten i besvarandet av de frågor som ställts under
intervjuerna. Dessa mönster har sorterats under olika diskurser som tillsammans
utgör det som tidigare i uppsatsen har benämnts som den institutionella
diskursordningen. De diskurser som har framträtt under arbetet med denna studie
och som går under en viss institutionell diskursordning är följande:

Den Institutionella diskursordningen
Institutionell diskurs
Humanistisk (likhets) diskurs
Mångkulturell (olikhets) diskurs
Vi och Dom diskurs
Kulturell diskurs
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Dessa diskurser är de som jag identifierat som utgörande den institutionella
diskursordningen och har som tidigare visats framkommit i de olika informanternas
sätt att tala om arbetet på anstalten i intervjuerna som gjorts. Listan är enbart en
karta över den ovan nämnda diskursordningen. De utsagor och texter som figurerat
i studien kan på ett eller annat sätt sorteras in i dessa diskurser. Det är alltså inte att
betrakta som en exakt representation av en objektiv verklighet och en i verkligheten
klart markerad existerande ordning som bestämmer sättet att tala om arbetet på en
kriminalvårdsanstalt. Listan över diskursordningen är ett sätt att begreppsliggöra
och synliggöra de mönster som studien har påvisat i texten för att tydliggöra dessa
för oss. 

Om vi börjar med att den institutionella diskursen som är den diskurs som beskriver
sättet som personalen talar om och utför det praktiska arbetet på anstalten i relation
till sådana för deras arbete centrala begrepp som säkerhet, vård, påverkansarbete
o.s.v. Den institutionella diskursen är en väldigt central diskurs som begreppsliggör
arbetet på anstalten och formar sättet att tala om arbetet såväl som hur dess
praktiker utformas. I en institution som kriminalvården, och som i det här fallet en
specifik del av denna, närmare bestämt en enskild kriminalvårdsanstalt, är arbetet
klart reglerat i centralt etablerade riktlinjer, regler och målsättningar. Även om det
kanhända finns ett visst utrymme att anpassa och reglera dessa riktlinjer på de
lokala delarna av kriminalvården. Dessa definierade parametrar för hur arbetet ska
utföras skapar en förståelse av arbetets utförande och ett sätt att tala om detta.
Sättet att tala om arbetet får i sin tur en återmatande effekt och påverkar dess
praktiker. Detta är en process som inte bara gäller för den institutionella diskursen
utan är gällande också för de andra diskurserna inom anstaltens institutionella
diskursordning. I personalens svar på intervjufrågorna framkommer att det
reglerade och systematiserade arbete som utförs på anstalten också påverkar
personalens språkbruk och kunskap om denna. Det är dock inte en homogen
diskursordning som personalen har att tillgå, utan de olika diskurserna och
elementen däri kommer ibland i konflikt med varandra eller försöker sammanfogas
till nya meningsskapande definitioner av arbetet på anstalten och dess olika fasetter.
Det kommer också hela tiden in nya influenser utifrån som påverkar diskurserna på
anstalten, trots allt agerar inte personalen i ett från samhället i övrigt avskilt
vakuum. Utan samhällets övriga arenor påverkar diskurserna på anstalten och inom
kriminalvården via intertextuella och interdiskursiva processer, när andra diskurser
från olika samhälliga sfärer influerar och påverkar diskurserna inom kriminalvården
och vår anstalt. Detta är med och utformar förändringsarbetet inom
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kriminalvården. Mer om detta och andra förändringar av de tankar och idéer som
är med och förändrar kriminalvården följer här nedan. De övriga diskurserna i den
institutionella diskursordningen ska också vidare beröras. 

Mångfald genom riktad personalrekrytering 
Utifrån mina studier av kriminalvården tycks det som man i stort har reagerat på
allt mer utbredda krav på mångfald som nu reses. Den diversifierade
befolkningssammansättning som numera utgör Sveriges invånare ska avspegla sig
inom samhällets olika domäner. För att bemöta detta inom kriminalvården har en
del olika åtgärder implementerats. På den anstalten som denna studie gjorts på har
man anställt personal med invandrarbakgrund för att bredda mångfalden och den
kulturella kompetensen i organisationen. Den kompetens denna del av personalen
kan tillföra består bl.a. i att de får utgöra en slags språkliga och kulturella tolkar
mellan den etniskt “svenska” personalen och de intagna med invandrarbakgrund.
Enligt mina informanter ska detta vara till stor fördel i deras arbete och underlätta i
mötet mellan personalen och de intagna. Detta bygger på en tanke om att
människor från samma land, ja till och med samma region eller världsdel ska ha en
gemensam kulturell grund och därför kan exempelvis en iranier förstå hur en annan
iranier tänker, beter sig o.s.v. och som muslim förväntas denne ha en förståelse och
vara en representant för alla muslimer. Detta reser en hel del frågor. Jag betvivlar
inte alls att det är positivt med en större etnisk och kulturell mångfald i
personalstyrkan inom kriminalvården såväl som inom andra av samhällets
institutioner och arenor. Det skapar säkerligen en större dynamik och ger fler
perspektiv på hur arbetet bäst ska bedrivas. Dessutom är det säkerligen en viktig del
av integrationsarbetet i Sverige att den numera etniska och kulturellt blandade
befolkningen också avspeglar sig inom samhällets institutioner med hänvisning till
det Hans Ingvar Roth kallar ”medborgerlig rättvisa”.50 Det som blir problematiskt
är att man tenderar att förflytta hela mångfaldstanken till diskussionen om
invandrare. Bara invandrare kan veta hur invandrare tänker, därför sätter vi in
personal med invandrarbakgrund som kan ta hand om detta åt oss. När vi
identifierar det svenska som det självklara, det normala, blir allt annat det avvikande
och det annorlunda, detta skapar en barriär mellan oss och dom. Detta leder inte till
den ökade kontakt mellan personal och klienter som efterstävas för att kunna
                                           
50 Hans Ingvar Roth & Bo Rothstein, (2003), Är positiv särbehandling rätt väg att gå? Axess. (2003): 6,
S. 6-7
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genomdriva ett väl fungerande påverkansarbete. Att bara förlita sig på att personal
med invandrarbakgrund ska agera som auktoriteter när det gäller kontakten med
klienterna med invandrarbakgrund riskerar att förenkla hela problematiken. Att
anställa personal med invandrarbakgrund är säkerligen positivt på många plan men
kanske inte den slutgiltiga lösningen på alla problem relaterade till hur arbetet med
klienter med invandrarbakgrund skall hanteras. Om den nya linje som
kriminalvården tillsynes har slagit sig in på, skiftet som går mot påverkansarbetet
och behandling istället för bestraffning, skall kunna genomföras måste den metod,
med bland annat en närmare relation mellan personal och klient kunna
implementeras. 

Det är denna tanke som ligger bakom bland annat införandet av
kontaktmannaskapet inom kriminalvårdsarbetet. Om denna kontakt skall kunna
etableras och leda till det eftersträvade påverkansarbetet med klienterna är det
säkerligen ett steg i rätt riktning att anställa personal med invandrarbakgrund. Detta
både i relationen mellan personalen och klienterna men också genom att den
etniskt svenska personalen får en chans att också möta och få kontakt med
människor med annan etnisk och kulturell bakgrund i ett mera normalt
sammanhang och inte bara möta invandrare som klienter på anstalten. Detta skulle
säkerligen vara positivt då många av den svenska personalen inte har haft någon
närmare relation till invandrare i deras privatliv som några av informanterna också
har påtalat. Också för de intagna med invandrarbakgrund kan det ha en positiv
effekt att inte personalen endast består av en homogen “svensk” sammansättning.
Detta kan förhoppningsvis minska klyftan mellan personal och klient något. Men
som sagt, etniskt riktad personalrekrytering är knappast inte hela lösningen på all
problematik som förknippas med dessa frågor. Något som framkommit när jag
talat med anstaltspersonalen är hur man ofta ser på mångfald som en slags
hopmatchning av personal och klienter med liknande etnisk och kulturell bakgrund.
Detta kan kritiseras utifrån tanken om det mångkulturella samhället. Om vi
eftersträvar mångfald och månkulturallitet handlar det ju om att olika kulturer och
människor ska mötas och lära av varandra, inte att en särskiljning skall göras så att
t.ex. turkar tar hand om turkar och latinamerikaner sammanförs med
latinamerikaner o.s.v. När olika institutioner, som bl.a. kriminalvården, i sina
mångfaldssträvan mer eller mindre arbetar efter denna typ av etnisk- och kulturell
matchning uppnår de inte alls någon egentlig mångfald utan bara en segregering där
olika kategorier av människor hålls separerade från varandra. Problemet blir att
man inom kriminalvården fokuserar på klienternas etniska identitet när det för
klienterna själva kan vara andra identiteter som klasstillhörighet, en
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kriminellidentitet etc. som är mera centrala. Alltså, det är ingen självklarhet att
personal som har liknande etnisk och kulturell bakgrund som en del av klienterna
skulle ”förstå” dem bättre enbart utifrån delad etnisk/kulturell erfarenhet. Lika lite
som svenskar skulle ha en naturlig förståelse för varandra enbart utifrån vår etniska
tillhörighet. Det finns andra faktorer att ta hänsyn till, som en alltför stark
fokusering på s.k. kulturell kompetens förringar. Ett ökat intresse för mångfald
inom kriminalvården är positivt men man bör integrera detta intresse med andra
perspektiv, som kriminellidentitet, missbruksproblematik o.s.v. och reflektera över
samt mer ingående definiera vad det är som egentligen avses med mångfald och
vad som ska uppnås med mångfaldsarbetet. 

Kan det möjligen vara så att det också måste till en större öppenhet och flexibilitet
hos den svenska personalen på anstalten, inför de människor med annorlunda
bakgrund och kultur? Kanske behövs det en vilja att försöka sätta sig in i
annorlunda kulturella perspektiv och dess yttringar, utan att alltför lätt hemfalla i
grova generaliseringar eller skenbara sanningar om andra människors karaktärsdrag
och förmodade kultur och traditioner. Kanske måste det också till en ökad
medvetenhet om dessa frågor bland personalen och en ökad reflexivitet och
förmåga till kritisk granskning av egna etablerade sanningar och förståelse av
ämnet? Kategoriseringar av människor utgör säkerligen ett slags metod för att
skapa mening och förståelse av världen inklusive dess olika invånare. Så också
bland kriminalvårdens personal, som vi har kunnat se några exempel på i de
excerpter som presenterats i uppsatsen. Denna kategorisering kan lätt leda till
fördomar och förutfattade meningar om olika människor och deras karaktärsdrag
och beteenden. Detta är kanske oundvikligt och svårt att helt motarbeta men
genom att försöka förhålla sig kritiskt prövande av dessa ”sanningar” kan
förhoppningsvis en öppnare och mindre fördomsfull syn uppnås. Något som kan
leda till en fortsatt positiv utveckling av kriminalvårdens arbetssätt och leda till en
realisering av kriminalvårdsstyrelsens vision ”Bättre ut” för klienterna.

Nu övergår vi till en vidare diskussion av olika diskurser och de värden som är
knytna till dessa och hur detta har påverkat arbetet inom kriminalvården så väl som
samhället i stort. Alltså kommer diskussionen även att abstrahera något utanför
kriminalvårdens värld och behandla saker som har vidare spridning än denna
institution men som dock är relevant för, och påverkar den.

Humanistisk likhet eller mångkulturell olikhet?
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Inom kriminalvården, såväl som inom andra samhällsinstitutioner, har det pågått
och pågår fortfarande förändringar i de tankemönster som reglerar arbetet. En del
av denna förändring hänger samman med en större diskussion som förs i många
västländer och där problemet med individers rätt till likabehandling diskuteras. En
likabehandling som dock tar hänsyn till de olika individernas kulturella och etniska
identiteter. Konflikten kan sägas stå mellan ett slags humanistisk universalism som
står mot partikularitet, m.a.o. likhet mot skillnad. Problemet hänger samman med
att människor i västvärldens olika samhällen numera består av en heterogen
befolkning där olika minoriteter inte längre självklart godtar att majoriteten
oinskränkt har ett tolkningsföreträde. Det ställs krav på att också minoriteternas
kulturella särart ska ges utrymme inom samhällets olika områden. De flesta
västerländska demokratier är uppbyggda på den liberaldemokratiska principen om
medborgarnas lika värde och att staten utifrån detta ska behandla alla lika utan att ta
någon hänsyn till enskilda och kollektiva identiteter. Detta kommer i konflikt med
de röster som höjs för ett erkännande av den olikhet som identiteter som etnicitet,
kultur, religion, kön delar in människor i. Detta är faktorer som inverkar på olika
diskurser i samhället, däribland den institutionella diskursordning som formar
arbetet inom kriminalvården och skapar mening. Dessa krav på en erkännandets
politik51 gör att kriminalvården såväl som andra institutioner i större utsträckning än
tidigare har börjat integrera en hänsyn till identitetsfaktorer som etnicitet, kultur etc.
Detta är en av de medverkande krafter som är involverad i omstruktureringen inom
kriminalvården. 

Diskussionen om vilka värden som är viktigast och hur det ska påverka samhällets
organisation kan exemplifieras med det debattinlägg som forskarna Hans Ingvar
Roth och Bo Rothstein framförde under rubriken ”Är positiv särbehandling rätt
väg att gå?”52 Det som dessa forskare debatterade är om vi i Sverige likt USA och
några andra länder, ska använda oss av positiv särbehandling för att komma tillrätta
med orättvisor när det gäller minoriteters tillträde till utbildning och arbete. Syftet
med en sådan positiv särbehandling är att grupper som har svårare att få vissa typer
av arbete eller är väldigt underrepresenterade inom olika samhälliga sfärer skall ges
ökad möjlighet att få tillträde till dessa. Roth menar att positiv särbehandling ibland
måste vara motiverad därför att: ”Om man utgår ifrån medborgerlig rättvisa är en
preciserad särbehandlingspolitik motiverad för grupper som lider av uppenbar

                                           
51 Taylor, (1995)
52 Hans Ingvar Roth & Bo Rothstein, (2003), Är positiv särbehandling rätt väg att gå? Axess. (2003): 6,
S. 6-7 
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diskriminering”.53 Detta bemöter Rothstein genom att peka på hur positiv
särbehandling i USA inte har varit bra i relation till bland annat intagning på
universitet och högskolor, och hävdar att: ”Individens rätt till likabehandling måste
övertrumfa kollektivets nytta. Empiri visar att den som särbehandlas får sämre
självkänsla och studieresultat”.54 Rothstein menar att en positiv särbehandling är
problematisk därför att det blir svårt att definiera vilka grupper, sociala kategorier
och identiteter som ska utgöra underlag för att komma ifråga för en positiv
särbehandling. Vad ska man ta hänsyn till för olika kriterier och vilka åsidosatta
grupper ska ha företräde? Han menar vidare att mottagare av en positiva
särbehandling riskerar att drabbas av stereotypifiering55, ett begrepp Rothstein lånar
ifrån en studie av socialpsykologen Claud Steele. Enligt denna studie ska de
studenter från olika minoriteter som antas till universitetet genom positiv
särbehandling bli stigmatiserade av denna särbehandling som bidrar till att skapa en
sämre självbild hos dessa individer och därigenom blir deras studieresultat lidande.
Roth bemöter detta med att hålla med om att centralt etablerade
gruppkategoriseringar ofta leder till förenklade och missvisande bilder av
människors självidentifikation och riskerar därför att utsättas för en godtycklighet
av myndigheter och institutioner. Roth säger vidare att ” Kategoriseringar kan
dessutom befrämja en krass intressepolitik som kan underminera
medborgarskapsidentiteten, respekten för individuella mänskliga rättigheter och
rimliga meritkriterier”.56 Men trots dessa invändningar menar Roth att det finns
utrymme för en väl preciserad positiv särbehandling för de identitetsgrupper som
lider av en uppenbar diskriminering. Han nämner som exempel gruppen romer
som är bosatta i Sverige eftersom många romer forfarande saknar högre utbildning
och påtagligt medborgerligt inflytande i vårt samhälle. Denna positiva
särbehandling ska vila på argumentet medborgerlig rättvisa snarare än att utgå från
det Roth kallar nyttovärdet ”kreativ mångfald”, en politik som ofta kan missbrukas.
Som vi kan se finns det många argument från båda sidor av denna tvist och frågan
fortsätter att debatteras och ser inte ut att få någon definitiv avslutning än. Inom
kriminalvården är denna fråga tillsynes inte helt genomdiskuterad även om det
verkar finns stöd för en mångfaldstanke och ett aktivt rekryteringsarbete för att
uppnå denna. Som tidigare tagits upp under rubriken ”Mångfald genom riktad
personalrekrytering”, har man inom kriminalvården genomfört förändringar i syfte
att skapa en större mångfald inom institutionen. Detta har genomförts bland annat

                                           
53 ibid.
54 Roth & Bo Rothstein, (2003)
55 Ibid.
56 Petersson, (2003)
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utifrån en slags rättvisetanke relaterad både till att häva underrepresentaionen av
minoritetsgrupper inom kriminalvården och ge flera olika människor med skiftande
bakgrund chansen till anställning inom kriminalvården. Men det har också funnits
en tanke om att klienterna med invandrarbakgrund ska ha tillgång till personal med
liknande bakgrund som dem. Detta ska vara både ett sätt att effektivisera arbetet på
så väl som ett sätt att låta kriminalvården som statlig institution bidra med ett gott
föredöme för det nya mångkulturella Sverige genom att låta den heterogena
befolkningssamansättningen återspeglas inom institutionens personal.

En annan del av förändringsarbetet som sker inom kriminalvården, såväl som inom
många andra av samhällets institutioner, är länkad till en förändringen av den
politiska rationaliteten som påverkar hur arbetet organiseras inom samhällets olika
arenor. Kenneth Petersson tar bland annat upp detta i sin studie Fängelset och den
liberala fantasin: En studie om rekonstruktionen av det moraliska subjektet inom svensk
kriminalvård, och skriver att “…kriminalvårdens praktiker, liksom flera andra
institutionella praktiker, länkade till denna pågående förändring av den politiska
rationaliteten, en rationalitet som hänger samman med den återupplivade liberala
tanken och idén om den självstyrande människan, om personlig autonomi,
egenmakt och självreglerande val.”57 Denna förändring gör att det ställs ökade krav
på ett hänsynstagande för individernas olika behov samtidigt som det också ställs
högre krav på att individerna själva tar ansvar för sina liv genom de val de gör.
Institutionens roll blir att genom påverkan få människor att göra rätt val och på så
sätt bryta med oönskade beteenden, t.ex. kriminalitet som inom kriminalvården. Ett
liknande synsätt florerar även inom andra socialpolitiska institutioner som t ex.
socialtjänsten, mentalvården etc. Detta är ett brott med tidigare tankar om
kollektiva lösningar på sociala problem mot individbaserade påverkanstekniker.
Förändring inom kriminalvården går, som Kenneth Petersson beskriver, också mot
en pedagogisk styrning som omformar anstalten i en ny skepnad:

På det språkliga och retoriska planet gestaltas idag anstalten mer som ´lärande
organisation’ och de som befolkar densamma, såväl intagna som personal som
´lärande subjekt’. Fängelseinstitutionen tar därmed plats mera som en skola än som
en inlåsningsapparat i sedvanlig bemärkelse. Denna omvandlingsprocess inom svensk
kriminalvård pekar således mot en viss bestämd riktning: å ena sidan utdelas det
straff i gängse mening, å andra sidan en ny hållning i fråga om pedagogiska grepp för
lärande, förståelse och påverkan. Man kan säga att det nya reformarbetet inom
kriminalvården utgör en liberalisering av tidigare bestraffningsformer, nu med sikte

                                           
57 Petersson, (2003), s. 7
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på ett nytt sätt att lära och styra intagna att bli kapabla och dugliga i att själva
formulera och förvalta innehållet av sitt eget straff, sin egen vård och rehabilitering.58

Allmänna krav på en mer human och effektiv kriminalvård gör att det har skett och
fortsätter att ske förändringar av arbetet inom kriminalvården. En förändring mot
en pedagogisk styrning av klientarbetet med vårdandet i fokus och med en
nedtoning av den rent bestraffande funktionen hos kriminalvården.

I intervjuerna med personalen såväl som i de dokument jag tagit del av har jag
upplevt att denna förändring har framträtt i den institutionella diskurs som
informanterna nyttjat i sin beskrivning av sitt arbete. Det har framkommit en
ambivalens i tänkandet kring hur intagna ska behandlas och hur arbetet ska utföras,
bl.a. informanten Michel beskrev denna dualism. Det finns både en tanke om att
alla ska behandlas lika samtidigt som det alltmer blir individuella bedömningar som
bestämmer hur de intagna ska behandlas. Detta kan ses som att det finns olika
diskurser som kämpar om herraväldet i den institutionella diskursordningen, men
än så länge finns det både ett likhets- och olikhetstänkande. Likhetstänkandet är
framförallt länkat till själva praktikerna när det gäller säkerhetsarbetet på anstalten.
Olikhets, eller partikularitetstänkandet är kopplat till behandlings- och
utbildningsdelen av arbetet med klienterna, som i bedömningen av klienternas
individuella vårdprofil, där man tar hänsyn till olika behov hos klienterna i relation
till t.ex. missbruksproblem. Också klienternas etnisk och kulturella tillhörighet är
med och påverkar bedömningen av klienternas behov. Som Petersson skrev i citatet
ovan går man inom kriminalvården alltmer mot att inrikta sig på individanpassade
åtgärder som ska påverka klienterna till förändring. Men detta till trots förefaller
tänkandet kring etnicitet och kultur till viss del motsäga detta. När informanterna
har talat om klienterna med invandrarbakgrund har de använts sig av kollektiva
kategoriserande av dem i olika identitetsgrupper och alltså inte främst lyft fram det
individuella framför det kollektiva. Erik Olsson har i sin studie av äldrevården på
ett servicehus59 också observerat en liknande kategorisering av de äldre på
servicehuset, han kallar detta för social kategorisering, där personalen på basis av
faktorer som språk och etnisk/kulturell tillhörighet kategoriserar vårdtagare och
därigenom anpassar arbetet utifrån detta.

                                           
58 Ibid. 
59 Erik Olsson, (2000), Behind doors : social categorization in a multiethnic care setting for the
elderly. Umeå
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Det finns alltså ett både och tänkande som styr arbetet inom kriminalvården.
Individen står alltmer i centrum som objektet för kriminalvårdens arbetsinsatser
men ibland görs också kollektiva gruppindelningar där gruppens behov lyfts fram
och blir viktigt för hur arbetet skall utföras på anstalten. I relation till vissa
situationer och olika klienter är det olika diskurser som är dominerande. När det
talas om arbetet med klienterna i allmänhet är det individen som står i centrum i
förhållande till faktorer som vårdbehov men när det talas om säkerhet och regler är
det alla klienter som innefattas inom ramen för en institutionell diskurs. När det
talas om klienter med invandrarbakgrund används både en mångkulturell diskurs
och en kulturell diskurs. Den mångkulturella diskursen används när informanterna
talar om klienterna med invandrarbakgrund utifrån de speciella behov och åtgärder
deras bakgrund skapar och som måste tas hänsyn till i arbetet med dem. En
kulturell diskurs används för att beskriva kulturskillnader hos klienterna och
avvikande beteenden som associeras med deras annorlunda kulturella tillhörighet.
Detta skapar förklaringsmodeller och kategoriseringar av de intagna med
annorlunda bakgrund. Den institutionella diskursordningen innefattar alla de
ovannämnda diskurserna och som informanternas utsagor har illustrerat tidigare i
uppsatsen skapar denna diskursordning både ett sätt att tala om arbete såväl som en
direkt påverkan på dess praktiker. 

Det förändringsarbete som pågår inom kriminalvården är till stor del en avspegling
av förändringar som sker inom samhället i stort och som statlig myndighet är
kriminalvården politisk styrd. Därför är strävandet efter att förändra dess
arbetsplatser mot en större etnisk och kulturell mångfald inom personalstyrkan inte
unikt för kriminalvården. Mångfald är ett begrepp som numera figurerar inom allt
fler områden av vårt samhällsliv. Det ställs numera krav på våra institutioner och
privata arbetsgivare att ta hänsyn till mångfaldstanken vid anställning av personal.
Det finns alltså ett stort fokus på behovet av mångfald, men som Paulina de los
Reyes frågar sig: ”Med tanke på den stora uppslutningen kring mångfaldsidén kan
det dock vara berättigat att ställa frågan om varför mångfald hittills har varit, och
forfarande är, så sällsynt på svenska arbetsplatser och arbetsorganisationer”60 till
denna fråga skulle jag vilja tilläga, vad är det egentligen man vill uppnå med
mångfald och hur ska detta förverkligas? På den anstalt jag har studerat har
mångfaldstanken tillsynes slagit rot och detta har påverkat diskurserna inom
anstalten. Där, likt samhället i övrigt, prövar man sig fram och verkar inte ännu till
fullo ha diskuterat igenom och analyserat hur och vad man ska uppnå med

                                           
60 Paulina de los Reyes, (2001), s. 9
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mångfaldsarbetet. Men eftersom detta är en del i ett större förändringsarbete inom
kriminalvården, ett arbete som är i varande, får framtiden utvisa vad detta kommer
att leda till och hur kriminalvårdens roll och arbete kommer att utvecklas. Min
förhoppning är att man spinner vidare på de positiva tendenser som finns och
försöker vidga sina vyer och vågar titta på kriminalvårdsarbetet med nya perspektiv
och kanske därigenom föra förändringsarbetet vidare mot en bättre fungerande
kriminalvård för både klienter och personal.
 
Avslutningsvis vill jag tillägga att detta har varit en spännande studie att genomföra
och min förhoppning är att den skall vara intressant att ta del av och att den kan
förmedla och synliggöra aspekter av kriminalvårdens arbete och kanske inspirera
andra till vidare studier inom fältet.
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