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Inledning 

Inledning 
Tisdagen den 27 juli 2004 läggs grunden till den mycket heta och engagerande debatt som 
kommer att svepa fram över Sverige de därpå kommande veckorna. Kl. 23.45 denna kväll lyckas 
en beväpnad Tony Olsson, tillsammans med Alfred Sansiviero, Mahmoud Amaya och Daniel 
Maiorana, fly från Hall, en av Sveriges säkraste anstalter, där de samtliga avtjänar sina straff. Tre 
dygn senare är jakten över, samtliga rymmare har blivit återfunna och infångade. Debatten är 
dock enbart påbörjad. En debatt som kommer att få ytterligare tändvätska då det inom en nära 
framtid kommer att ske ytterligare fritagningar och rymningar från både Norrtäljeanstalten och 
Mariefredsanstalten, samtidigt som man har en fritagning från Kumlaanstalten i januari 2004 i 
färskt minne. Justitieminister Thomas Bodström hamnar mitt i snålblåsten och många begär hans 
avgång. Istället blir det till slut kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör Lena Häll Eriksson som 
får gå och lämna plats för nytänkande. De många rymningarna på kort tid har lämnat Sverige i 
osäkerhet och det krävs hårdare straff, säkrare fängelser och humanare kriminalvård om 
vartannat. Justitieministern svarar genom att lova ett rymningssäkert specialfängelse. Det får 
benämningen ”säkerhetsfängelse” och ska finnas till för ”de fångar som inte vill återanpassa sig”.1 

Debatten ebbar så sakteliga ut men idéen om en säkerhetsanstalt lever kvar. Regeringens uppdrag 
till Kriminalvårdsstyrelsen, att ta fram ett förslag på hur en sådan anstalt skulle kunna se ut och 
genomföras, presenterades i december 2004. Likaså har före detta Rikspolischefen Björn 
Eriksson utrett rymningen på Hall och med den bakgrunden lagt fram en rapport för hur 
rymningar och fritagningar i framtiden ska kunna hindras. 

Kriminologen Jerzy Sarnecki hänvisar situationer likt denna till Stanley Cohens begrepp 
moralisk panik. Moralisk panik är något som utlöses av en händelse och som skapar en hotbild 
som sprider sig och ökar på rädslan i samhället.2 Denna typ av moralisk panik har kommit att få 
ytterligare fotfäste i den mediabaserade värld vi nu lever i. Ester Pollack använder sig av ett 
begrepp hon kallar mediapanik. Detta för att betona medias samspel med den moraliska panik som 
uppstår när ett visst brott eller hot uppmärksammas.3 Rymningen från Hall kom att skapa en 
moralisk panik baserad på den mediapanik som vi blev matade med. Händelserna vid anstalterna i 
Norrtälje och Mariefred skruvade upp klimatet ytterligare och någon form av agerande blev 
oundvikligt. Bodström tog sitt ansvar och visade på ett konkret förslag. Men vad innebär 
egentligen detta förslag? Är det genomtänkt och effektivt eller bara ett resultat av politikerns 
behov av att demonstrera sin handlingskraft? Varför är det så självklart att det är hårdare tag och 
strängare övervakning som förhindrar vidare rymningar och inte en humanare kriminalvård?  

                                                 
1 Sokolow, Irene, ”Bodström lovar rymningssäkert specialfängelse. Justitieministern är besviken på kriminalvården.”, Expressen, 
2004-08-06 
2 Jerzy Sarnecki, (2003), Introduktion till kriminologi, Lund: Studentlitteratur s. 27 
3 Ester Pollack, (2001), En studie i… medier och brott, Stockholm: Stockholms Universitet s. 319 f. 
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 Brott och straff är något som står under ständig forskning och utredning. Hur kan vi göra 
vårt samhälle till en säkrare plats? Det finns många teorier både om kriminalitetens uppkomst, 
hur man preventivt kan arbeta mot den och hur man på bästa sätt bör straffa och förhindra 
återfall. Ett brottsfritt samhälle torde vara en utopi, men trots detta det enda acceptabla målet. 
Kriminalvårdsfilosofin tycks gå i vågor. Vissa tidsperioder har en straffdiskurs varit övervägande, 
andra perioder har man arbetat enligt en vårddiskurs. Denna utveckling och förändring pågår 
ständigt och dagens kriminalvård är förmodligen inte morgondagens. 

Syfte och frågeställningar 
2004 års händelser på Hall, Norrtälje och Mariefred har tvingat politikerna till agerande. Svenska 
anstalter anses inte tillräckligt säkra. Detta kommer med stor sannolikhet att leda till en rad olika 
förändringar inom svensk kriminalvård. Ett antal olika rapporter har framställts som visar på 
lösningar och förändringar som anses nödvändiga för en bättre och säkrare kriminalvård. 
Uppenbart är att rymningarna kommer lämna spår i den svenska kriminalvårdsdebatten. Det 
redan sedan tidigare påbörjade arbetet med en ny kriminalvårdslag får ytterligare en fråga att 
hantera. Hur kommer rymningarna och dess konsekvenser att påverka kriminalvårdsdiskursen? 
Syftet med denna uppsats är att se vilka diskurser som idag kan ses i svensk kriminalvård och på 
så sätt ligger till grund för morgondagens kriminalvård.  

För att kunna urskilja dessa diskurser i mitt material kommer jag ställa mig frågor om vilka 
förändringar som föreslås och vilken funktion fyller de? För vem och av vilken anledning föreslås 
dessa förändringar? Vilka maktverktyg använder man sig av i kriminalvårdsdiskursen? Slutligen 
skulle jag också vilja se hur rymningarna gör sig synliga i kriminalvårdsutvecklingen. 

Empiri  
Utredningar och undersökningar inom Kriminalvården pågår ständigt och likaså 
utvecklingsarbetet. De rapporter och förslag som läggs fram får dock olika mycket 
uppmärksamhet och plats i media och samhällsdebatten. Den 10 oktober 2002 beslutade 
regeringen om de direktiv som ligger till grund för en utredning om utformandet av en ny 
kriminalvårdslag. Denna utredning ska vara avslutad och regeringen tillhanda senast den 1 juni 
2005. En kriminalvårdskommitté har tillsatts för genomförandet av uppdraget. Något som 
kommer att ligga till grund för en framtida kriminalvård. Tyvärr hinner denna utredning inte att 
bli klar inom den tidsperiod som min uppsatsprocess löper över, därför tänkte jag istället använda 
mig av de direktiv som regeringen lagt till grund för uppdraget. Dessa direktiv får representera 
den utveckling man inom regeringen sökte vid tillsättandet av utredningen.  

För att vidare kunna koppla ihop kriminalvårdsdiskursen med de rymningar som i somras 
påverkade debatten använder jag mig av den rapport som sammanställts av kriminalvårdschefen i 
Stockholm, Gunilla Ternert, angående en ny säkerhetsanstalt. Denna rapport presenterades i 
december 2004 och koncentrerar sig på hur utvecklandet och möjligheterna av uppbyggnaden av 
en säkerhetsanstalt ser ut. 
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Regeringens beslut om direktiv för utformandet av en ny kriminalvårdslag kommer 
genomgående i uppsatsen att refereras till som En ny kriminalvårdslag. I dessa direktiv presenteras 
bakgrunden till att man överhuvudtaget tillsatt en utredning för att lägga fram ett förslag till en ny 
kriminalvårdslag. I bakgrunden ingår en kort historisk genomgång vad det gäller såväl 
kriminalvårdspolitiken som kriminalvårdsdebatten. Detta ställs i kontrast till den förändring som 
skett inom kriminalvårdens förutsättningar och vad denna förändring innebär. För uppdraget 
presenteras också några allmänna utgångspunkter att ta hänsyn till i utformandet av förslaget. 
Utöver detta har man ramat in tre punkter som ska ägnas extra uppmärksamhet i 
förändringsarbetet; förebyggandet av återfall i brott, säker och trovärdig verkställighet och 
proceduren kring överklagande av inom verkställigheten fattade beslut.4  
 Ternerts rapport om en möjlig säkerhetsanstalt kommer i fortsättningen benämnas 
Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt. I denna rapport har man sammanställt 
förutsättningarna för att skapa en ny säkerhetsanstalt. Förutom de många praktiska 
förutsättningar och kalkyler som presenteras, t.ex. lokalisering och kostnadsbedömning, redovisas 
också för den målgrupp av intagna som är aktuell och verksamhetsinnehåll. Hur den förhöjda 
säkerheten ska fungera är naturligtvis en central del av rapporten, men helhetsbilden är viktig och 
det redovisas också för vilken roll personalen kommer att få och hur deras situation kommer att 
se ut. Likaså redogör man för det externa samarbete man anser vara viktigt och hur det ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt. De intagna på säkerhetsanstalten står i fokus samt hur man 
ska kunna utnyttja Kriminalvårdens resurser på bästa sätt för att skapa en tillfredsställande 
säkerhetsnivå.5  

Avgränsning 
För att smalna av uppsatsen och dess syfte kommer jag inte använda mig av hela det svenska 
straffsystemet utan istället fokusera på just anstalten som bestraffning. En avgränsning som känns 
rimlig även utifrån min empiri där en av rapporterna rör en planerad säkerhetsanstalt och därmed 
inte berör straffsystemet i stort utan koncentrerar sig på anstalten som straffavtjäning.  
 Ytterligare en avgränsning i studien rör genus. Säkerligen skulle materialet och ämnet lämpa 
sig ypperligt för en intressant genusstudie men då detta, denna gång, inte är mitt syfte kommer jag 
att utgå från manliga intagna. Anledningen till detta är främst på grund av det fokus på en manlig 
målgrupp som ligger till grund för säkerhetsanstaltsrapporten.  

I hanteringen av materialet har mindre avgränsningar kommit att uppstå under arbetets gång.  
Fokus har lagts på de delar av materialet som i första hand berör anstaltsvistelsens natur och de 
förutsättningar man där jobbar utifrån, detta grundat på vad som är intressant för mina 
frågeställningar. Följaktligen har inte delar av materialet som handlat om straffväsendet utanför 
anstalten, ekonomiska kalkyler, juridiska frågor och liknande kommit att studeras lika noga som 
resterande.   
                                                 
4 Justitiedepartementet, (2002), En ny kriminalvårdslag. Beslut vid regeringssammanträde. Dir nr: Dir. 2002: 90  
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Disposition 
Uppsatsen har lagts upp som följande. Efter redan presenterad inledning, syfte och empiri 
kommer ett metodkapitel där den valda diskursanalytiska metoden presenteras närmare. Detta 
utifrån det Foucaultianska perspektiv som är uppsatsens utgångspunkt. Här presenteras också 
problembilden som är ett av de metodologiska verktyg som använts för att hantera materialet. 
Följande kapitel redogör för de centrala teoretiska begrepp som kopplas till analysen. I första 
hand handlar det om olika maktfunktioner. Återigen blir Michel Foucault intressant, precis som 
det liberalistiska och nyliberalistiska maktperspektivet.  
 Analysen som följer har delats in i tre övergripande delar. De två texterna som materialet 
består av presenteras en och en enligt den problembild som använts för att strukturera materialet. 
Problembilden följs i sin tur av en djupare analys av respektive texts innebörd. För att skapa en 
helhetsbild av dessa två problembilder och därmed tolka den rådande kriminalvårdsdiskursen 
avslutas analysdelen med ett jämförande kapitel där de två texterna ställs i relation till varandra. 
Detta görs genom ett resonemang kring några i materialet framkomna grundläggande begrepp 
och en sammanställning av den diskursiva bilden. En diskursiv diskussion där även en maktanalys 
ingår som en del av helhetsbilden.  
 Den avslutande diskussionen binder till slut ihop uppsatsen och lämnar utrymme för fria 
tankar och resonemang kring det genom analysen framkomna resultatet. Analysresultatet lyfts 
även upp på en samhällelig nivå och lägger grunden för en rad frågor och funderingar kring både 
vår egen samtid och kommande framtid.  

Metod 

Diskursanalys 

Strukturalism, poststrukturalism och socialkonstruktionism 
Begreppet diskurs har försökt att definieras och förklaras av många. Därför skulle man kunna säga 
att det finns lika många definitioner av begreppet som det finns diskursanalytiker. Marianne 
Winther-Jørgensen och Louise Phillips väljer att i Diskursanalys som teori och metod beskriva en 
diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”6 Iver 
Neumann, norsk forskare, väljer i sin tur i Mening, materialitet, makt att efter ett otal uppräknade 
definitioner göra sin egen sammanfattning av begreppet diskurs på följande sätt: 

En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom att 
få fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 
verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 
relationer.7  

                                                                                                                                                         
5 Kriminalvårdsstyrelsen, (2004), Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt, 
Kriminalvårdsstyrelsen Norrköping 
6 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, (2004), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur s. 7 
7 Iver B. Neumann, (2003), Mening, materialitet, makt – En introduktion till diskursanalys, Lund: Studentlitteratur: s. 17 
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Det finns ett flertal olika inriktningar och användningssätt av diskursanalysen som metod. 
Gemensamt är dock den poststrukturalistiska bakgrunden och den socialkonstruktionistiska 
utgångspunkten.  
 Diskursanalysen har sina rötter i poststrukturalismen, som i sin tur vuxit fram ur 
strukturalismen. Dessa två språkfilosofier grundas på tanken om språket som menings- och 
verklighetsskapare.8  Det vill säga att det är först genom språket som verkligheten uppenbarar sig, 
en verklighet som dessutom inte är låst och fixerad utan istället föränderlig i takt med de 
föreställningar av den som vi själva producerar. Dessa föreställningar är vad som kallas för 
diskurser, och står för de ramar och strukturer som ger vår föreställda verklighet betydelse.9

 Poststrukturalismen utvecklade strukturalismen genom att inte se språket som ett fast fixerat 
system. Istället fick språket sin betydelse genom sin relation till de konkreta språkhandlingarna. 
Språket är konstituerande just genom hur det formas och används inom olika diskurser och 
sammanhang. Detta gör språket föränderligt i form av de olika skepnader och betydelser det kan 
ha.10 Ur detta har diskursanalysen och dess tanke om språket som en spegel av diskurser och 
föränderlighet tagit sitt avstamp.  

Som redan börjat framgå genom den korta genomgången av diskursanalysens framväxt är 
detta inte enbart ett renodlat metodologiskt verktyg utan också en teori att använda sig av i själva 
analysen. Detta då diskursanalysens grundinställning, att det är språket som konstituerar 
verkligheten, gör det omöjligt för forskaren att ställa sig objektiv och iaktta utifrån.11 (Något som 
jag kommer att återkomma till senare i en etisk reflektion över studien.) Med denna inställning 
följer således ett antal vetenskapsfilosofiska grundantaganden som diskursanalysen förutsätter. 
Dessa grundantaganden vilar i första hand på den socialkonstruktionistiska tanketraditionen.  
 Socialkonstruktionismen menar att vi själva genom vår kunskap konstituerar vår verklighet. 
Med andra ord finns det möjligheter till flera olika verkligheter då tolkningsramen är olika för 
olika människor. En kunskap är med andra ord inte en sann objektiv verklighet utan bara en del 
av en konstituerad verklighet, vilket också lämnar en öppning för att samhället skulle ha kunnat 
se annorlunda ut grundat på andra kunskaper. Detta innebär inte att verkligheten är ”laglös”. 
Våra kunskaper skapar sociala mönster som sätter ramarna för fortsatta kunskaper. Vårt samhälle 
och dess kunskaper är därmed inte kumulativt utan snarare ständigt föränderligt och kulturellt 
påverkbart. Denna process möjliggörs av den ständiga kamp som pågår för att presentera just sin 
verklighet som den rätta. Språkets roll blir därför stor i egenskap av det medel som används för 
att förverkliga en sådan process och kamp. På detta sätt det blir möjligt att läsa samhällsprocesser 
som text, det är genom språket man kan finna de verkligheter som strider om makten och som 
också ligger till grund för det samhälle vi levt i, lever i och kommer att leva i.12  

                                                 
8 Iver B. Neumann, (2003) s. 18 
9 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, (2004) s. 15 
10 Ibid. s. 17 f.  
11 Iver B. Neumann, (2003) s. 15, Göran Bergström & Kristina Boréus, (2003), Textens mening och makt, Lund: 
Studentlitteratur s. 234 
12 Göran Bergström & Kristina Boréus, (2003) s. 235 f., Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, (2004) s. 11 
f.  
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Michel Foucault 
Michel Foucault är den som av många räknas som diskursanalysens fader. Det är utifrån hans 
tanke- och tillvägagångssätt som den mesta av dagens diskursanalys kommit att utvecklas och än 
idag är han inom den diskursanalytiska forskningen en av dem som väger absolut tyngst. Detta 
främst genom de arkeologiska studier som han utförde i bland annat Vansinnets historia,13 
Övervakning och straff14 och Sexualitetens historia.15 Här utökade han så sakteliga sin arkelogiska 
metod till att även innehålla en genealogisk ansats. Metoder som han redovisar för i bland annat 
Vetandets arkeologi16 och Diskursens ordning.17 18 Foucaults grundförutsättningar är, precis som för 
övrig diskursanalys, den socialkonstruktionistiska vetenskapsfilosofi jag precis presenterat. 

Foucaults diskursanalys 
Foucault använder begreppet diskurs på ett brett och öppet sätt. Han erkänner själv i inledningen 
till sin Vetandets arkeologi att han ännu inte är färdig, att han vill gräva vidare i metoden och 
fortsätta söka nya vägar och tillvägagångssätt.19 Det diffusa och vaga i Foucaults diskursanalys 
och hans öppna förhållningssätt till begreppet diskurs blir tydligt också när man försöker finna en 
tydlig definition av begreppet. Olika författare använder sig av olika utdrag ur hans litteratur som 
ett förtydligande och bevis för Foucaults sätt att definiera diskurs. Mats Rosengren har översatt 
Foucaults L’ordre du discours, Diskursens Ordning, och förtydligar i sina egna noter på vilket sätt 
Foucault använder sig av begreppet diskurs. Förutom som en mer generell beteckning på språket 
i dess olika former skapar han sin egen betydelse av diskurs genom att använda det ”/…/som 
namn på hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden.”20 Dessa diskurser består av 
olika utsagor där man genom att se dessa utsagors regler, mönster och förändringar kan urskilja 
det diskursiva. Det diskursiva är på så sätt konstituerande enligt Foucault då det ligger till grund 
för skapandet av nya utsagor. Socialkonstruktionisten Vivien Burr tolkar Foucault på ett 
lättillgängligt sätt då hon utvecklar hans arkeologiska metod på ett sätt som speglar min 
angreppsvinkel av Foucaults diskursanalytiska metod i förhållande till min egen uppsats: 

This concerns itself with tracing the development of present ways of understanding, of current 
discourses and representations of people and society, to show how current ’truths’ have come 
to be constituted, how they are maintained and what power relations are carried by them.21

Allt detta ryms enligt Foucault i språket. Det är språket som är skaparen av mening, inte dess 
förmedlare. Språket, och därmed diskursen, är på så vis konstituerande genom att systematiskt 

                                                 
13 Michel Foucault, (1992), Vansinnets historia under den klassiska epoken, Lund: Arkiv Förlag 
14 Michel Foucault, (2001), Övervakning och straff, Lund: Arkiv Förlag 
15 Michel Foucault, Sexualitetens historia trilogi; (1980) Viljan att veta; (1986) Njutningarnas bruk, (1987); Omsorgen om sig, 
:Gidlunds Bokförlag 
16 Michel Foucault, (2002), Vetandets arkeologi, Lund: Studentlitteratur 
17 Michel Foucault, (1993), Diskursens Ordning, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 
18 Göran Bergström & Kristina Boréus, (2003) s. 225 
19 Michel Foucault, (2002) s. 32 
20 Michel Foucault, (1993), s. 57, Göran Bergström & Kristina Boréus, (2003) s. 225 
21 Vivien Burr, (1995), An Introduction to Social Constructionism, London, UK: Routledge s. 166 
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forma och utveckla det objekt det talar om.22 Det är också diskursen som skapar sanningen och 
kunskapen genom de ramar som omgärdar diskursen. 

Det är alltid möjligt att man råkar säga det sanna i utanförskapets vildmark, men i det sanna är 
man endast om man lyder ”diskurspolisens” regler, vilka man måste aktivera på nytt i varje 
diskurs.23

Därför är det också omöjligt att som forskare göra anspråk på att redovisa en sanning, man är 
själv en del av diskursen. Istället för att söka en sanning som inte går att finna menar Foucault att 
man bör koncentrera sig på hur sanningseffekter, utsagor som inom diskursen ses som sanna eller 
falska, produceras inom en diskurs.24  
 På samma sätt som sanning skapas i diskursen skapas även subjektet i diskursen. Individen 
är inte fri i den bemärkelse att diskursen står för det handlingsutrymme hon har att anpassa sig 
efter. Diskursen bestämmer inte bara vad som får sägas utan sätter också gränser för vem som får 
säga det. Detta kallas för subjektspositioner och blir enligt Foucault synligt genom att 
uteslutningsfunktioner aktiveras när någon kliver utanför diskursen. Dock är det inte dessa 
motsättningar inom en diskurs som Foucault anser viktigast, istället vill han betona det 
sammanhållna och gemensamma. Motsättningarna får sin roll i diskursen genom de diskursiva 
brott som medför förändringar inom diskursen och dess försanthållande.25 

 Makt har en central roll i Foucaults diskursfilosofi. Det är makten som skapar såväl kunskap, 
kropp som subjekt och därmed också diskursen.26 Jag kommer att återkomma till Foucaults 
maktbegrepp i teoridelen av denna uppsats då detta kommer vara en av mina utgångspunkter i 
bearbetningen av materialet.  

Den genealogiska delen av Foucaults diskursanalys lyfter fram vikten av dessa 
maktrelationer. Detta i form av vilka maktrelationer och kunskapsregimer som ligger till grund 
för den studerade diskursen. Foucault undviker att se historien kumulativt och koncentrerar sig 
istället på de parallellgående förutsättningar som via diskurs och utestängningspfunktioner fått ge 
vika för den dominerande diskursen. Dessa praktiker har också lämnat sina avtryck och spår i 
diskursen och är därför av intresse i analysen.27

Metodologiska verktyg 
Statsvetaren Eva Haldén använder sig i sin avhandling Den föreställda förvaltningen av ett 
metodologiskt verktyg hon kallar för problemfigur. Problemfiguren syftar till att finna idealiseringen 
(vilka ideal som finns i processen), diskursiveringen (hur diskursernas olika föreställningar 
påverkar idealet) och institutionaliseringen (hur idealet slutligen aktiveras) i en 
förändringsprocess. För att underlätta denna process använder sig Haldén av en delprocess som 
förenklar problemfiguren. För att konkretisera idealisering, diskursivering och institutionalisering 
                                                 
22 Michéle Barrett, (1991), The Politics of Truth, Cambridge, UK: Polity Press s. 124 ff. 
23 Michel Foucault, (1993) s. 25 
24 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, (2004) s. 19 ff. 
25 Göran Bergström & Kristina Boréus, (2003) s. 226, Michel Foucault, (1993) s. 26 ff. 
26 Iver B. Neumann, (2003) s. 152 
27 Ibid. s. 137 
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översätts de till: problem, orsak, lösning. Även denna modell synliggör vilka ideal man använder 
sig av och vilka man utesluter i skapandet av diskursens föreställningar.28  

Jag använder mig i min uppsats av Haldéns problembildsmodell genom att anpassa den till 
mitt eget syfte och min tolkning av Michel Foucaults diskursanalytiska metod. Med tanke på den 
tids- och utrymmesbegränsning denna uppsats har att brottas med kommer det inte finnas 
utrymme för den djupgående typ av arkelogisk och genealogisk studie som Foucault 
representerar. Den historiska delen av uppsatsen kommer därför att vara begränsad och därmed 
också möjligheten att göra en fullständig Foucaultsk analys. Fokus kommer som ett resultat av 
detta att ligga på problembilden i enlighet med mitt syfte. Se därför mitt bruk av Foucaults olika 
verktyg som användningsbara tolknings- och tankebanredskap, inte som ett klarlagt 
verktygsschema. 
 Det första steget blir att med hjälp av begreppet utestängningsfunktioner försöka synliggöra 
diskursen och dess maktförhållanden. Hur avgränsas och begränsas diskursen och vilka behov 
fyller dess gränser? Med utestängningsfunktioner avses de praktiker som styr vad som anses som 
accepterat eller inte inom en diskurs. Här tydliggörs sålunda det/de problem som finns synligt 
inom diskursen. Vilka utestängningsfunktionerna aktiveras och urskiljer på så vis problemet? 
 Nästa steg blir att tydliggöra dessa maktförhållanden och dess påverkan. Här framkommer 
de orsaker som anses ligga till grund för problemet. På vilket sätt påverkar dessa relationer 
diskursen och vilka normer, regler och gränser är det som aktiverat utestängningsmekanismerna.  
 Vidare tittar vi på de regelbundenheter som ligger till grund för bemötandet av problemet. 
Vilka normer formar problemhanteringen och hur påverkar det diskursens utveckling? Genom 
möjlighetsvillkoren lyfts denna analys ytterligare en nivå då man även kan söka efter, inte vad som 
skulle kunna ses som en diskurs källa, utan vilka möjligheter som har fått stå åt sidan och legat till 
grund för den nuvarande diskursens möjlighet.29

 Med dessa verktyg och ingångsvinklar har jag kunnat urskilja vilka problem som 
framkommer i materialet, vad som anses vara orsakerna och hur man väljer att lösa dem. Detta 
för att få en tydligare bild över hur diskurserna kring kriminalvården är formade och framväxta. 
Ett synliggörande som också möjliggör en tolkning av den kriminalvårdsdiskurs som genom 
rymningarna hamnat i ett känsligt och påverkbart läge.  

Etiska reflektioner  
För att kunna närma oss diskurserna och dess konstituerande funktion menar Foucault att ett av 
stegen kräver vårt eget ifrågasättande av vår vilja till sanning.30 Den här studien grundar sig på 
Foucaults diskursanalys och således även på de grundantaganden som följer därmed. Som redan 
redovisat är ett av dessa grundantaganden att det inte existerar en sann verklighet eller en 

                                                 
28 Eva Haldén, (1997), Den föreställda förvaltningen – en institutionell historia om central skolförvaltning, Stockholm: 
Stockholms Universitet s. 25 ff.  
29 Michel Foucault, (1993) s. 36 ff. 
30 Ibid.  
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objektiv, riktig sanning. Med andra ord vill jag i den här studien inte göra några anspråk på att 
presentera en generaliserande sanning eller mening.  
 Som jag redan påpekat tidigare i uppsatsen gör den diskursanalytiska grundinställningen, att 
det är språket som konstituerar verkligheten, det omöjligt att förhålla sig helt objektiv till sin egen 
studie. Jag är på samma sätt som min omgivning en del av den sociala kontexten och diskurserna. 
Enligt Burr leder detta till att: 

/…/objectivity is an impossibility, since each of us, of necessity, must encounter the world 
from some perspective or other (from where we stand) and the questions we come to ask 
about that world, our theories and hypotheses, must also out of necessity arise from the 
assumptions that are embedded in our perspective.31

Utifrån detta perspektiv menar Burr att man ständigt måste vara medveten om sin egen 
medverkan i diskursen. Hon relaterar detta till intervjusituationen där forskarens roll och 
påverkan också bör ses som en del av det empiriska resultatet.32 Något jag anser giltigt även i en 
ren textanalys. Då det är språket som anses konstituera verkligheten och sanningen enbart 
existerar i diskursen blir min relation till materialet en lika stor påverkan som forskarens roll i en 
intervjusituation. Eftersom jag inte har möjlighet att ställa mig utanför min egen roll och plats i 
samhället gör jag heller inget anspråk på att här föra fram en objektiv studie, den är istället ett 
resultat av den medvetenhet och insikt jag hoppas få i mitt arbete för att synliggöra diskursen 
som råder inom kriminalvården. 
 Jag har i den här uppsatsen heller inte för avsikt att hänga ut vare sig någon enskild person 
eller organisation. Mitt textmaterial (min empiri) är offentliga handlingar och rapporter som jag 
hoppas ska kunna tydliggöra den kriminalvårdsdiskurs som råder idag och kommer därför inte att 
behandlas utifrån något speciellt sekretess- eller skyddstänkande. Detta är inte riktat mot någon 
enskild person utan avser den diskurs som arbetas efter och reproduceras via kriminalvårdens roll 
i samhället. 

Teori 
Diskursanalysen är utöver en anpassningsbar metod också ett bestämt tolkningsperspektiv. Detta 
medför att den teori jag kommer att utgå från till stor del kommer att ha sitt ursprung just ur den 
diskursanalytiska idétraditionen. Hela studien vilar på en socialkonstruktionistisk grund med 
avsikten att det är vi själva genom vår kunskap som konstituerar vår verklighet. Syftet att se på 
kriminalvårdens utveckling tillsammans med det diskursanalytiska perspektivet grundar för 
användandet av teorier kring makt. Makt i egenskap av de strömningar som gör sig synliga och 
den påverkan som sker. Verkligheten och samhället är ständigt föränderligt, men vad är det som 
styr denna föränderlighet? 

Foucault tar maktbegreppet ett steg längre då han menar att strukturell påverkan inte bara 
existerar som en möjlighet och ett medvetet val hos agenterna utan är något som ständigt 

                                                 
31 Vivien Burr, (1995) s. 160 
32 Ibid.  
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försiggår kring oss utan vår egen medvetenhet och krav på agenter.33 För att komma bortom just 
synen på makt i form av ett negativt förtryck och istället kunna synliggöra de processer som 
konstituerar den rådande kriminalvårdsdiskursen och dess föreställningar väljer jag att i min 
studie använda mig av Foucaults vidare maktbegrepp. 

Foucaults maktbegrepp 
Problemet med maktbegreppet är, enligt Philippe Daudis tolkning av Foucault, att vi är fast i vår 
egen maktdiskurs. Maktbegreppet har låsts fast i tanken om en tvångsmakt, vilket också blir det 
enda sättet att tolka makt genom. Istället är det mikromakterna som har störst inflytande. 
Mikromakter i egenskap av de normaliserande processer vi sakta matas med och som tar form i 
termer av vetande och kunskap. Kunskap och makt är på detta sätt två av varandra beroende 
faktorer.34  

Man bör snarare medge att makten producerar vetande (och inte bara gynnar vetande därför 
att det gagnar den eller tillämpar vetandet därför att det är nyttigt); att makt och vetande direkt 
förutsätter varandra; att det inte finns något maktförhållande utan att ett därmed 
sammanhängande område av vetande skapas och att det inte heller finns något vetande som 
inte samtidigt förutsätter och utbildar ett maktförhållande. /…/ Kort sagt, det är inte 
kunskapssubjektets verksamhet som alstrar ett vetande eller tjänar eller undandrar sig makten, 
utan föreningen makt-vetande, de processer och stridigheter det genomgår och av vilka den 
består, som avgör kunskapens former och möjliga områden.35

Därför kan man ”inte längre tala om makten som egendom eller som konkret realitet att mäta 
och axiomatisera.”36 Genom maktens konstituerande egenskaper skapas också dess produktiva 
sida. Makten får en uppehållande funktion för vår sociala värld, och framför allt för vår kunskap. 
Detta genom det motstånd som krävs för att en maktrelation ska kunna vara en maktrelation. 
Utan motstånd blir vi bara mottagare av en viljas sanningar, vilket i sin tur omöjliggör kunskapen. 
Det är makten som skapar såväl kunskap, kropp som subjekt och därmed också diskursen.37 Det 
är också denna makts relation till diskursen som är av intresse att lyfta fram, för att synliggöra hur 
makten fungerar och producerar kunskap istället för vem som ligger bakom det.38  

Ett sätt att uppehålla relationen kunskap/makt är de olika kontrollmekanismer som aktiverar 
samspelet. Foucault ser disciplinen som en del i denna, diskursens produktionskedja.39 Han 
använder sig av begreppet panoptism, som han hämtat från den politiske 1800-tals filosofen Jeremy 
Benthams arkitektoniska verk Panopticon. Benthams Panopticon var konstruerat som den 
perfekta byggnaden för övervakning. Tanken var att övervakningen skulle fungera självreglerande 
genom placeringen av ett övervakningstorn i en position där övervakaren hade överblick över alla 
de övervakade medan ingen av de övervakade kunde se övervakaren. Vid vetskapen om den 

                                                 
33 Iver B. Neumann, (2003) s. 142 f.  
34 Philippe Daudi, (1989), ”Maktens diskurs: Om begreppets genealogi och maktutredningens möjligheter” i Olof 
Petersson Maktbegreppet, Stockholm: Carlssons s. 181 
35 Michel Foucault, (2001) s. 37 f. 
36 Philippe Daudi, (1989) s. 180 
37 Iver B. Neumann, (2003) s. 152, Michel Foucault, (1993) s. 7 f. 
38 Michéle Barrett, (1991) s. 136 
39 Michel Foucault, (1993) s. 25 
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möjliga övervakningen menade Bentham att förbjudna handlingar hos de övervakade skulle 
minska.40 För Foucault illustrerar Panopticon, bortom den arkitektoniska funktionen, den 
normaliserande maktens främsta disciplineringsverktyg. Genom att aktivera samma verktyg i 
samhällskroppen automatiserar panoptismen makten och kräver på så sätt inga aktörer. Den 
samhälleliga disciplineringen och normaliseringen blir på så sätt självreglerande.41  

Fängelset som maktutövning 
Kriminalvårdens vision är bättre ut, det vill säga att man genom behandling ska åstadkomma en 
minskad återfallsbrottslighet. Detta samtidigt som man minskar antalet brott genom att hålla 
kriminella personer undan samhället.42 Maktutövningen gör sig tydligast synlig i strävan att 
omforma och anpassa individerna efter rådande normer. Det är avvikelsen som utpekas och 
särskiljs från resten av samhället för att genom disciplinering åtgärdas och återföras till samhället. 

I sin Övervakning och straff redogör Michel Foucault för bestraffningens utveckling sedan 
1700-talet. Till en början menar Foucault att betoningen hos straffen låg på kroppen. Den kvalfulla 
avrättningen43 genomfördes inför offentligheten som ett led i en avskräckningsprocess. Genom 
skräcken för de brutala metoder som användes skulle folk hålla sig från kriminella handlingar. 
Detta övergavs senare för mildare strafformer där maktrelationen härskare – folk skulle bli 
mindre framträdande. Dessa strafformer kom istället att fokusera på brottslingen som både kropp 
och själ och som en omvändbar individ, för tillfället ett steg utanför samhället. Detta gjordes 
genom disciplin och social övervakning och -kontroll som fostrade fogliga kroppar.44 Med en foglig 
kropp avses kroppar som kan ”underkuvas, begagnas, förvandlas och fulländas.”45 Denna 
disciplinering avser inte enbart fängelseväsendet utan är något som snarare genomströmmar hela 
samhället i form av olika disciplinerande institutioner. Foucault menar att: 

Den disciplinära maktens framgång hänger förmodligen samman med att den begagnar så 
enkla medel: den hierarkiska översynen, det normaliserande systemet för bestraffning och 
belöning samt deras samverkan i en särskild process, nämligen examensprocessen.46

Som tidigare beskrivet blir makt ur Foucaults synvinkel ingenting man äger. Makt genomsyrar 
istället hela samhället genom det ständiga kontrollerande som blir resultatet av den hierarkiska 
övervakningen. En panoptisk samhällsstruktur med ett kontrollerande som kontrollerar sig 
självt.47 Utifrån detta kontrollerande gäller det att hålla sig inom de ramar som samhällskroppen 
satt upp och som blir det disciplinerande mönstret, den dominerande diskursen. Foucault frågar 
sig till och med om det är normens makt som är ”den nya lagen för det moderna samhället?”48 
Detta då han menar att normaliseringen kommit att bli ett av vår tids främsta maktredskap. 

                                                 
40 Jeremy Bentham, (2002), Panopticon – En ny princip för inrättningar där personer övervakas, Nya Doxa  
41 Michel Foucault, (2001) Del III kap. III 
42 Se Kriminalvårdens syfte och mål senare i denna uppsats s. 16 
43 Michel Foucault, (2001) del I.  
44 Ibid. del III  
45 Ibid. s. 160 
46 Ibid. s. 200 
47 Ibid. s. 207 
48 Ibid. s. 215 
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Genom den sätter vi upp våra regler och lagar, vi rangordnar och placerar in i olika fack, stämplar 
och urskiljer.49 Allt detta för att nå ett allt mer homogent och sammanhängande, tryggare och 
lättförståligare samhälle.  

Den ständiga uppdelningen mellan normalt och onormalt som varje individ är underkastad har 
gjort att den spetälskes binära markering och förvisning fortsatt ända in i våra dagar, fast 
tillämpade på helt andra objekt.50

Fängelset är ett av de redskap man tillämpar för att göra denna avskiljning och normalisering 
möjlig. Fängelset får till syfte att på olika sätt påverka och forma samhällsmedborgaren till 
”normala” och laglydiga individer. Men har all denna strävan lett till ett homogenare och tryggare 
samhälle, fyller fängelseinstitutionen sitt syfte? Eftersom debatten kring ett säkrare samhälle varit 
uppe alldeles nyligen tycks tryggheten ännu inte vara tillfredsställande. Något som också Foucault 
påvisar då han menar att fängelset används för att lösa sina egna problem. Istället för att rannsaka 
fängelsets verkliga funktion anser man att svårigheterna ska övervinnas genom ytterligare 
åtstramningar.51 På samma sätt menar Thomas Mathiesen, norsk professor i rättssociologi, att 
disciplinering alltid tagits till som ett redskap i kampen mot problemen i samhället, något som 
också avspeglar sig i användandet av fängelsestraffet.52  

Mathiesen presenterar i Kan fängelset försvaras? en abolitionistisk53 syn på hur samhället bör 
bemöta och reagera på brottslighet. Med andra ord vill han minimera samhällets inblandning i 
sådana konflikter som skapar brottslighet. Istället är detta något medborgarna själva ska lösa i så 
stor utsträckning som möjligt.54 Han ifrågasätter, på samma sätt som Foucault, varför 
fängelsestraffet tas för givet. Genom att redogöra för de syften fängelset anses ha och ifrågasätta 
dem kommer han fram till att fängelset inte alls fyller sin funktion och därför borde avvecklas. 
Även han hänvisar till hur de fysiska maktmedlen kommit att omformas och istället fokusera på 
disciplinering av individen.55 Mathiesen ifrågasätter, likt Foucault, den självklarhet som finns 
kring fängelset som det enda möjliga straffsystemet och hur alternativ gärna utvecklas, men aldrig 
för att fullt ut ersätta.  

Poängen kan också formuleras så här: om vissa bestämda funktioner är, eller har utvecklat sig 
till att bli, nödvändiga för ett samhälle, måste hela samhällssystemet genomgå en 
revolutionerande förändring för att dessa funktioner skall kunna elimineras. 56

Disciplineringen är så inarbetad att den också utövar sin makt över vårt accepterande av 
systemet.57  

                                                 
49 Michel Foucault, (2001) s. 215 
50 Ibid. s. 233 
51 Ibid. s. 312 
52 Thomas Mathiesen, (1987), Kan fängelset försvaras?, Göteborg: Bokförlaget Korpen s. 47 
53 abolition subst. /…/ efterskänkande av eventuellt straff innan  åtal väckts el. dom föreligger (Norstedts svenska ordbok, 
1999) 
54 Jerzy Sarnecki, (2003) s. 441 
55 Thomas Mathiesen, (1982), Makt och motmakt, Göteborg: Bokförlaget Korpen s. 70 ff.  
56 Thomas Mathiesen, (1987) s. 264 
57 Ibid. s. 202 f.  
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Den liberala egenmakten   
Kriminalvårdens tudelade mål, rehabilitering och samhällskydd, skulle kunna ses som något 
motsägelsefullt. Något som får demonstreras av docent Kenneth Petersson, universitetslektor vid 
Linköpings Universitet, och Torkil Lauesen, dansk författare och socialistisk teoretiker, i sina 
skilda tolkningar av kriminalvårdens utveckling. Kenneth Petersson har i en studie undersökt hur 
”de politiska och moraliska vilkoren medverkar och avsätter betydelse för de pågående 
förändringarna som äger rum inom nutida svensk kriminalvård.”58 Petersson tar upp den 
ambivalens som råder inom den svenska kriminalvården i form av ömsom krav på hårdare straff 
ömsom en strävan mot humanisering i form av en mer liberal kriminalpolitik. Något som 
Petersson menar ska knytas an till de politiska och moraliska vilkor som ligger till grund för det 
politiska tänkandet, där kriminalvården ingår som ett av många områden.59 Det som kommit att 
dominera den politiska tankevärlden de senaste åren, och också kommer att påverka framtiden 
enligt Petersson, är liberalismen. Liberalism i form av lärandet där subjektet blir allt mer tydligt 
genom det egna ansvaret.60 Det handlar om att själv utveckla ditt medborgerliga ansvar och din 
vilja att ingå i samhällskroppen, istället för den yttre disciplinering till, vad Foucault benämner 
som, fogliga kroppar. Detta innebär inte en utradering av styrningsmekanismerna, dock innebär 
det en förändring. En förändring som lägger fokus på vad Petersson kallar egenmaktsförhållande, 
vilket gör subjektet allt synligare i sitt eget straff. På så sätt ska de liberala styrningsmentaliteterna 
styra individen till att styra sig själv.61 Petersson beskriver det som att: 

[D]agens makttekniker inte handlar så mycket om observation eller övervakning från ett 
utkikstorn, utan mer om interaktion, mänskliga kommunikationsmöten, ”utvecklingssamtal” 
osv. 62  

Istället för att straffa till förbättring ligger ett liberalistiskt fokus på att utbilda till förbättring. 
Dessa försök att skapa nya styrningsformer gör kriminalvårdens ambivalens allt tydligare. Det 
som presenteras som framtidens kriminalvård är å ena sidan den stängda säkra 
fängelsebyggnaden, som fortfarande ser ut som den tidigare gjort och därmed reproducerar sina 
egna föreställningar, samtidigt som utvecklingen sker mot en öppnare och humanare anstalt där 
fången kallas klient och blir ett ”empatiskt och lärande subjekt.”63 Petersson liknar detta vid 
försök till en ny social ordning där styrningen av fången till en ny moralisk medborgare inte alls 
blir mindre utan snarare allt tydligare.64

Det osäkra nyliberala samhället  
Lauesen höll i november år 2000 ett anförande på konferensen Riv murarna här i Sverige. Hos 
Lauesen står vad han kallar det nyliberala samhället som en kontrast till den liberala bild som 
                                                 
58 Kenneth Petersson, (2003), Fängelset och den liberala fantasin, Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen s. 8 
59 Ibid. s. 12 ff. 
60 Ibid. s. 17 f.  
61 Ibid. s. 22 ff. 
62 Ibid. s. 152 
63 Ibid. s. 155 
64 Ibid. s. 155 f. 
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Petersson målar upp. Lauesen utgår från den säkerhetsanstalt som vid tillfället var under 
planering i Danmark och som han anser är ett mått på den allt hårdare kriminalpolitik som 
globalisering och en försvagad nationalstat för med sig. Kriminalpolitiken blir den arena där 
politikerna kan bevisa sin handlingskraft i ett samhälle där det blir allt svårare att styra de 
ekonomiska och sociala processerna. Lauesen konstaterar, vilket även Mathiesen gör, att den allt 
hårdare kriminalpolitiken snarare har som syfte att åstadkomma en politisk vinst än att hantera 
kriminalitet.65 När kontrollmöjligheterna avtar i det globaliserade samhället agerar politikerna 
inom de områden där kontrollmöjligheterna kvarstår hävdar Lauesen. Han menar att de 
förändrade samhällsförhållandena syns i vårt sätt att definiera det normala och dess avvikelser. 
Det handlar inte längre om att i största möjliga mån avhjälpa marginaliseringen och 
utanförskapet, istället förstärks gränserna genom samhällets försök att skilja grupperna åt under 
beteckningen samhällskydd. Eller som Lauesen själv beskriver det. ”Fängelset är därför inte till 
för att förbättra utan har blivit en container för farligt avfall.”66

 Lauesen beskriver en syn på kriminalitet som ett säkerhetsproblem, ett problem som skapar 
mer oro och osäkerhet än miljön och arbetslösheten. Ulrich Beck, tysk professor i sociologi, 
beskriver dessa nyliberala tankar när han redogör för hur denna oro och osäkerhet kommer att 
utvecklas och yttra sig i framtiden då han menar att vi befinner oss i ingången till ett risksamhälle. 
Det tidigare bristsamhället, där man koncentrerat sig på att komma till rätta med samhällets 
otillräcklighet, har övergått till ett risksamhälle där överflödet och de nya strukturerna för med sig 
risker som skapar rädsla och måste förhindras. Den solidaritet som klassamhället kretsade kring 
har i det individualiserade risksamhället ersatts av den kollektiva rädslan.67 Risksamhällets 
kollektivisering i uppslutningen mot risker och hot beskrivs också av Nikolas Rose, engelsk 
professor i sociologi. Hos Rose liknas risksamhället vid ett kontrollsamhälle. Kontroll och 
övervakning blir de maktfunktioner som i vardagen aktiveras för att skydda samhället. Fängelset 
blir en del av detta kontrollerande system där inkapacitering68 används som ett sätt att kontrollera 
hot och risker mot samhället.69 Risker är enligt Beck inget nytt fenomen, skillnaden är att 
välfärdssamhällets framsteg synliggör dem. Riskerna framkommer nämligen genom vår kunskap. 
Beck beskriver det som en boomerangeffekt där riskerna är ett resultat av våra sociala strukturer. I 
risksamhället innebär det att riskerna är en del av moderniseringsprocessen.70  

För att sprida oron, rädslan och medvetenhet om riskerna blir media ett viktigt verktyg. 
Detta då det allt mer individualiserade samhället behöver något att sluta upp kring, något som 
kan skapa den kollektiva uppslutningen i en tid av det kollektivas utdöende. I risksamhället 
                                                 
65 Torkil, Lauesen, (2000), Brott och straff i det nyliberala samhället, 
http://www.yelah.net/articles/brott1108/printable s. 2, Thomas Mathiesen, (1987) s. 248 ff. 
66 Torkil, Lauesen, (2000) s. 3 
67 Ulrich Beck, (2000), Risksamhället, Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
68 Inkapacitering Genom fängelsestraffet oskadliggör man den kriminelle som inte längre ska ha möjligheten att 
utföra brottsliga handlingar. De generella effekter detta åstadkommer brukar kallas för kollektiv inkapacitering. Utöver 
detta finns det också selektiv inkapacitering. Selektiv inkapacitering handlar om de effekter man uppnår genom att utdela 
hårdare och längre straff till de som anses ha större benägenhet för att återfalla i brottslig verksamhet.(Jerzy Sarnecki, 
(2003) s. 367 ff.) 
69 Nikolas Rose, (2003), ”Kontroll” i Fronesis (nr 14-15), Lag och ordning, Götebrog: Fronesis 

http://www.yelah.net/articles/brott1108/printable
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fokuserar man på framtiden, det man kan förhindra, det förflutna glöms bort och därmed också 
de handlingar som ligger till grund för de risker man synliggör. Något som ger massmedia än mer 
makt att sätta ramen för de nya uppblommade farorna, inte bara för allmänheten utan också för 
politikerna i sin ständiga strävan att förhindra de risker och hot som presenteras. För precis som 
Lauesen menar Beck att detta nyliberala risksamhälle leder till ett behov av politisk 
handlingskraft.71

Denna medias maktfunktion kan förklaras med Pollacks, i den här uppsatsen redan 
omnämnda, begrepp mediapanik. Ett begrepp som kan relateras tillbaka till det av Cohen myntade 
begreppet moralisk panik. Moralisk panik är något som utlöses av en händelse och som skapar en 
hotbild som sprider sig och ökar på rädslan i samhället. Denna typ av moralisk panik har kommit 
att få ytterligare fotfäste i den mediabaserade värld vi nu lever i. Pollacks användning av 
mediapanik syftar till medias samspel med de typer av panik som uppstår i ett samhälle. Hon 
menar att det inte enbart behöver röra sig om moralisk panik utan kan likväl aktiveras av olika 
risk- och hotsituationer samhället upplever.72

Maktfunktioner 
Sammanfattningsvis existerar makt i flera olika former och funktioner. Foucaults perspektiv visar 
på makten i dess disciplinära syfte. Grundat på panoptismen kretsar den disciplinära makten 
kring maktverktygen övervakning, normalisering och slutprov. Allt detta som ett led i det 
slutgiltiga målet att skapa inom samhällsstrukturen anpassningsbara fogliga kroppar.73

 Även den liberala maktutövningen utgår från normaliseringen som ett maktverktyg. Här 
ersätts den hierarkiska övervakningen med något man refererar till som egenmakt. Egenmakten 
syftar till att skapa en självreglerande makt som för den skull inte innebär mindre styrning. 
Genom den starkt präglande normaliserande faktorn blir den bara mindre synlig. Egenmaktens 
självreglerande funktion bidrar därmed till att framhäva subjektets egna engagemang i sin 
normaliseringsprocess.74  
 I den nyliberala maktutövningen i sin tur får fängelset en maktfunktion som 
samhällsskyddande. I risksamhället utövas makten genom den kollektiva uppslutningen i kamp 
mot riskerna. Makten blir fysiskt kontrollerande i form av hård övervakning och utpekande av 
hot och faror. Fängelsets inkapaciterande effekt blir ett maktverktyg i försöken att kontrollera de 
utpekade delarna av befolkningen.75  
 Empirin kommer att analyseras utifrån dessa maktfunktioner och resonemang. För att på så 
sätt kunna urskilja vilka maktverktyg som aktiveras inom den svenska kriminalvården och vilka 
diskurser som synliggörs via dessa maktverktyg. 

                                                                                                                                                         
70 Ulrich Beck, (2000) s. 34 
71 Ibid. s. 320 f. 
72 Ester Pollack, (2001), En studie i… medier och brott, Stockholm: Stockholms Universitet s. 319 f. 
73 Se Fängelset som maktutövning i denna uppsats s. 11 
74 Se Den liberala egenmakten i denna uppsats s. 13 
75 Se Det osäkra nyliberala samhället i denna uppsats s. 13 
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Bakgrund  

Kriminalvårdens syfte, mål och struktur 
Den svenska kriminalvården har som syfte att tillsammans med polis, åklagare och domstolar stå 
för det svenska rättsväsendet. Ett rättsväsende vars främsta uppgift är att reducera brottsligheten 
och skapa ett tryggt och säkert samhälle. På Kriminalvårdens lott i detta arbete faller driften av 
häkten, fängelser och frivård. Institutioner som ska drivas med huvudfokus på säkerhet och 
behandling. Med säkerhet menar man det samhällsskydd som olika typer av straff genererar 
gentemot övriga samhället, dvs. förhindrandet av brottslingens möjligheter att begå nya brott 
under den tid straffet avtjänas. Fokus på behandling är i sin tur tänkt att resultera i minskat antal 
brottslingar som återfaller i brottslig verksamhet efter avtjänat straff, detta genom att med hjälp 
av behandling och olika program försöka bryta den kriminella livsstilen och identiteten. En 
vision, vilket redan nämnts i teorikapitlet, benämns Bättre ut. Kriminalvården ska med andra ord 
verka för en ökad samhällelig trygghet och minskad brottlighet.76 

Sverige är indelat i fem olika kriminalvårdregioner.77 Inom varje region finns ett antal 
fängelser som är uppdelade i slutna och öppna anstalter. Skillnaden mellan de öppna och slutna 
anstalterna består i nivån på säkerheten. En öppen anstalt är oftast bara omgärdad av ett högt 
staket medan de slutna anstalterna oftast befinner sig innanför en mur eller liknande. Dessutom 
finns andra säkerhetsökande faktorer på en sluten anstalt, t.ex. högre personaltäthet och särskilda 
lås.78

 Förutom uppdelningen i slutna och öppna anstalter finns dessutom en säkerhetsskala som 
anstalterna placeras in inunder. Denna skala är fyrgradig där klass ett representeras av 
högsäkerhetsanstalter, så som Hall, Kumla och Tidaholm, och sedan stiger i takt med 
öppenhetsgrad. Denna uppdelning är gjord med hänsyn till samtliga faktorer som formar en 
anstalt. Sådana faktorer är den byggnadstekniska utformningen, dvs. murar, larm och liknande, 
personalstrukturering, t.ex. täthet och rutiner, och slutligen också dess verksamhet och 
inriktning.79  

Kriminalvårdspolitikens historia 

En klokare framtid kommer säkert att organisera om behandlingssystemet inom 
kriminalvården väsentligt och kommer att göra det mer likt våra dagars sjukvård. Behandlingen 
kommer inte att bli så tidsbestämd som nu och tiderna för anstaltsvistelsen kommer 
förmodligen mera att bestämmas av det faktiska behovet av anstaltsvård än efter de 
repressionsregler som vi nu följer.80

                                                 
76 Kriminalvården, Kriminalvården – “säker och human”, 2004-10-22 
http://www.kvv.se/Templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1982  
77 Thomas Ekbom, Gunnar Engström & Birgitta Göransson, (2001), Människan, brottet, följderna – Kriminalitet och 
kriminalvård i Sverige, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur s. 114 
78 Ibid. s. 126 
79 Ibid. s. 127 
80 Clas Amilon & Eva Edstedt, (1998), Kriminalvård – insikt och utblickar, Stockholm: Norstedts Juridik AB s. 13 f.  

http://www.kvv.se/Templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1982


 17

Denna vision och framtidstanke uttalades 1963 under ett anförande av Torsten Eriksson. Torsten 
Eriksson var en av sin tids främsta företrädare för behandlingsideologin inom kriminalvården. 
Grundtanken med behandlingsideologin var fokuseringen på brottslingen som sjuk, antingen 
fysiskt eller psykiskt. Likväl som det kunde handla om en psykologisk störning kunde det också 
röra sig om en genetisk eller medicinsk rubbning. Detta resulterade i en syn på kriminalvård som 
ett sätt att bota dessa ”sjuka” människor. Brottet kom att hamna i skymundan och ersättas av en 
fokusering på brottslingen. Torsten Eriksson och övriga anhängare av behandlingsideologin blev 
hörsammade och 1965 års brottsbalk kom att till stor del grundas på ett behandlingsideologiskt 
tänkande.81 

Redan på slutet av sextiotalet började det behandlingsideologiska tänkandet ifrågasättas. De 
förväntade resultaten uteblev och man kritiserade det individualpreventiva tänkandet som 
inneburit att det allmänpreventiva82 fått ta ett kliv åt sidan.83 För att återigen sätta brottet i fokus 
tillsattes en fängelsestraffskommitté vars rapport 1979, tillsammans med Brottsförebyggande 
Rådets rapport 1977, fick motivera de nyklassicistiska tankar som sakta börjat ersätta de 
behandlingsideologiska. Behandlingsideologin kritiserades för den bristande sammankopplingen 
mellan brott och straff. Rättsäkerheten kräver en tanke om likhet inför lagen hävdades det, vilket 
inte levs upp till med ett straffsystem där två dömda kan få olika straff beroende på deras 
individuella behandlingsbehov. Det pekades också på det moraliska dilemma som föreligger i att 
försöka beräkna risken för fortsatt brottslighet. Omöjligheten att peka ut enskilda individer och 
deras benägenhet för återfall ledde till att det snarare var slumpen som kom att avgöra de olika 
straffen.84  

Det var just denna BRÅ-rapports tankar som, tillsammans med Fängelsestraffskommitténs 
betänkande, låg till grund för 1989 års reform av straffsystemet. Istället för brottslingen i centrum 
såg man nu till brottet som var begånget i utmätningen av straff. Kritiken mot detta synsätt 
handlade i första hand om en inhuman kriminalvård. Något som tillbakavisades med att 
fokuseringen på brottet inte behövde innebära hårdare tag. Tvärtom hävdade man att 
proportionalitet mellan brott och straff snarare kan ses som mer humant än det tidigare 
straffsystemet.85  
 I övrigt fortsatte man under denna period att arbeta enligt 1974 års kriminalvårdsreform. 
Friheten ökades på anstalterna genom bl.a. utökade permissioner och möjligheter till besök. 
Debatten kring kriminalvården höll sig relativt lugn förutom några uppsvingar som t.ex. 1991 när 
Joan Ursut rymmer från Kumlaanstaltens specialavdelning och 1994 när Tidaholmsanstalten 
drabbas av ett stort fångupplopp. Detta resulterar i stora debatter kring anstalternas säkerhet och 

                                                 
81 Carl Amilon & Eva Edstedt, (1998) s. 13 
82 Inom straffrätten delar man upp fängelsets funktion i ett individualpreventivt och ett allmänpreventivt syfte. Det 
individualpreventiva tänkandet syftar på möjligheten att förändra det brottsliga beteendet hos den kriminelle medan det 
allmänpreventiva tänkandet i sin tur avser straffet och hotet om straff som avskräckning. 
83 Ibid. s. 14 
84 Peter Asp, Carl-Erik Herlitz & Lena Holmqvist (red), (2002), Flores juris et logum – Festskrift till Nils Jareborg, Uppsala: 
Instus Förlag s. 112 f.  
85 Jerzy Sarnecki, (2003) s. 382 
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i början av 90-talet genomförs också olika satsningar på just säkerhetsfrågan. Bl.a. förbättras 
larmsystemet och säkerheten för att på så sätt förhindra rymningar.86 Under samma period 
tillsätts också en fängelseutredningskommitté och en straffsystemskommitté vars uppdrag var att 
se över kriminalvården i anstalt respektive eventuella förändringar i straffsystemet. 1998 
genomfördes således vissa delreformer i KvaL (Lag om Kriminalvård i anstalt), bl.a. gällande s.k. 
7:3-or, dvs. långtidsdömda. För att förhindra rymningar och dylikt får dessa genomgå individuella 
bedömningar beträffande förmåner och restriktioner. 1998 beslutades också att utvidga vissa 
alternativ till anstaltsstraffet, bl.a. samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk 
kontroll.87

På senare år har en tendens i forskning och teorier lutat åt vad Jerzy Sarnecki benämner 
behandlingsideologins återkomst. Kriminologin har vidgats och ser bortom både brott och brottsling. 
Hela samhället vävs ihop som bakgrund och man ser individen som en del av en helhet som ska 
fungera. Ansvaret läggs ut på fler institutioner än bara rättsväsendet, något som också visar sig i 
den svenska kriminalpolitiken där man gjort satsningar på det brottsförebyggande arbetet.88 

                                                 
86 Thomas Ekbom, Gunnar Engström & Birgitta Göransson, (2001) s. 108 
87 Thomas Ekbom, Gunnar Engström & Birgitta Göransson, (2001) s. 111 f.  
88 Jerzy Sarnecki, (2003) s.382 ff. 
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Analys 
Analysdelen kommer att delas in i två delar där jag först hanterar regeringens beslut om en 
utredning av möjligheterna till en ny kriminalvårdslag presenterat 2002 och sedan 
Kriminalvårdstyrelsens förslag avseende en ny säkerhetsanstalt från 2004. Dessa kommer att 
analyseras enligt den så kallade problembildsmodellen,89 vilket innebär att jag i texten sökt efter 
den problembild som skulle kunna sägas föreligga och som tydliggör den vid tillfället rådande 
kriminalvårdsdiskursen. Båda texterna har visat sig innehålla både nyliberala och liberala uttryck, 
men då de båda visar en övervikt åt endera hållet har jag valt att presentera dem inom den 
diskursiva ram jag funnit mest överensstämmande för att på så sätt kunna tydliggöra skillnaderna. 
Vidare kommer jag sedan att följa upp med en jämförelse mellan de två rapporterna där jag 
försöker se på deras relation sinsemellan, något som också mynnar ut i en helhetsbild av dagens 
kriminalvårdsdiskurs.   

En ny kriminalvårdslag 
I regeringens beslut om tillsättandet av en kommitté som ska utreda möjligheterna till en ny 
kriminalvårdslag utkristalliserar sig genom analysen ett övergripande problem. Orsakerna som 
tycks ligga bakom problemet blir i sin tur ytterligare problem att lösa. Därför har jag valt att 
presentera analysen i just denna följd. Det övergripande problemet förgrenar sig nedåt och jag 
behandlar de nya problemen var för sig. För att sedan skapa en helhetsbild följer jag upp 
problembildspresentationen med en djupare analys av regeringsbeslutets innebörd. 

Problem 
I beslutet från regeringssammanträdet år 2002 poängteras att anledningen till tillsättandet av en 
utredning kring en ny kriminalvårdslag framförallt beror på den existerande kriminalvårdslagens 
ses som omodern. Resultatet ska bli ”en ny, modern kriminalvårdslag som kan svara mot kraven 
på en effektivt och humant bedriven kriminalvård.”90 Med en modern kriminalvårdslag avser man 
vikten av en helhetssyn. Denna helhetssyn består främst av uppgiften att sammanfoga 
samhällskyddet med det återfallsförebyggande arbetet. Två begrepp som ständigt dyker upp i 
beslutet, dock sällan åtskiljda. Det ena förutsätter det andra, dvs. den moderna helhetssynen. Det 
är således här problemet ligger. De förändringar som samhället genomgått och som lett till 
behovet av en ny kriminalvårdslag är i sin tur de problem som en ny kriminalvårdslag har att 
möta och finna hanteringssätt av utifrån de moderna målen effektivitet och humanitet.  
 Orsakerna som ligger bakom detta behov av förändring representerar nya problem att lösa 
inom den nya moderna kriminalvårdsdiskursen. 
 

                                                 
89 Se metodologiska verktyg i denna uppsats, s. 7 
90 Justitiedepartementet, (2002) s. 1 
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• Brottsligheten har under de senaste årtiondena ökat. Detta vill man bekämpa genom att 
minska återfallsbrottsligheten 

• Klientelet har förändrats. De dömda, deras situationer och brott ser annorlunda ut idag, något 
som också måste hanteras inom kriminalvårdsdiskursen. 

• Den förändrade situationen och klientelet inom kriminalvården försvårar säkerhet och 
trovärdighet. Två punkter som är viktiga för kriminalvårdens funktion.  

Återfallandet i brott måste bekämpas 
Den ökade brottsligheten innebär inte nödvändigtvis att antalet brottslingar ökat. Därför talas det 
i uppdraget inte om ökat antal eller strängare straff. Istället lutar man sig mot forskning som visar 
att det är ett fåtal personer som står för en stor del av brottsligheten. Kontentan blir att det är ett 
återfallsförebyggande arbete som bör föras. Ett återfallsförebyggande arbete som fokuserar på de 
faktorer som anses öka risken för en brottslig karriär. Man talar om en specifik kriminell livsstil 
med sina egna värderingar och umgängeskretsar. Drogmissbruk, bristen på ett social välordnat liv 
och försörjningssvårigheter beskrivs som karakteristika för denna grupp människor.  Detta anses 
alltså vara orsakerna till problemet. För att hantera problemet väljer man därför att agera mot 
orsakerna. Droger ska bekämpas via behandling och kontroll. Ett socialt välordnat liv ska skapas 
genom möjligheten till självförvaltning på anstalterna. De intagna ska lära sig sköta allmänna 
vardagliga sysslor och också ta ansvar för det. Försörjningssvårigheterna vill man förbättra genom 
att öka möjligheterna till utbildning, både teoretisk och praktisk. De kriminella värderingarna ska 
förändras genom positiv påverkan från omgivningen, dvs. genom personal, frivilligorganisationer 
eller andra personer den intagne kommer i kontakt med under sin tid på anstalten. Kontakter 
med familj och anhöriga anses också som positiva i denna påverkansprocess.  

För att bryta den kriminella identiteten och livsstilen anses det viktigaste vara den egna 
motivationen. Detta är något som bör uppmuntras och stimuleras av anstaltens personal och 
övrig omgivning, något som bl.a. låter sig göras genom ett mer utvecklat system av belöningar 
och bestraffningar. På detta sätt anser man den intagne bättre rustad för att återvända till 
samhället som en laglydig medborgare.  

Det förändrade klientelet 
Det är egentligen inte antalet brottslingar som ökat menar man, vilket också gäller för 
beläggningen på anstalterna. Istället anses det att det förändrade klientelet kommer sig av den 
förändrade brottsligheten. Allt fler långtidsdömda ska avtjäna sina straff, vilka oftast också 
befinner sig i olika kriminella grupperingar som påverkar sammansättningen intagna. T. ex 
hänvisas det till att antalet livstidsdömda ökat med över 50% de senaste 10 åren. Andra faktorer 
som anses förändrat klientelet och anstalternas förutsättningar är det ökade antalet 
narkotikamissbrukare och personer med psykiska störningar samtidigt som den organiserade 
brottsligheten och kriminella gängbildningar sprider sig. Något som menas medföra en ny och 
annorlunda vardag och verklighet på landets anstalter.  
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 Dessa förutsättningar, tillsammans med det återfallsförebyggande arbete som redan 
beskrivits anses därför skapa ett behov av en balansgång inom kriminalvården. Det förändrade 
klientelet medför uppenbarligen en ökad säkerhetsrisk, den individualiserade verkställigheten 
ställs i kontrast till säkerheten. De återfallsförebyggande åtgärderna anses viktiga men får inte 
inkräkta på säkerhetskraven.  
 För att hantera detta förändrade klientel fokuserar man på anstalternas och personalens 
utformning. De svenska anstalterna anses vara för små, vilket begränsar deras flexibilitet både vad 
det gäller behandlingsmöjligheter och personalstabilitet. Personalens bemötande har dessutom en 
avgörande funktion i relationen till de intagna, det är här man hoppas på den största 
påverkanseffekten.  

Säker och trovärdig verkställighet  
Trovärdighet och säkerhet är grundförutsättningar för Kriminalvårdens verksamhet och 
återkommer som något av en självklarhet som aldrig går att prioritera bort. Man menar att det 
nya klientelet och dess innebörder för kriminalvården kommit att försvåra denna uppgift. 
Spridingen av kriminella nätverk har, precis som ökat antal narkotikamissbrukare, resulterat i en 
förhöjd kriminell verksamhet inom anstalterna. Detta anses medföra en ökad säkerhetsrisk som 
är svår att hantera då anstalterna inte har tillräckligt med kontrollfunktioner att använda sig av i 
bekämpande syfte.  

För att förbättra säkerheten menas därför att anstalternas kontrollmöjligheter behöver 
utvidgas, så som besök, villkorlig frigivning, placering på säkerhetsavdelning och liknande. Den 
tekniska utvecklingen medför också nya möjligheter för behovet av kontroll. Något som 
kommittén uppmanas se över. Säkerhetsavdelning och olika säkerhetsnivåer som en 
kontrollfunktion medför dock inte att det kan användas som en gardering. Det betonas att det är 
viktigt att det görs korrekta riskbedömningar där de intagna placeras på den säkerhetsnivå de är i 
behov av, placering på för hög säkerhetsnivå är viktigt att undvika.  

Det liberala tänkandet 
Som tidigare förklarat har jag i materialet funnit prov på både liberalistiska och nyliberalistiska 
tankar. Dock kan man i En ny kriminalvårdslag se en övervikt mot det liberalistiska tankesättet, 
därav kapitlets rubrik. För att tydligt visa på denna synliga koppling kommer denna del av 
analysen att presenteras i enlighet med detta och har därför delats upp i två underrubriker, 
normalisering och egenmakt. 

Normalisering 
Foucault frågar sig om den normaliserande makten är den nya lagen vi följer.91 En fråga som är 
lätt att ställa sig när man läser regeringens uppdrag till en ny kriminalvårdslag. Det största 
problemet är här det förändrade klientelet, ett klientel som till stor del befinner sig utanför 

                                                 
91 Se Fängelset som maktutövning i denna uppsats s. 11 
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normernas accepterande ramar. Det är normaliseringsprojektet som anses ge bäst resultat. De 
intagna ska lära sig, inte straffas till, vad som är ett socialt accepterat liv och sedan frivilligt forma 
sig därefter. Man ska vara motiverad till att förändra sitt liv, det egna ansvaret premieras, för det 
är så dagens samhälle ser ut.   

En målsättning när det gäller anstaltsvistelsen är att denna så långt det är möjligt bör vara lik 
livet i frihet i fråga om bl.a. vardagliga rutiner.92

Anstaltens förändrade förutsättningar nämns i princip med ett gemensamt ord, ”det förändrade 
klientelet”. Förändringen som skett, fler narkotikamissbrukare, psykiskt störda, avancerad och 
organiserad brottslighet, nämns tillsammans och särskrivs sedan aldrig som olika problem. Det 
förändrade klientelet är ett gemensamt problem med samma orsaker och också samma lösningar. 
Den gemensamma nämnaren blir avvikelsen. Det är avvikelsen som ska botas, avvikelsen som 
står för brottsligheten. Detta botas genom normalisering och den normaliserande makten. Målet 
är ”ett socialt välordnat liv”.  

Välståndsökningen, urbaniseringen, ökad social rörlighet, nöjeslivets utveckling, drogvanor och 
liknande utgör kärnan i denna förklaring. [Till den ökade brottsligheten i Sverige sedan 1950-
talet, min anm.] sådana faktorer låter sig bara i mycket begränsad utsträckning påverkas av 
polisiära insatser eller strängare straff.93  

Det är denna samhälleliga förändring som anses vara orsaken till det allt mer marginaliserade 
subjektet och den oförmåga som ligger till grund för ett kriminellt beteende. Åtgärderna syftar 
därför i första hand till subjektets läroprocess genom utvecklingen av försörjningsmöjligheter, 
lära sig sköta vardagliga sysslor och förändra sina kriminella värderingar. Det är alltså detta som är 
”ett socialt välordnat liv”. Foucault menar att denna process också är en del av utpekandet av det 
normala och det onormala. Genom att bedöma något som brottsligt anses det också onormalt.94  

Nu medför varje brott och t o m varje förseelse en möjlighet eller rent av en rättighet till 
legitim misstanke om att vansinne eller i varje fall anomali föreligger. Och domen som fäller 
eller frikänner fastslår inte bara en skuld, den är inte bara ett straffande lagligt beslut; den 
innebär en bedömning huruvida den åtalade är normal eller ej och lämnar tekniska föreskrifter 
rörande det sätt varpå vederbörande kanske kan göras normal.95

Sättet att beskriva de intagnas behov av en livsstilsförändring och normalisering blir till en 
omyndigförklaring. Den intagne ska lära sig att ”klara sig på egen hand”96. Syftningen gäller 
egentligen på vilket sätt han ska klara sig, inte att han ska klara sig. Men den avvikande, 
brottslingen, ses inte som en aktivt fungerande människa. Han klarar sig inte på rätt sätt, det 
innebär att han inte klarar sig alls. Han ”diskvalificeras som medborgare och uppträder som ett 
stycke otämjd natur”97 som Foucault beskriver det. Detta hanterar man genom att omge ”den 
onormale” av goda förebilder och goda förutsättningar, en resocialiseringsprocess. Man förlitar 
sig på den normaliserande makten.  
                                                 
92 Justitiedepartementet, (2002) s. 8 
93 Ibid. s. 2 
94 Michel Foucault, (2001) s. 29 
95 Ibid.  
96 Justitiedepartementet, (2002) s. 8 
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Egenmakt 
Stor vikt läggs vid den egna motivationen till förändring, viljan att vara normal.  

Slutligen krävs att åtgärder vidtas så att en positiv utveckling som har inletts kan fullföljas efter 
verkställighetens slut. En första förutsättning för det är att individens eget ansvar för sin 
situation genast har betonats och förstärkts.98

Petersson menar att detta fokus på subjektet som delaktig i sitt eget straff grundar sig på en 
liberal styrningsrationalitet där det snarare handlar om ett egenmaktsförhållande än en ovanifrån 
styrd hierarkisk övervakning.99 Den intagne uppmuntras till eget ansvarstagande och deltagande i 
processen, där styrningen syftar till att få den intagne att styra sig själv. Genom att se vad man 
kan bli, vad man kan vara, ska viljan till det socialt välordnade livet starta 
normaliseringsprocessen. Domen och straffet handlar inte längre om den brottsliga handlingen, 
det handlar om den brottsliges avvikelse,100 och vikten av den intagnes egen självinsikt för att 
genomföra förändringsprocessen. Petersson citerar Barbara Cruikshank i en beskrivning av 
egenmaktens funktion:  

Much more than a way of organizing interests, it is also a way of organizing power, a way of 
acting on people´s actions rather than porcuring their apathy.101

Makten utövas i detta avseende genom andra styrningsrationaliteter än den strikt övervakande. 
Petersson hävdar att även denna ”utbildning” mot ett ”socialt välordnat liv” kan ses som aktiva 
maktfunktioner. Makten tar form av utbildning istället för bestraffning102 På detta sätt innebär 
reformeringen av kriminalvården en rekonstruering av samhället. Fängelset blir som fängelse 
mindre tydligt och istället blir de samhälleliga strukturerna skarpare och tar över som 
styrningsnationaliteter.103  

Den normaliserande makten tycks dominera, men aldrig på bekostnad av inkapaciteringen, 
den kontrollerande och disciplinerande makten.  

Det är inte heller acceptabelt att ordningsstörningar i anstalterna försvårar eller omöjliggör det 
återfallsförebyggande arbetet med påverkan och behandling av de intagna. Ett anstaltsklientel 
som till allt större del består av långtidsdömda, narkomaner och psykiskt störda har gjort denna 
uppgift allt mer komplicerad.104

Egenmaktssystemet gäller till synes helt enkelt inte alla. Det finns en riskfaktor även i detta 
system, intagna med negativ inverkan.  

Det är nödvändigt att kriminalvården har effektiva verktyg att motverka de kriminella 
nätverkens aktiviteter i anstalterna och även i övrigt hantera intagna som utgör säkerhetsrisker 
eller annars har negativ inverkan på sin närmiljö.105  

                                                                                                                                                         
97 Michel Foucault, (2001) s. 120 
98 Justitiedepartementet, (2002) s. 8 
99 Kenneth Petersson, (2003) s. 18 f. 
100 Michel Foucault, (2001) s. 31 
101 Kenneth Petersson, (2003) s. 87 
102 Ibid. s. 67 ff. 
103 Ibid. s. 92 
104 Justitiedepartementet, (2002), En ny kriminalvårdslag. Beslut vid regeringssammanträde. Dir nr: Dir. 2002: 90 s. 8 
105 Ibid. s. 9 
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Genom en differentiering av de intagna sammanfogas det återfallsförebyggande arbetet med 
samhällsskyddet. De störande momenten plockas ur systemet och hanteras som riskfaktorer 
snarare än egenmaktssubjekt. Säkerhet produceras genom fysisk maktutövning, 
återfallsförebyggande genom normalisering.   

Kriminalvårdens möjligheter att förebygga återfall i brott är av stor betydelse i den allmänna 
strävan att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utredningen skall därför 
särskilt uppmärksamma frågor om hur verkställigheten kan anpassas så att den förebygger 
återfall i brott utan att kraven på säkerhet och samhällsskydd eftersätts.106

Samhällsskydd och säkerhet blir samma sak, ett sätt att öka tryggheten för allmänheten. Det är 
inte rehabiliteringen som förbättrar samhällsskyddet, rehabiliteringen minskar brottsligheten, 
inkapaciteringen skyddar samhället. Trots att den normaliserande makten är i fokus kräver den ett 
utövande över kroppen. Detta sker genom den maktutövning över kroppsliga ting som 
möjliggörs i fängelsemiljö.  

Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt 
Till skillnad från i En ny kriminalvårdslag fann jag i analysen av Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende 
ny säkerhetsanstalt inte ett övergripande problem utan snarare en universell lösning som ska 
tillämpas på flera av de problem som framkommer i texten. Därför vänder jag också på 
presentationen av analysen och visar först på den löning som presenteras av 
Kriminalvårdsstyrelsen. Sedan kommer jag i tur och ordning visa på de problem jag genom min 
analys funnit vara de som säkerhetsanstalten ska lösa. På samma sätt som i det tidigare kapitlet 
kommer jag sedan att följa upp presentationen av denna problembild med ett mer utvecklat 
resonemang kring rapportens innebörd. 

Lösning  
Till skillnad från uppdraget till en ny kriminalvårdslag fokuserar inte förslaget avseende en ny 
säkerhetsanstalt på ett problem vars orsaker behöver hanteras på olika sätt. Istället finns här en 
övergripande lösning som ses som svaret på en rad olika problem, en säkerhetsanstalt. Man visar 
på den förändring kriminalvården genomgått och vilka direkta problem detta lett till. Orsaker och 
problem som ska hanteras med en säkerhetsanstalt, vilken i sin tur för med sig ytterligare 
problem som också de har sina lösningar inom säkerhetsanstaltens ramar.  
 

Problem som löses med en säkerhetsanstalt: 

• Förändrat klientel  
− Målgruppen 

• Samhällsskyddet  
− Rymningar 

 

                                                 
106 Justitiedepartementet, (2002) s. 1 
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Problem som uppstår med säkerhetsanstalt: 

• Säkerhetsanstaltens påfrestningar 

Förändrat klientel 
Det förändrade klientelet som bakomliggande orsak till de problem den svenska kriminalvården 
står inför idag presenteras i denna rapport på ett nästan identiskt sätt som i uppdraget till en ny 
kriminalvårdslag. Bland de intagna finns alltfler narkotikamissburkare och personer med psykiska 
störningar. Likaså innebär den utbredda organiserade brottsligheten och gängbildningar ett 
förändrat klimat på anstalterna. Bristen på ett socialt fungerande liv poängteras också här genom 
att det påpekas hur flertalet av de intagna står utanför arbetsmarknaden och heller inte innehar 
någon utbildning eller arbetslivserfarenhet för att möjliggöra ett sådant tillträde. Flertalet av dessa 
anses också ha brister i sina sociala färdigheter vilket i sin tur begränsar dem ytterligare.  
 Det som skiljer rapportens beskrivning av det förändrade klientelet från beskrivningen i En 
ny kriminalvårdslag är fokuseringen på det ökade antal våldsbrott som sker i samhället. Något som 
anses avspegla sig också på klientelet då allt fler av de intagna är dömda för olika typer av 
våldsbrott, våld som förs med in på anstalterna. Faktorer som alla menas försvåra den 
kriminalvårdande processen. Kriminalvårdsvisionen om återfallsförebyggande arbete anses med 
andra ord stå inför nya problem och behöver således också nya lösningar. 
 Ett led i hanteringen av det förändrade klientelet är den nivåindelning av de intagna som 
man redan använder sig av. På samma sätt som anstalterna indelats i fyra olika säkerhetsklasser 
indelas de intagna i fyra olika säkerhetsnivåer. Nivå ett representerar en mycket hög riskfaktor 
och nivåerna stiger sedan i takt med att risken för avvikning minskar. Det görs med andra ord en 
riskbedömning på den intagne som sedan får en egen verkställighetsplan utarbetad. I denna 
verkställighetsplan tar man hänsyn till vilka behov den intagne kan komma att ha under 
avtjänandet av sitt straff samt vilka risker som kan tänkas omge personen ifråga. Utifrån detta har 
man så kunnat lokalisera en ”problemgrupp”, dvs. personer tillhörande nivå 1.  Dessa anses 
försvåra kriminalvårdsprocessen och är därför i behov av ökad säkerhet. Det är denna grupp som 
i första hand är målgrupp för kriminalvårdens förändringar.  

Målgruppen  
Bilden av de intagna som kommer att klassas som nivå 1 intagna och därmed kommer att komma 
ifråga för placering på säkerhetsanstalt är relativt tydligt utmejslad. Det kommer i första hand 
inriktas mot långtidsdömda yngre män, medelåldern förväntas hamna runt 30 år. Ett första 
utmärkande drag förmodas vara att man redan gjort sig skyldig till olika ordningsstörande 
händelser under tidigare avtjäningsperioder och därför är extra krävande när det gäller säkerhet 
och särskilda arrangemang kring verkställigheten av straffet. Återfallsrisken anses vara stor hos 
dessa intagna och likaså risken för rymningsförsök eller andra brott under anstaltsvistelsen.  
 Andra utmärkande drag för dessa långtidsdömda yngre män förväntas vara missbruk, eller 
åtminstone erfarenheter av droger, psykiska störningar och organiserad brottslighet, dock i sin 
extremaste form. Det kommer att handla om psykopati, yrkeskriminella med goda ekonomiska 



 26

resurser och negativa ledare med utpräglade kriminella nätverk. Bland dessa personer anses låg 
motivation och bristande koncentrationsförmåga försvåra normaliseringsprocessen och höja 
återfallsrisken. Utöver dessa faktorer, som anses påverkbara, erkänner man också ett antal 
bakomliggande faktorer som inte anses vara det men som likväl kan inverka på den intagnes 
”farlighetsgrad”. Kön, ålder och uppväxtförhållanden är variabler som får exemplifiera en möjlig 
grund för våldsbrott och annan grövre brottslighet.  
 Med en ny säkerhetsanstalt kommer antalet säkerhetsplatser på svenska anstalter att 
fördubblas, från 30 till ett 60-tal. Syftet med detta är att ge större placeringsmöjligheter vad det 
gäller de intagna för att på så sätt kunna splittra kriminella nätverk, gäng och negativa ledare. För 
att hantera den höga säkerhetsrisken anses personalen och deras arbetssätt vara av yttersta vikt. 
Förtroendegivande relationer ska byggas på ömsesidig respekt med tydliga regler och gränser. 
”En fast struktur i vardagen gynnar verksamheten.”107 Samtidigt förordar man ett nära samarbete 
med de psykiatriska enheter som säkerhetsanstalten kommer ha tillgång till. Detta då det 
förväntas att merparten av de intagna kommer att ha någon form av psykiska problem.  

Samhällsskyddet   
Den svenska kriminalvården bygger på tanken att arbeta återfallsförebyggande, dock utan att 
prioritera bort samhällsskydd och säkerhet. Detta anses komplicera kriminalvårdsfrågan men 
även på den punkten presenteras säkerhetsanstalten som en lösning. Detta då man menar att de 
orsaker som precis redovisats, det förändrade klientelet och därmed den framväxta målgruppen, 
ökar säkerhetsrisken i form av potentiella rymningar, fritagningar, upplopp och liknande 
händelser. För att förhindra detta är det viktigt att begränsa kontakten med omvärlden, vilket 
måste genomföras med utökade kontrollmöjligheter. Individualitet i straffet förordas i form av 
riskbedömningar. När riskbedömningen är genomförd lägger man således upp en 
verkställighetsplan där, såväl som risker, den enskilde intagnes behov och individuella process 
tydliggörs. Verkställigheten ska fokusera på den intagnes egen motivation och ansvar för sin 
normaliseringsprocess. Detta menar man bör uppmuntras genom olika typer av belöningar. För 
att denna process ska vara möjlig är det viktigt även på en säkerhetsanstalt att man inte inkräktar 
på den personliga integriteten mer än säkerhetsmässigt nödvändigt. På detta sätt anser man sig då 
på ett tillfredsställande sätt kunna kombinera ett återfallsförebyggande arbete med upprätthållna 
krav på säkerhet och samhällsskydd.  

Rymningarna 
Behovet av förhöjd säkerhet för att kunna tillfredsställa samhällsskyddet har uppkommit efter 
den rad av uppmärksammade rymningar som skedde under 2004. De uppmärksammades i första 
hand för att det handlat om kända brottslingar, spektakulära fritagningar eller gisslandramer. 
Detta menar man är ett tecken på den förändrade situation som kriminalvården befinner sig i och 

                                                 
107 Kriminalvårdsstyrelsen, (2004) s. 17 
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vars orsaker precis redovisats. Bredvid detta resonemang påpekar man dock att antalet rymningar 
från slutna anstalter minskat under de senaste åren.  
 Orsakerna till att dessa rymningar varit genomförbara hänvisas till brister i lokalplanering 
och säkerhetsrutiner. Samtidigt menar man att dagens Lag om Kriminalvård i anstalt 

[P]räglas av en positiv behandlingstanke som innebär en stor restriktivitet mot ingripande 
åtgärder som avskildhet, disciplinära åtgärder och annat som kan uppfattas som avsteg från 
normaltillstånd.108

Dessa typer av tillbud anses därför inte enbart kunna förhindras genom kriminalvårdens 
förändringar och satsningar. Man menar att det krävs ett samarbete från såväl regeringshåll som 
andra instanser i samhället. T ex. bör kontakter med polis och räddningstjänst vara än mer 
utvecklade. Detta för att möjliggöra kortare inställningstid för polisen vid olika typer av 
situationer på anstalten som kräver polisuppbackning eller förhindra onödiga utryckningar från 
räddningstjänsten, särskilt om man dessutom installerade ett sprinklersystem omöjligt att mixtra 
med. Även transporter från och till säkerhetsanstalten anses i behov av begränsning. Detta vill 
man lösa genom bl. a. möjligheten att genomföra rättegångar vid Kriminalvårdens häkten och 
anstalter.  
 I övrigt framställs lösningen genom hur säkerhetsanstalten planeringsmässigt ska se ut. Det 
gäller allt från dubbla perimeterskydd (t.ex. en mur eller ett stängsel) till hur planlösningen ska 
förhindra onödiga förflyttningar av de intagna. Besök kommer i de flesta fall att vara övervakade 
och man kommer även överväga möjligheten att ha besök med glasruta där den besökande inte 
kan komma i fysisk kontakt med den intagne. Mobilstörningsutrustning är ytterligare ett sätt att 
förhindra negativa kontakter med omvärlden. För att förbättra säkerheten för personalen vill man 
utvidga de kontrollerande funktionerna genom bl.a. ett visitationsrum där dagliga visitationer av 
de intagna kan genomföras.  
 Genom den utredning som sker kring möjligheten till utvecklingen av en ny lag om 
kriminalvård i anstalt hoppas man kunna släppa några av de restriktioner som begränsar 
möjligheten till disciplinåtgärder, vilket bl.a. skulle kunna innebära att det skulle bli lättare att 
använda sig av generell inlåsning vid olika ordningsstörningar på anstalten.  

Problem som skapas av säkerhetsanstalten 
I förslaget är man medveten om de nya problem som kan uppstå med den lösning man funnit, en 
säkerhetsanstalt, och har därför utvecklat sätt att hantera även detta. 

Att avtjäna sitt straff på en säkerhetsanstalt förmodas i rapporten vara ytterst påfrestande för 
de intagna. Man är medvetna om att den höga säkerheten kommer att innebära ett intrång i 
individens personliga sfär och integritet vilket förmodligen kommer att påverka stämningen på 
anstalten. I det fallet anses styrketräning med vikter kunna innebära en förstärkning av den 
aggressiva reaktionen och därför föreslås det att denna typ av träning inte ska finnas att tillgå på 
anstalten. Däremot betonas att sysselsättning är oerhört viktigt i den intagnes vardag och ska 
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därför uppmuntras i största möjliga utsträckning genom ett stort sysselsättnings- och 
programutbud. Det handlar om att försöka motivera de intagna till en förändring och 
förhoppningsvis ett avståndstagande från sin kriminella livsstil och identitet men framförallt för 
att minska risken för aggressivt beteende. Detta poängteras också genom programutbudets 
utformning, humant omhändertagande, personalens professionalism, individualitet i 
verkställigheten och möjligheten till kontakt med NAV-verksamheten (Nämnden för Andlig 
Vård). 

Det nyliberala tänkandet 
På samma sätt som En ny kriminalvårdslag visar på övervägande liberalistiska tankar så visar 
Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt främst på nyliberalistiska tankar. För att 
synliggöra detta sammanhang delas denna del av analysen upp i tre underrubriker, Utpekandet av 
riskerna, Inkapacitering som lösning och Det nyliberala maktutövandet, med tydlig nyliberalistisk 
koppling. 

I förbigående nämns i rapporten att ”andelen rymningar direkt från de slutna anstalterna har 
trots denna förändrade bild [klientel och dess sammansättning, min anm.] minskat väsentligt 
under de senaste åren.”109 Detta konstaterande följs av en beskrivning av förra årets fyra 
uppmärksammade rymningar från Kumla, Hall, Norrtälje och Mariefred. ”Att flera rymningar 
inträffat på så kort tid är synnerligen allvarligt. Att detta dessutom kunnat ske från två av 
kriminalvårdens säkraste anstalter, Kumla och Hall, gör situationen än allvarligare.”110 Detta är 
förklaringen till behovet av den höjda säkerheten som vi får relaterat till att antalet rymningar 
sjunkit ”väsentligt”. Att antalet rymningar i själva verket sjunkit har lett till en fundering. Hur 
berättigar man i så fall behovet av ökad säkerhet?  

Utpekandet av riskerna 
Rapporten inleds med en kort sammanfattning av dess innehåll, vilket också innebär en tidig 
presentation av den tänkta målgruppen.  

Många intagna i målgruppen kan beskrivas som psykiskt störda, ”kompetenta och resursstarka” 
i den meningen att de har goda ekonomiska resurser med ett kontaktnät innefattande andra 
resursstarka personer. De är yrkeskriminella med kriminell identifiering, välplanerade, 
välorganiserade och kriminella värderingar. Personlighetsmässigt uppfyller många av de intagna 
de diagnostiska kriterierna för psykopati vilket generellt innebär en mycket hög återfallsrisk.111  

Istället för att fokusera kring den utlösande faktorn av säkerhetsanstaltsplanerna, förra årets 
uppmärksammade rymningar, fokuserar man på kriminalvårdens klientel, dess utveckling och den 
tilltänkta målgruppen. Målgruppen framställs som ”kompetenta och resursstarka” (dock i 
ekonomisk mening), som välplanerade och välorganiserade och med kriminella värderingar. Till 
detta läggs den mentala biten där man väljer att istället för att beskriva dem som personer med 
psykiska problem målar upp bilden av psykopaten. Ordet psykopat signalerar en annan bild än 
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den psykiskt obalanserade. En manipulativ sida av de intagna tas för givet när man förordar ett 
förmånssystem för att motivera dem.  

Det är dock viktigt att understryka att skötsamheten i sig inte omedelbart har inverkan på den 
intagnes möjligheter att komma ifråga för annan anstaltsplacering. Förändringen hos den 
intagne måste upplevas som seriös och vara väl grundad och uppföljningsbar för att annan 
anstaltsplacering skall komma ifråga.112   

Förmånssystemet blir mer ett sätt att kortsiktigt hålla ordning. En äkta förändring sitter långt inne 
och kräver mer bekräftelse än enbart ett förmånssystem. Den sammanlagda bilden framställer 
brottslingen som den rationelle agent Rose talar om när han menar att denna typ av riskhantering 
pekar ut den kriminelle som ett logiskt väljande subjekt.113

Genom att omge målgruppsformuleringen med en obehagskänsla skapas acceptans 
gentemot den förhöjda säkerheten. Dessa människor är obehagliga och farliga, vilket förklarar 
behovet av säkert förvar från samhället. Målgruppen är möjlig att urskilja genom den process 
som, enligt Foucault, skiljer på lagöverträdaren och förbrytaren. Istället för att koppla till den 
brottsliga handlingen länkas förbrytarens straff till hans liv. Det är hans uppväxt, sociala 
kompetens och livssituation som blir av intresse och som kommer bedömas för att ligga till 
grund för hans klassificering inom verkställigheten. ”Det lagliga straffet drabbar en gärning; 
strafftekniken drabbar ett liv/…/.”114 Det är lätt att tro att denna helhetsbild som skapas av 
brottslingen skulle mildra både straffet och attityden gentemot brottslingen. Foucault menar 
tvärtom, brottslingen framstår som än värre i och med att det oacceptabla inte längre ligger i 
gärningen, det ligger i personen. 

Efterhand som inom det straffrättsliga förfarandet brottslingens biografi fogas till analysen av 
omständigheterna kring brottet, när det gäller att avväga dess svårighetsgrad, kan man se hur 
den straffrättsliga framställningen och den psykiatriska framställningen blandas med varandra 
och där de möts uppstår begreppet ”farlig individ”, som gör det möjligt att upprätta ett nätverk 
av orsakssammanhang som täcker ett helt liv och att utforma ett domslut utmynnande i en 
blandning av straff och korrektion.115   

Agerandet berättigas helt enkelt med skrämseltaktik. Fokus faller på klientelet istället för 
kriminalvården och dess funktion. Tony Olsson blev affischnamn när ett antal fångar i somras 
rymde från Hall. Tony Olsson, som de flesta känner till, har många redan skapat sig en bild av. 
Stereotypen av brottslingen porträtterar en farlig man som närmar sig verkligheten nära dig. 
Foucault menar att det är den funktion tidningarnas rapporter om brottsligheten får. Bilden av 
det farliga som kryper allt närmare berättigar polisens och straffväsendets agerande.116 Det är 
faran dessa människor står för som skapar rädslan för rymningar. Inte tanken på att straffet skulle 
gå förlorat. Rapporten följer samma mönster. Styrketräning med vikter bör försvinna från 
anstalterna, det kan öka aggressiviteten. Bilden av koncentrerad farlighet på anstalterna befästes 
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ytterligare. Styrketräning med vikter utövas över hela vårt land utan att det diskuteras förbud. Det 
betonas också att andelen våldsbrott ökar och lika så inne på anstalterna. Målgruppen för 
säkerhetsanstalten är de farligaste av alla.  

Den kriminella belastningen kommer vara avsevärd; antingen mycket grov eller mycket 
omfattande, ofta bådadera. Flera intagna kommer att vara s.k. negativa ledare, dvs. personer 
som i olika sammanhang fungerar som ledare på avdelningsnivå, inom kriminella gäng och 
kriminella nätverk.117  

Att på detta dessutom lägga tanken om opåverkbara faktorer så som kön och ålder befäster en 
biologisk tanke kring brottslighet. Farligheten är delvis medfödd och opåverkbar. Vilken blir den 
bästa lösningen? Säker förvaring. Det är inte antalet rymningar man vill minska. Det handlar inte 
om vikten att säkerställa straffet. Det är personerna bakom straffet som måste hållas på säkert 
avstånd från samhället. Därför är det också farligheten som får störst utrymme i berättigandet av 
säkerhetshöjningen, inte vikten av straffets verkställighet. Lauesen relaterar denna attityd till det 
nyliberala tänkandet där kriminaliteten blivit allt mer av ett säkerhetsproblem snarare än ett 
socialt problem. Kravet på eget ansvarstagande i det nyliberala samhället sträcker sig över det 
sociala skyddet.118 I Becks risksamhälle hittar vi solidariteten som tidigare varit uppbyggd kring 
samhällets brister i en uppslutning mot riskerna. Det är också mot dessa risker vi vänder vårt 
agerande. Ett agerande som lätt förbiser vad Beck kallar moderniseringsriskerna, dvs. de risker vårt 
moderna samhälle för med sig, och istället fokuserar på andra synligare orsaker som i detta fall en 
farlig grupp människor.119  

Inkapacitering som lösning 
Rapportens egna förklaring på behovet av en säkerhetsanstalt vänder sig till misslyckandet att två 
av förra årets rymningar kunde ske från två av Sveriges säkraste anstalter. Lösningen blir 
automatiskt ökad säkerhet. Både Foucault och Mathiesen hävdar att denna lösning ses som den 
enda möjliga: på grund av att ingen ifrågasätter fängelsesystemet! Mathiesen menar till och med 
att vi gjort oss beroende av det. Det självklara förblindar och straffet handlar snarare om 
utpekningsmekanismen som fängelset innebär än soning för ett brott. Avvikelsen blir tydlig och 
samhällets egen normalitet befästs.120 Denna självklarhet inför fängelsestraffet syns också på idén 
om straffet som sina egna problems lösning. 

[K]orrektionsteknikens oföränderliga principer bara förs vidare. Under ett och ett halv 
århundrade har fängelset utpekats som sitt eget botemedel: reaktiveringen av 
korrektionstekniken anges som den enda utvägen för att reparera dess ständiga misslyckanden; 
förverkligandet av korrektionsplanerna framställs som det enda sättet att övervinna 
omöjligheten att förverkliga dem.121  

Detta är samma lösning som kan ses i de sociala strukturerna. Fängelset finns till för att förändra 
individen och anpassa den till resten av samhället. Samma sak utsätts vi alla för vid tidig ålder. 
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Genom disciplinering och anpassning formas vi för att ingå i den enhetliga och homogena 
samhällskroppen. Fängelset är de misslyckade exemplarens resocialiseringsprocess, i samma anda 
som den första socialisering vi alla genomgår. Acceptansen är därför inte svår att erhålla. 
Ifrågasätt fängelset och du ifrågasätter samhällsuppbyggnaden.122 Rymningarna slogs upp stort av 
media, kriminalvården framställdes som bristande i säkerhet. Botemedel: ökad säkerhet. 
Säkerhetsanstalten planeras. Det visar sig att antalet rymningar minskat de senaste åren. 
Anledning: hög säkerhet, dock med vissa små brister då rymningarna trots allt skedde. Men 
lösningen på dessa problem blir även den det samma, höj säkerheten ytterligare. Lösningen blir 
alltid hårdare tag, oavsett om kriminalvården anses fungera eller ej.123  

Genom den upprepade separeringen av återfallsförebyggande individualiserad omvårdnad 
och samhällskydd likställer man samhällsskydd med säker förvaring/inspärrning. ”[V]ikten av att 
utveckla innehållet i verkställigheten ytterligare för att främja ett återfallsförebyggande arbete utan 
att kraven på säkerhet och samhällsskydd eftersätts.”124 Begreppet samhällsskydd blir enkelspårigt 
och tolkas lätt i detta sammanhang som en förlängning av det säkerheten står för. Inte 
någonstans förklaras heller vad begreppet egentligen innebär. Samhällsskydd är en bredare term 
där alla straffets funktioner kan räknas in, både direkta och indirekta. Den individuella verkan 
straffet har på den kriminelle genom avskräckning, inkapacitering och behandling ingår 
visserligen i samhällsskyddet. Vad som framgår mindre tydligt är att även den påverkan som 
straffet har på allmänheten genom normer och värderingar som internaliseras genom lagar och 
straff och den avskräckning straffet också verkar som räknas in inom den samhällsskyddande 
effekten.125 Det blir i princip enbart den selektiva inkapaciteringen126 som får representera 
samhällsskyddet i planeringen av den nya säkerhetsanstalten. Det är detta den nyliberala 
straffpolitiken syftar till menar Lauesen, att differentiera och urskilja riskgrupper i samhället.127 
Ett sätt som enligt Mathiesen dömer folk innan de begått sitt brott. Detta genom att peka ut de 
personer som anses ligga i målgruppen, dvs. högriskpersoner. Etiska problem uppstår då du 
placerar folk i en situation som kan provocera fram ett våldsamt beteende. Mathiesen menar att 
riskbeteende kan vara situationsbestämt. Något som gör riskbedömning oerhört svårt och 
känsligt. ”Människor som skulle kunna tänkas utföra farliga handlingar, visar sig faktiskt inte göra 
det. Ytterligare andra hamnar å andra sidan i situationer som gör dem farliga.”128 Istället garderar 
man sig genom en säkerhetsanstalt vars resultat vi egentligen aldrig kan se då vi inte vet om 
ordningsstörningar eller avsaknaden av de samma beror på säkerhetsplaceringen eller 
högriskklientelet. I Becks nyliberala risksamhälle har vi kommit förbi klassamhällets sociala 
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ordning och uppdelning och istället anpassat oss efter de konflikter och differentieringar som 
följer i hotbildernas kölvatten.129  

Det nyliberala maktutövandet 
Mycket energi i rapporten läggs på praktiska lösningar, så som byggnadens utformning. Detta 
kapitel kallas kort och gott för Säkerhet. Säkerhet ligger således i inspärrningsmöjligheterna. 
”Byggnaderna bör utformas och förläggas på ett sådant sätt att lokaler och utrymmen som 
erfarenhetsmässigt är känsliga ur säkerhetssynpunkt placeras strategiskt [min kursivering] 
riktigt.”130 Ordvalet påminner om en stridssituation. Detta är ett krig vi för, men istället för att 
hålla fienden borta från vårt fort gör vi allt för att inte släppa ut dem. Beskrivningen av 
säkerhetsanstaltens utformning är detaljerad och påminner om Jeremy Benthams Panopticon.  

Bevakningscentralen skall vara bemannad dygnet runt och strategiskt placerad inom 
huvudanstalten. Lokalen, där bevakningscentralen inrättas, skall vara  väl skyddad från insyn 
och angrepp utifrån. Från bevakningscentralen skall all kameraövervakning ske.131  

En ständigt bemannad bevakningscentral med full uppsikt var kärnpunkten i Benthams 
Panopticon. Idag har kameraövervakningen ersatt Benthams arkitektoniska möjliggörande av 
övervakningen, men fyller ändock samma funktion.  Vetskapen om det möjliga iakttagandet ska 
fungera som en dämpande maktfaktor.132  

Besök överväges i största mån vara övervakade, telefonsamtal kontrollerade och brev 
granskas. Den disciplinerande makten fokuserar på den hierarkiska övervakningen. Den 
kontrollerande makten blir övervägande. Något som möjliggörs med den typ av panoptism man 
tillämpar. Anstalten blir i princip genomskinlig, det finns ingenstans att gömma sig för varken 
personal eller intagna, allt bevakas. Det är på detta sätt panoptismen verkar, maktfunktionen 
ligger i att makten är ständigt närvarande utan att behöva vara det. Makten tillhör inte längre en 
enskild person, den består istället av ett system av kontrollmekanismer.133  

Med hög säkerhet följer att allvarliga händelser eller tillbud inträffar relativt sällan och detta 
förhållande medverkar dessutom till att risk finns för att rutiner försummas. Ett sätt att få 
rutiner att fungera är att någon form av kontrollfunktion etableras som är känd för både 
personal och intagna.134  

Kontrollfunktioner blir lösningen på de flesta problem. Övervakningen blir den effektivaste 
maktutövningen. ”Storebror ser dig” mentaliteten ska hålla säkerheten uppe och göra 
maktpositionerna tydligare. Den normaliserande tonen finns visserligen kvar men makten utövas 
inte längre därigenom utan får istället ikläddas rollen av kontrollant. Normaliseringsprocessen har 
i detta läge nått en något uppgiven ton. Vissa faktorer är medfödda, de kan vi inte gör något åt. 
De intagnas brist på koncentrationsförmåga och motivation är ytterligare ett hinder att bestiga. 
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Målgruppen beskrivs som problematisk och där många har ”dokumenterade psykiska störningar, 
företrädesvis antisociala personlighetstörningar och psykopati.”135 Normalisering blir 
svåruppnåeligt och fokus hamnar istället på den makt vi faktiskt kan utöva över dessa individer, 
den fysiskt kontrollerande makten, avskiljandet från samhället.  
 Normaliseringsprocessen är emellertid inte bortglömd. ”När intagna väl placerats på 
säkerhetsplats skall innehållet utgå från en human människosyn, god omvårdnad och ett aktivt 
påverkansarbete.”136 Likaså betonas vikten av de individuella behoven och 
verkställighetsplanerna. ”Det är även av stor vikt att verkställigheten planeras på ett sånt sätt att 
den intagnes beslutsförmåga inte inskränks mer än vad säkerheten kräver.”137 Det är inte 
inspärrning det handlar om, utan rehabilitering och återfallsförebyggande arbete ”utan att kraven 
på säkerhet och samhällsskydd eftersätts.”138 Där föreligger nämligen en konflikt, en balansgång. I 
själva verket finns inga tecken på svårigheter att sammanfoga detta i en säkerhetsanstalt. Fokus 
ligger på säkerhetsaspekten, det utrymme som lämnas för individualitet inom anstalten försvinner 
i rapporten. Hur individualitet i verkställigheten ska möjliggöras framkommer ingenstans, 
däremot finns rörelsemönster noggrant beskrivet. Alla slags förflyttningar och liknande ska 
begränsas, likaså alla resor. Kontakten med omvärlden ska kontrolleras och besök och annan 
kontakt kommer att övervakas. Uppenbarligen kommer den kroppsliga makten att utövas i 
största möjliga mån. Normaliseringsprocessen kommer i andra hand, när den inte riskerar att 
påverka säkerheten. Med detta konstaterande representerar säkerhetsanstalten flera av de saker 
som Petersson menar att den liberala kriminalvårdsdiskursen strävar bort ifrån, så som 
”åtskillnad, ovanifrån, dikterade förändringsbehov och underkuvelse.”139 En följd av det 
nyliberala tänkandet enligt Lauesen där svagare gränser skapar en allt mer svårkontrollerad 
situation för staten, vilket resulterar i urskiljandet av produktivitet och tärande. Den tärande delen 
innebär en säkerhetsrisk för oss alla och kräver en hantering, en marginalisering och 
differentiering som legitimerar säkerhetsåtgärder. 140 Denna samhällsgrupp besitter inte längre 
samma rättigheter som övriga samhällsmedborgare. Den selektiva inkapaciteringen brukas som 
ett självklart instrument i risksamhällets strävan mot riskminimering.  

Helhetsbilden  
Ständigt återkommande i det empiriska materialet är fokuseringen på den återfallsförebyggande 
kriminalvården som dock inte får innebära en bortprioritering av säkerhet och trovärdighet. 
Dessa två målsättningar presenteras som varandras motsättningar och därför svåra att föra 
samman. Att lyckas med detta uppdrag skulle således enligt En ny kriminalvårdslag innebära en 
”effektivt och humant bedriven kriminalvård.”141  
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Inom ramen för utdömda påföljder skall såldes stora ansträngningar göras för att rehabilitera 
de dömda så att de inte återfaller i brott. Att finna de rätta formerna för detta, med bibehållen 
trovärdighet i verkställigheten och utan att kraven på samhällsskydd eftersätts, är den kanske 
allra största utmaningen för framtidens kriminalvård.142  

När intagna väl placerats på säkerhetsplats skall innehållet utgå från en human människosyn, 
god omvårdnad och ett aktivt påverkansarbete. Att finna de rätta formerna för detta, med 
bibehållen trovärdighet i verkställigheten och utan att kraven på samhällskydd eftersätts, är en 
av utmaningarna vid inrättandet av en säkerhetsanstalt.143  

Samhällsskyddet, den effektiva och säkra verkställigheten, och individualiteten, den humana och 
återfallsförebyggande rehabiliteringen. I båda texterna presenteras de som motsatser svåra att 
sammanfoga, dessutom alltid i relation till varandra. Trycks det på det ena måste också det andra 
framhållas som en motvikt. ”Utredningen skall överväga hur en, på detta sätt i högre utsträckning 
än idag, individualiserad verkställighet kan uppnås utan att kravet på samhällsskydd eftersätts.”144 
Följaktligen får dessa två motsättningar stå för detta kapitels rubriceringar och jämförelsepunkter 
då jag ska sätta de två texterna i relation till varandra. Detta, inte för att dra några generella 
slutsatser om en utveckling som är omöjlig att fastställa på så pass lite material och tid mellan 
texternas producerande, utan för att se om det går att peka på eller ana en förändring i den 
svenska kriminalvårdsdiskursen. 

Individualitet  
I En ny kriminalvårdslag finns tre punkter som anses vara de viktigaste att se över, förebyggandet 
av återfall i brott, säker och trovärdig verkställighet och reglerna för överklaganden. Av dessa tre 
punkter får förebyggandet av återfall i brott klart störst utrymme. Den återfallsförebyggande 
punkten fokuserar på de intagnas möjlighet till ett socialt mer välordnat liv efter avtjänat straff. 
Möjlighet till utbildning och praktisk arbetsträning ska finnas på anstalterna för att skapa 
kapacitet till egen försörjning. Olika liberala styrningsfunktioner som strävar efter ett 
egenmaktsförhållande. Sysselsättningsutbudet finns även upptaget i Kriminalvårdsstyrelsens förslag 
avseende ny säkerhetsanstalt , med skillnaden att det här presenteras som ett sätt att påverka 
”stämningsläget och förekomsten av hot och våld på en avdelning”145 Sysselsättningen får fylla 
olika funktioner när inställningen till de intagna ser olika ut. Förmodligen finns det även i 
Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt en förhoppning om att de intagna någon gång 
i framtiden ska kunna använda sig av det de lär sig, det är dock inte första prioritering.  

Samhällsskyddet tillgodoses genom den intagnes placering på säkerhetsplats. När den intagne 
väl placerats på anstalten inleds ett påverkansarbete som i förlängningen skall ge 
förutsättningar för annan anstaltsplacering.146

Dessa intagna ses som långt från frigivning och normalisering, således försvinner även fokus på 
det socialt välordnade livet efter frigivning. Istället för egenmaktens styrningsfunktioner handlar 
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det om en kroppsligt disciplinerande makt som ska leda mot en bättre acklimatisering till 
anstaltslivet, där de förväntas tillbringa lång tid. Båda rapporterna tar också upp behovet av ett 
förmånssystem, man ska kunna tjäna på att sköta sig. Detta förslag följs i En ny kriminalvårdslag av 
en reservation:  

Självklart måste ett sådant system präglas av respekt för de individuella förutsättningarna att 
leva upp till de krav som kan ställas. Här måste uppmärksammas att vissa grupper kan ha 
särskilda svårigheter och behov under anstaltstiden.147

Även i Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt följs förslaget av en reservation:  

Det är dock viktigt att understryka att skötsamheten i sig inte omedelbart har inverkan på den 
intagnes möjligheter att komma ifråga för annan anstaltsplacering. Förändringen hos den 
intagna måste upplevas som seriös och vara väl grundad och uppföljningsbar för att annan 
anstaltsplacering ska komma ifråga.148  

De två texterna svänger åt varsitt håll. Den ena vill lätta upp förslaget, göra det mjukare och få 
bort kravfunktionen. Den andra vill göra det lite hårdare, betona vikten av lyhördhet inför det 
äkta och det spelade. Ingen som inte förtjänar det ska tjäna på det i så stor utsträckning. Samma 
förslag får två olika meningar och innebörder. Den mjukare varianten visar på förhoppningen att 
motivera till en individuell äkta förvandling. En förhoppning om egenmaktens verkan. Den 
hårdare varianten visar snarare på en dämpningsfunktion, en anpassning hos de intagna oavsett 
om den är äkta eller ej som ska minska ordningsstörningar. I Rose kontrollsamhälle handlar det 
inte längre om normalisering och förändring. Istället är det en disciplinmässigt fungerande anstalt 
som räknas.149 Båda förslagen kommer dock från samma grundtanke. Det är de intagna som inte 
vet sitt eget bästa och därför tjänar på att följa de regler som sätts upp på anstalten, reglerna är 
ytterligare ett steg mot social anpassning oavsett om man följer dem med eftertanke eller ej.  
 Flera liknande exempel i de båda texterna går att finna, kontentan är dock densamma, 
kriminalvårdsdiskursen byggs på samma grund, men förväntningar och scenarior ger dem olika 
fokus och riktningar. Den individualiserade verkställigheten representeras i En ny kriminalvårdslag 
av möjligheterna att bygga upp ett socialt fungerande liv efter avslutat straff. Den 
individualiserade verkställigheten i Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt 
representeras av risk- och behovshantering, dvs. att verkställigheten anpassas efter varje enskild 
intagen för att undvika risksituationer.  

Utöver att bedöma risk för återfall i brott [min kursivering] skall även säkerhetsrisker och risker 
för misskötta utevistelser analyseras. Verkställighetsplanen skall omfatta mål, och delmål, 
insatser, ansvar, tidplan, uppföljning etc., och vara tydligt utformad och känd för den intagne 
och personalen.150

I Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt talas det i första hand om risker och hur 
man hanterar dessa. Inte bara vad det gäller säkerhetsrekommendationer och behov utan även 
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när det, som här ovan, gäller den individuella verkställighetsplanen. Risksamhället förtar tron på 
möjligheter genom sin ständiga strävan att förhindra riskerna. Det tidigare målet att skapa 
förutsättningar och möjligheter handlar i risksamhället om att bekämpa hot och risker.151  I En ny 
kriminalvårdslag talas det oftare om möjligheter:  

Att stärka de intagnas förmåga att sköta vardagliga sysslor och klara sig på egen hand är en 
förutsättning för att främja möjligheterna att leva ett socialt välordnat liv efter verkställigheten. [min 
kursivering]152  

Den individualiserade verkställighetsplanen är inte ett sätt att bekämpa anstaltens risker, snarare 
ett sätt att skapa möjligheter för de intagna. På samma sätt visar språkbruket på skilda 
bemötanden mot de intagna. På säkerhetsanstalten handlar det om god omvårdnad. I En ny 
kriminalvårdslag talas det istället för omhändertagande om ansträngningar för att stödja, hjälpa och 
stärka de intagna utifrån deras egna engagemang. Individualiseringen får olika former beroende 
på i vilket stadium subjektet anses befinnas. Egenmakt tillämpas på de som anses kapabla att 
använda sig av det. Individualiseringen handlar således om den klassificering och differentiering 
kriminalvården använder sig av i urskiljandet av det enskilda subjektets behov och krav. 
Kriminaliteten är föränderlig, det som en gång var kriminellt behöver inte längre vara det, 
samtidigt som nya handlingar kriminaliseras med jämna mellanrum.153 På samma sätt borde också 
riskfaktorerna vara föränderliga i fas med kriminaliteten och samhällets utveckling. 
Individualiseringen av kriminalvården torde även den vara föränderlig i takt med den normalitet 
och avvikelse som bedöms i verkställigheten och som är en del av kriminalitetens förändring.  

Samhällsskydd  
Det fokus som i En ny kriminalvårdslag lagts på det återfallsförebyggande arbetet har i 
Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt lagts på säkerhetsaspekten. Mycket plats och 
energi ägnas åt att måla upp den fysiska byggnaden och alla dess säkerhetsfunktioner. Något som 
legitimeras av den uppmålade bilden av klientelet som avvikande och farliga på det sätt jag visat 
på tidigare i uppsatsen. Att säkerhet inte har med straffet att göra utan är kopplat till klientelet är 
en tanke som genomsyrar både texterna. Svårigheten med en välavvägd säkerhet förklaras i En ny 
kriminalvårdslag på följande sätt: ”Ett anstaltsklientel som till allt större del består av 
långtidsdömda, narkomaner och psykiskt störda har gjort denna uppgift allt mer komplicerad.”154 
Det är först utifrån detta perspektiv som säkerhetsbehovet införs. Det är vissa personer som 
utgör en risk och det är dessa som måste hanteras. I första hand eftersom: ”Ordningsstörningar i 
anstalterna försvårar eller omöjliggör det återfallsförebyggande arbetet med påverkan och 
behandling av de intagna.”155 De ordningsstörande individerna anses alltså vara ett 
störningsmoment i det återfallsförebyggande arbete som utförs och således inte enbart en risk i 

                                                 
151 Ulrich Beck, (2000) s. 69 
152 Justitiedepartementet, (2002) s. 8 
153 Torkil Lauesen, (2000) s. 1 
154 Justitiedepartementet, (2002) s. 8 
155 Ibid.  



 37

bemärkelsen av rymningsbenägna eller våldsamma utan även en risk för hela den 
normaliseringsprocess som anstaltsviselsen eftersträvar. Dessa intagna plockas därför ur 
sammanhanget och samlas på en gemensam plats där man kan hantera denna risk, 
säkerhetsanstalten. Säkerhetsanstalten blir på detta sätt en avstickare från övrig kriminalvård. 
Dessa individer är avvikare från avvikarna. På dessa intagna måste vid tillfällen generell eller 
selektiv inlåsning tillämpas, styrketräning med vikter förbjudas, transportering begränsas etc. De 
är risker för normaliseringsprocessen och måste således hanteras enligt andra makttekniker. Med 
den farliga stämpeln på sig blir det istället den säkra förvaringens olika kroppsliga makttekniker 
som får verka. Säkerheten och det samhällskydd det representerar är inte motsägelsefullt, dess 
lösning är densamma i båda texterna. Risker minimeras genom förhöjd säkerhet. Den förhöjda 
säkerheten är inte ett led i det återfallsförebyggande, det är ett sätt att rädda det 
återfallsförebyggande och sortera ut de element som kan störa. Båda texterna betonar: 

Det är angeläget att intagna inte vistas under högre säkerhetsförhållanden än som är motiverat 
utifrån individuella riskbedömningar/…/156

Det är också angeläget att intagna inte vistas under högre säkerhetsförhållanden än som är 
motiverat utifrån individuella riskbedömningar.157  

Det finns alltså inget generellt att tjäna på en högre säkerhet, tvärtom bör det undvikas. Det är 
enkom de personer som anses vara tillräckligt stora risker som ska placeras på säkerhetsanstalt, 
för att skydda samhälle och övrigt klientel. ”Förutsägelsens logik ersätter diagnosens logik”158 
menar Rose när man i risksamhället ska differentiera säkerhetsriskerna från de 
egenmaktkapabla.159 Förutsägelser som får samhällsskyddet att, likt individualiteten, handla om 
klassificering och fördelning. Att urskilja vilka förutsättningar och möjligheter de intagna kan 
tänkas besitta. En säkerhetsfunktion som enligt Foucault lever kvar sedan flera hundra år. 

Fr o m 1797 är fångarna uppdelade i fyra klasser: den första omfattar dem som uttryckligen har 
dömts till isolering eller som gjort sig skyldiga till allvarliga förseelser i fängelset; den andra 
omfattar dem som ”är kända som återfallsförbrytare … eller vilkas depraverade moral, 
farlighet, oregerliga läggning och oordentliga uppförande” givit sig till känna under den tid de 
vistats i fängelser; den tredje omfattar dem ”vilkas karaktär och omständigheter, före och efter 
domen, låter ana att de inte är vanliga brottslingar”. Slutligen finns det en särskild avdelning, en 
provklass avsedd för dem vilkas karaktär man ännu inte hunnit lära känna eller som – i de fall 
man har lärt känna den – inte förtjänar att införlivas med den föregåenden kategorin.160

En klassificering som inte skiljer sig nämnvärt från de fyra säkerhetsnivåer enligt vilka dagens 
svenska intagna fördelas.161 Vad denna klassificering i sin tur avgör är egentligen inte vilken typ av 
säkerhetsåtgärder som behöver vidtas, utan vilken typ av kontroll- och maktfunktioner som 
behöver aktiveras. Det som benämns som farlighet skulle också kunna kallas grad av avvikelse då 
det talas om intagna med missbrukarproblem, psykiska problem, kriminella identiteter och 

                                                 
156 Kriminalvårdsstyrelsen, (2004) s. 10 
157 Justitiedepartementet, (2002) s. 9 
158 Nikolas Rose, (2003) s. 98 
159 Ibid.  
160 Michel Foucault, (2001) s. 148 f.  
161 Se Förändrat klientel i denna uppsats s. 25 



 38

liknande. Det handlar om olika grader av normaliseringsbehov. Något som även syns i 
klassfördelningen i citatet ovan. Ju större avvikelse desto fler och tydligare kontroll- och 
maktfunktioner för att återanpassa den intagne till normalitetsmallen. Därför koncentreras det i 
allt högre grad på kontrollfunktionerna istället för på normaliseringsprocessen ju högre upp på 
skalan du kommer. I den högsta säkerhetsklassen, de som är målgrupp för säkerhetsanstalten, är 
normaliseringsprocessen så avlägsen att man i första hand koncentrerar sig på de 
kontrollfunktioner som överhuvudtaget ska göra det möjligt att skapa en normaliseringsprocess. 
Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete fokuserar på egenmakten som en del av 
rehabiliteringsarbetet. En av de förutsättningar som försvårar processen på säkerhetsanstalten då 
de intagna förväntas ha ”brist på koncentrationsförmåga och låg motivation.”162 Således använder 
man sig av ett belöningssystem för att överhuvudtaget möjliggöra samarbete, trots att man inte 
förväntar sig att de intagna ska engagera sig med äkta engagerade avsikter. Goda 
omvärldskontakter, som i En ny kriminalvårdslag beskrivs som en positiv del av 
rehabiliteringsarbetet, hanteras på säkerhetsanstalten med strikt övervakning och kontroll. Inga 
obevakade besök, besök med glasruta, kontrollerade telefonsamtal och brev och liknande. De 
goda omvärldskontakterna försvinner inte, de kontrolleras bara än striktare. I En ny 
kriminalvårdslag ges utredningen i uppdrag att: 

/…/överväga hur en, på detta sätt i högre utsträckning än idag, individualiserad verkställighet 
kan uppnås utan att kravet på samhällsskydd eftersätts. 163

I Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt presenteras det förväntade resultatet av 
säkerhetsanstalten som:  

Genom att utöka antalet säkerhetsplatser med en säkerhetsanstalt kommer kriminalvården ges 
goda förutsättningar för att upprätthålla samhällsskyddet. När intagna väl placerats på 
säkerhetsplats skall innehållet utgå från en human människosyn, god omvårdnad och ett aktivt 
påverkansarbete.164

Som jag visat på tidigare framställs detta som en balansgång, en utmaning att föra samman. I 
slutändan är det dock ingen balansgång, säkerhetsaspekten går alltid först, ”utan att 
samhällsskyddet eftersätts”.  Goda omvärldskontakter, sjukhusbesök etc. alla möjligheter 
eftersträvas, men inte genom att ge avkall på säkerheten utan istället genom ökade 
kontrollfunktioner.  

Den diskursiva bilden 
Den kriminalvårdsdiskurs som presenteras i En ny kriminalvårdslag är egentligen inte så annorlunda 
från den som visas i Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt. Det är individualitet och 
samhällskydd som ska samverka och skapa förutsättningar för en återfallsförebyggande 
verksamhet, utan att för den skull eftersätta säkerheten. Skillnaden mellan de båda texterna ligger 
istället i att de riktar sig mot olika grupper av intagna.  
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Det är inte heller acceptabelt att ordningsstörningar i anstalterna försvårar eller omöjliggör det 
återfallsförebyggande arbetet med påverkan och behandling av de intagna. Ett anstaltsklientel 
som till allt större del består av långtidsdömda, narkomaner och psykiskt störda har gjort denna 
uppgift allt mer komplicerad.165  

Det är dessa individer man riktar sig mot när man tar upp säkerhetsaspekten i En ny 
kriminalvårdslag. Det är samma individer man nämner som den tänkta säkerhetsanstaltens 
målgrupp, ordningsstörande intagna, narkomaner, psykopater, negativa ledare etc. Dessa är inte 
bara risker i form av rymningsbenägna och stökiga, de är även risker för den egenmakt och 
normaliseringsprocess som den återfallsförebyggande verksamheten använder sig av. I egenskap 
av intagen på anstalt, brottsling, är du en avvikare som är i behov av rättning. Som intagen på en 
säkerhetsanstalt är du inte längre bara en avvikare från samhället, du är dessutom en avvikare från 
avvikarna, då du inte ens platsar på en ”vanlig” anstalt. Detta blir tydligt i 
målgruppsbeskrivningen för säkerhetsanstalten:  

Många är föremål för särskilda åtgärder såtillvida att de är placerade i befintliga 
säkerhetsavdelningar, avskildhetsplaceringar, SKI-avdelningar [SKI = Särskilt Krävande 
Intagna, min anm.], stödavdelningar, psykavdelningar, eller särskilda motivationsavdelningar.166  

Lauesen beskriver denna typ av säkerhetsfängelse som en ”container för farligt avfall”, vilket han 
menar blir resultatet av den utvidgade marginalisering som dessa åtgärder leder till. Anledningen 
till att denna bild av farlighet tar fäste i samhället och fungerar som legitimering av agerandet kan 
härledas till risksamhällets individualitet där rädsla blir den centrala punkt som kollektivet kan 
skapas kring.167

Med bakgrund av de olika klientelbilder som målas upp legitimeras också olika 
tillvägagångssätt. Säkerhetsanstaltsplaceringen är ett led utanför den rehabiliterande anstalten, 
dessa intagna måste först oskadliggöras för att kunna byggas upp på nytt. Kriminalvårdsdiskursen 
utgår således från resocialiseringsprocessen där den intagne står utanför samhällsgemenskapen 
och måste omformas för att kunna återanpassas. Den liberala maktutövningen aktiveras när 
subjektet görs aktiv i sin egen styrning, dock ses vissa subjekt som icke kapabla att delta i denna 
process. Det är därför klassificeringsmöjligheterna blir viktiga och ger utrymme för den nyliberala 
diskursen. För att kunna hantera dessa olika steg av avvikelse måste vi kunna placera dem i olika 
fack. Nivåindelningen skapas efter risker, ”farlighet”, vilket egentligen skulle kunna ses som nivå 
av avvikelse. Att det är Kriminalvårdsstyrelsens Normeringsenhet168 som gör denna bedömning 
tydliggör likhetstecknet mellan farlighet och avvikelse. Klassificeringen, och därmed också 
kriminalvården, blir således en spegel av samhället och de strukturer som fastslagit den tillfälliga 
normalitetsramen.  

I den nyliberala diskursen använder man sig, enligt Lauesen, av straffpolitiken inte bara som 
ett sätt att skapa trovärdighet för kriminalvården utan till hela samhällssystemet. Detta i egenskap 
av ett av de få kontrollerbara områden där man kan åstadkomma konkreta och tydliga 
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förändringar. Den på ytan hårda kriminalpolitiken syftar således till att stärka det politiska stödet i 
en tid av osäkerhet och rädsla.169 Därför skulle presentationen som spetsats till med en betoning 
på det farliga klientel som ska bli säkerhetsanstaltens målgrupp kunna relateras till den mediapanik 
som utlöstes efter förra årets rymningar. En mediapanik kännetecknas, enligt Pollack, av att oftast 
följa samma typ av förlopp: 

En början, oftast i ett enskilt fall, en höjdpunkt då debatten förs av företrädare för 
offentligheten och professioner och ett slut i vilket man, åtminstone till synes, löst eller 
åtgärdat ’problemet’.170

Hela denna process blir en samverkan mellan medier, allmänhet och de offentligt ansvariga 
personerna eller organisationerna. Den utlösande faktorn, som i detta fall kan sägas vara 
rymningarna, skapar utrymme för en hotbild, vilket fångas upp av medierna som förmedlar den 
information som behövs för att den kollektiva rädslan ska aktiveras. Beck talar om 
offentlighetens definitionsmakt i egenskap av den genomslagskraft den av media uppmålade 
hotbilden får. Genom att definiera det farliga och ställa krav på lösningar av problemen är media 
högst delaktig i den politiska dagordningen. En hotbild eller risk kan med andra ord, likt frågan 
om kriminalvårdens säkerhet, dyka upp och fortplanta sig oerhört snabbt via 
definitionsmakten.171 Det farliga är nu allmänt känt och debatten, i det här fallet kring hur säker 
vår svenska kriminalvård kan anses vara, påbörjas. Thomas Bodström, som ansvarig i form av 
justitieminister, får stå till svars för de brister man anser sig finna och uppmanas agera. Det i 
risksamhället politiska agerandet handlar om att bekämpa hot och risker.172 Här menar Pollack att 
även Bodström, i detta fallet, tjänar på mediepaniken genom det utrymme det lämnar honom att 
bevisa sin handlingskraft, vilket är svårt att demonstrera i det nyliberala svårkontrollerade 
samhället.173 Han ser till att kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör Lena Häll Eriksson lämnar sin 
post samtidigt som han tillsätter flera utredningar för att se över säkerheten i svensk kriminalvård. 
Bodströms trumfkort bland dessa undersökningar, möjligheten till konstruerandet av en 
säkerhetsanstalt, resulterar i den rapport som används i denna studie, Kriminalvårdsstyrelsens förslag 
avseende ny säkerhetsanstalt. Säkerhetsanstalten blir ett utslag av den nyliberala diskurs som med 
hjälp av mediapaniken svepte fram över landet 2004.  

Maktanalys 
Peterssons beskrivning av Fängelset och den liberala fantasin syftar till den ambivalens mellan den 
liberala och den nyliberala diskursen som beskrivits ovan. Hur anstalten är ömsom samtida 
inspirerat som ett miniatyrsamhälle där alla utvecklings- och förändringsmöjligheter finns 
inbäddade, ömsom traditionellt inspärrande i sin samhällsskyddande karaktär. Petersson menar 
att det inom Kriminalvården blir ett försök att skapa frivillighet genom tvång. Fängelset är inte 
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bara ett straff, det är ett liv i egenskap av det du ska bära med dig därifrån174; viljan till ett ”socialt 
välanpassat liv”. Det är en disciplinär makt ur Foucaults synvinkel som utövas i form av de olika 
kontrollfunktioner som används. Anstalten är fortfarande en hierarkisk övervakning, man 
normaliserar genom belöningar och bestraffningar och examinerar genom de kontrollfunktioner 
som vakar över den frigivnes framarbetade samhällsansvar.175

Att dressera någon att uppföra sig på ett bestämt sätt genom ett fulltecknat tidsschema, genom 
att inpränta vanor och utsätta kroppen för olika sorters tvång innebär mycket speciella 
relationer mellan den som straffar och den som straffas. /…/Den som verkställer straffet skall 
utöva en total makt som ingen tredje person får störa, individen som skall förbättras måste 
vara helt omsluten av den makt som utövas över honom.176  

Peterssons ambivalensresonemang blir allt mer tydligt. Den egna ambitionen som anses så viktig, 
frivillighetens tecken, bäddas in i en ofrånkomlig situation. Det som i texterna formuleras som 
den ”största utmaningen för framtidens kriminalvård”177, att arbeta återfallsförebyggande 
samtidigt som man tryggar samhällsskyddet, (dvs. rehabilitering och säkerhet) ses i själva verket 
inte som varandras motsatser, snarare varandras förutsättningar. Den gamla tidens straff, som av 
Foucault beskrivs som den kvalfulla avrättningen, handlade om att genom offentliga straff avskräcka 
människor från att själva begå brott. Idag vill man istället för att avskräcka differentiera folk från 
kriminaliteten. Genom att måla upp en bild av vi och dem, där två sidor står i kontrast. Stränga 
straff fyller mindre funktion, vikten av att befinna sig som motpol till kriminaliteten blir det 
viktiga.178 Straffet är inte längre ett sätt att hämnas brottet utan handlar snarare om utbildning 
genom upprepad inpräntning av lag och regler.179 Denna uppdelning som görs mellan 
motsatspar, kriminell - icke kriminell, är ett av leden i användandet av den disciplinära makten för 
den individuella kontrollen. Nästa led blir att tvinga in individen i fråga på den plats han blir 
tilldelad. Till följd av disciplineringen som konstituerande av gränserna för normalt och onormalt 
menar Foucault att disciplineringsprocessen sätts igång som en reaktion på det onormala. Detta 
genom att skapa mekanismer som omger fenomenet i ett försök att rätta till det som anses fel.180 
Egenmakten har med andra ord även den behovet av en klassificerande makt för att aktivera den 
disciplinerande makten utan att synliggöra en maktutövare. Petersson beskriver två nivåer av 
diskursen, där den yttre diskursen strävar efter trovärdighet via effektivitet, medan den inre söker 
reformera kriminalvårdssystemet mot nya liberala styrningsmekanismer.181 Rose exemplifierar 
Peterssons två nivåer när han hänvisar till de tidigare engelska mentala institutionerna. Här var 
kontrollen tydligt synlig både utifrån och inifrån genom höga murar och sträng övervakning. Den 
normaliserande och värdegrundsuppbyggande processen som dock lades fokus på innanför 
murarna gjorde det yttre skalet till lika mycket en trygghetsfaktor för de utanför som en gräns för 

                                                 
174 Kenneth Petersson, (2003) s. 155 f. 
175 Michel Foucault, (2001) s. 200 
176 Ibid. s. 152 
177 Se för direktcitat Justitiedepartementet, (2002) s. 4, men även Kriminalvårdsstyrelsen, (2004) s. 8 
178 Michel Foucault, (2001) s. 324 
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de innanför.182 Samhällsskyddet skapar trovärdigheten som det återfallsförebyggande arbetet 
kräver och blir på så sätt även varandras förutsättningar. 

I och med att det i En ny kriminalvårdslag, som jag tidigare visat på, är avvikelsen som är 
problemet är det också den normaliserande makten som blir verktyget inom 
kriminalvårdsdiskursen. Avvikelsen ska ”botas” genom en resocialiseringsprocess där 
anstaltsvistelsen ”så långt det är möjligt bör vara lik livet i frihet i fråga om bl. a. vardagliga 
rutiner.”183 Det är denna normaliseringsprocess som ska återföra den intagne till ett fungerande 
liv som fullvärdig samhällsmedborgare efter avtjänat straff. Den normaliserande makten blir 
synlig genom den normalisering man ger uttryck för som eftersträvansvärd. Ett socialt välordnat 
liv är det som ska uppnås, vilket innebär att du ska passa in inom de ramar samhället satt upp 
som normalitet. Detta innebär fasta, goda sociala relationer, egen försörjning, förmågan att sköta 
vardagliga sysslor, personligt ansvarstagande och sunda, dvs. icke kriminella, värderingar. 
Anstalten formas för att skapa en för ändamålet passande miljö. Självförvaltning, utbildning, 
uppmuntran till ett positivt socialt nätverk och framförallt belönas den egna motivationen och 
viljan till förändring. Observera dock att det så långt som möjligt ska likna vårt eget fria samhälle, 
den ständiga reservationen finns även med här, det får inte inkräkta på samhällsskyddet. Den 
normaliserande makten kompletteras med säkerhets- och kontrollfunktioner beroende på 
avvikelsegrad. Kontrollfunktioner som tar över helt när du kommit upp i den avvikelsegrad 
målgruppen för säkerhetsanstalten förväntas representera. Makten övergår då till att röra den 
fysiska makten i första hand. Den fysiska makten tar över för att överhuvudtaget förhindra 
avvikande beteende. Säkerhetsfunktionerna ska vara så effektiva att det inte finns utrymme för 
ordningsstörningar eller liknande. Genom att begränsa individens frihet till ett minimum utövas 
den mest jämlika och effektiva fysiska makten, då vi alla ursprungligen anses besitta lika mycket 
frihet.184 Men frihetsberövningens jämlikhet försvinner i och med användandet av olika 
maktfunktioner på olika subjekt. I risksamhället blir frihet inte längre lika intressant. 
Klassamhällets jämlikhetsideal har fått ge vika och har istället ersatts av individualiseringens kamp 
för överlevnad. Maktstrukturerna används inte längre som skapare av möjligheter utan agerar 
istället försvar mot de risker och hotbilder som skapas.185  

Klassificeringsverktyget blir en viktig del av kriminalvården där liberalistiska 
egenmaktstankar krockar med det nyliberalistiska risksamhället. Klassificeringen agerar genom 
den disciplinära makt som framkommit i studien där den kan ses som ett av disciplineringens 
grundverktyg. 

Disciplin är konsten att rangordna och teknik som gör det möjligt att ändra uppställningen. 
Den individualiserar kropparna genom en utplacering som inte infogar dem i ett sammanhang 
utan fördelar dem och låter dem röra sig i ett nät av relationer.186   
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För att göra disciplineringen möjlig och eftersträvansvärd behövs differentieringen som ett led i 
subjektets förhållande till sig själv. Klassificeringen blir således ett maktverktyg som samtidigt 
som det gör den liberala egenmakten möjlig också legitimerar den nyliberala fysiskt 
kontrollerande makten.  
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Avslutande reflektioner 
1991 rymde Joan Ursut från Kumlaanstaltens specialavdelning. Det ledde i samhället till en debatt 
kring svenska fängelsers säkerhet. Tillsammans med det stora fångupploppet på 
Tidaholmsanstalten 1994 läggs grunden för en förändring, fokuserad på förhöjd säkerhet, inom 
svensk kriminalvård.187 Samma procedur återupprepas 2004 när Tony Olsson lyckas rymma från 
Hall tillsammans med Alfred Sansiviero, Mahmoud Amaya och Daniel Maiorana. Då flera 
uppmärksammade rymningar genomförts under samma år tar mediapaniken stor fart.188 Vad som 
skedde inom kriminalvårdspolitiken under år 2004 är med andra ord ingen unik enskild händelse. 
Det kan tyckas att den storsatsning som gjordes på säkerheten 1994 borde varit anledningen till 
att vad som skedde 2004 inte skulle kunnat hända. Å andra sidan är det, baserat på empirin, 
möjligt att en sådan satsning har ett bäst före datum, att det måste omarbetas vart tionde år för 
att anpassas efter kriminalvårdens förändrade förutsättningar. Allt detta är bara spekulationer. 
Hur dessa rymningar överhuvudtaget var möjliga och varför debatten blossar upp med jämna 
mellanrum skulle kunna vara utgångspunkten till en helt ny uppsats, men det är inte syftet med 
den här. Istället kan vi ställa oss frågan hur kriminalvårdsdiskursen har påverkats av den 
uppståndelse som omgav den under 2004.  

Straffsamhälle eller tvångsanstalt? Å ena sidan en straffande makt som fungerar inom hela 
samhällsområdet, som överallt är närvarande i form av skådespel, tecken, framställning, och i 
vilket man kan läsa som i en öppen bok, en makt som verkar genom att ständigt på nytt 
inpränta lagen i medborgarnas sinnen, som sörjer för att brottet undertrycks med hjälp av de 
hinder som uppreses för tanken på brott och som osynlig och utan omedelbar verkan påverkar 
”hjärnans mjuka fibrer” som Servan sade. En makt att straffa som skulle genomsyra hela 
samhället, verka på varje punkt och till slut inte längre uppsattas som vissa personers makt 
över vissa andra utan som alla medborgares omedelbara reaktion mot var och en. Å andra 
sidan en kompakt fungerande makt att straffa som in i minsta detalj bemäktigar sig den 
oskyldiges kropp och tid, som innesluter alla hans rörelser, hela hans uppförande i ett system 
av befallningar och vetande; en genomtänkt ortopedi som tillämpas på de skyldiga för att ”rätta 
till” dem individuellt; en autonom förvaltning av denna makt, som är avskuren både från 
samhällskroppen och från domarmakten.189  

Ett långt men intressant citat av Foucault. Straffsamhället och tvångsanstalten som han sätter upp 
som varandras motsatser skulle kunna jämföras med den liberala och den nyliberala diskurs vi sett 
prov på tidigare i uppsatsen. Även dessa ser ut och tycks agera som varandras motsatser, 
egenmakten i motsats till den fysiskt kontrollerande makten. Egenmakten, där makten inte längre 
tycks ligga i någon högre stående hierarkisk övervakning utan bäddas in i samhällets egna 
utestängningsfunktioner190 vilka aktiveras som ett led i normaliseringsprocessen. Utpekandet av 
det avvikande blir en nödvändighet för att kunna skapa bilden av det normala att forma samhället 
efter. Den fysiskt kontrollerande makten som i sin tur fokuserar rättningen på kroppen, 
inkapaciteringen får rollen som oskadliggörande och den som skonar samhället från onödiga 
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risker. Utpekandet av det avvikande blir en nödvändighet för att skapa solidaritet inom samhället 
i bekämpningen av dessa risker. Är det då nödvändigtvis två motsättningar som precis 
presenterats? Står det liberala i så tydlig kontrast till det nyliberala? Utpekandet av det avvikande 
är ett klassificerande maktverktyg som aktiveras inom båda diskurserna. Vad är det resultatet av? 
Enligt Petersson är den fysiska maktutövning en del av den ytliga diskursen som strävar efter 
trovärdighet medan han menar att den liberala diskursen och dess egenmakt finns under ytan 
som ett sätt att bemöta och se på subjektet.191 Den liberala och den nyliberala diskursen blir i 
Peterssons ögon två sidor av samma mynt. Petersson kallar detta kriminalvårdens ambivalens.192 
Innebär detta att den liberala och den nyliberala diskursen funnit punkten för ett samförstånd där 
de kan verka sida vid sida för att på båda sidor uppnå eftersträvat resultat? Eller är det helt sonika 
så att ambivalensen är en del av den diskursiva kamp som förs inom, inte bara kriminalvården, 
utan inom hela samhället. Om det skulle vara så att 2004 års händelser kommit att bli ytterligare 
ett led i denna kamp borde vi kunna vänta oss en allt starkare övervikt i någon av diskursernas 
favör. Kanske är det så att det nyliberala risksamhället fick det bränsle det behövde för att 
återföra vikten av fysiskt kontrollerande makt på dagordningen. För att få svaren på frågor som 
dessa krävs en studie i större format än denna. Kriminalvårdsdiskursen är enbart en del av den 
stora samhälleliga diskursen där samma kamp/samverkan/utveckling säkerligen pågår. Idag kan 
vi i kriminalvårdsdiskursen urskilja den liberala diskursen och den nyliberala diskursen i något likt 
samverkan, till och med likt ett beroendeförhållande skulle jag vilja påstå. Den samhälleliga 
trovärdigheten skapas genom den klassificerande riskhanteringen, vilket i sin tur gör den 
återfallsförebyggande egenmakten möjlig. 
  
Utvecklandet av en säkerhetsanstalt talar sitt tydliga språk, Kriminalvården investerar i förhöjd 
säkerhet. Klassificeringen som följer i den förhöjda säkerhetens kölvatten aktiverar en 
differentieringsprocess som ska peka ut de avvikande. I och med att avvikarna pekas ut i en 
grupp som redan består av utpekade avvikare dubbleras differentieringsprocessen. Lauesen kallar 
denna säkerhetsanstalt för en ”container för farligt avfall.”193 Mathiesen visar på ett liknande 
uttryck när han återberättar hur intagna ur denna grupp avvikare som är i behov av särskilda 
åtgärder själva refererade till sin situation som ”samhällets slaskhink.”194 Utpekandet blir dubbelt 
och de avvikande lever inte längre i marginalen utan till och med längst ut i marginalen.  

Hur detta kommer att sammanfalla med Kriminalvårdens vision ”bättre ut” är lätt att fråga 
sig då man genom klassificeringsprocessen för subjektet ännu ett steg längre från 
normaliseringen. När vår egen justitieminister utrycker tanken med säkerhetsanstalten som till för 
”de fångar som inte vill återanpassa sig”195 undrar man var samhällets grundläggande princip om 
människans lika värde tog vägen. Ett sådant uttalande tyder på tanken om en grupp icke 
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återanpassningsbara intagna, dvs. några som faller utanför denna ”bättre ut” vision och inte 
längre anses besitta samma rättigheter och förväntningar på kriminalvården. Det stora problemet 
uppstår i utpekandet av vilka som har förbrukat dessa rättigheter. Huruvida någon är 
”oförbätterlig” eller inte och bör tillfalla säkerhetsanstalten blir alltid enbart spekulationer. 
Forskning kring tidigare försök till förutsägelser om återfallsrisk och liknande visar på en 
felmarginal som riskerar att förvärra snarare än att förbättra situationen för flertalet intagna.196 
Riskbedömning och försök att förutsäga en intagens farlighet byggs på samma sätt på 
spekulationer, särskilt som farlighet enligt Mathiesen också kan anses situationsbetingat. Som jag 
redan visat på i uppsatsen kommer vi därför aldrig kunna veta huruvida det är vi själva som 
genom en säkerhetsplats provocerat fram detta ”farliga” beteende.197 Två av de fyra 
uppmärksammade rymningarna som genomfördes under 2004 skedde faktiskt från 
säkerhetsplatser.198 Är det ett resultat av säkerhetsplatsen eller det enskilda subjektet? Den etiska 
frågan huruvida vi kan spekulera i och försöka förutse ett brott eller en handling som ännu inte 
genomförts är samma diskussion som låg bakom övergången från behandlingsideologin till mer 
nyklassicistiska tankar i slutet av 70-talet. Det moraliska dilemmat man ansåg låg bakom försöken 
till förutsägelser gjorde att straffet snarare sågs som en slumpmässig bedömning.199 Är vi således 
tillbaka vid samma punkt igen, men vi vänder det åt andra hållet, är det dags att återinföra den 
slumpmässiga klassificeringen? Och vad har i så fall gjort det moraliska dilemmat mindre denna 
gång? Med hjälp av Beck vill jag återigen knyta detta klassificeringsbehov till de samhälleliga 
kraven och försöken att hålla samman liberalism och nyliberalism.  

Den vetenskaplig rationalitetens anspråk på att objektivt kunna fastställa hur riskabel en risk är 
vederlägger ständigt sig självt. För det första grundar det sig på ett korthus av spekulativa 
antaganden och rör sig uteslutande inom ramarna för sannolikhetsutsagor, vars säkerhet 
strängt taget inte kan bestridas ens av faktiska olyckor. /…/ Riskprognoser grundar sig på 
matematiska möjligheter och samhällets intressen, till och med särskilt när de presenteras med 
teknisk säkerhet.200   

Det samhälleliga intresset i risksamhället är att undanröja och minimera risker. Klassificeringen 
och det selektiva oskadliggörandet behövs som en möjlighet att behålla den liberalistiska 
egenmakten och dess återfallsförebyggande syfte. Trots att man i materialet betonar vikten av att 
inte bruka högre säkerhetsfunktioner än subjektet är i behov av blir kontentan att vissa är värda 
att offra i säkerhetens namn. Byggt på en ”slumpmässig” klassificeringsteknik, där framtida 
händelser alltid är omöjliga att förutse, blir det bättre att fälla än att fria. På så sätt tror vi att vi 
minimerar de risker och hot som samhället står inför.  
  
Vad är i så fall våra alternativ? Är det bättre att låta brottsligheten ha sin gilla gång och härja fritt 
än att riskera att inkräkta på den enskilda individens mänskliga rättigheter? Eller är det helt enkelt 
så att man efter vissa handlingar kan anse dessa rättigheter förbrukade? Ingår vi alla i ett 
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samhällskontrakt där man genom att bryta mot den tysta överenskommelsen inte längre tillhör 
det? Mathiesen representerar ett abolitionistiskt perspektiv när han hävdar att fängelset som straff 
inte fyller någon av de funktioner det är avsett för.201 Den självklara frågan blir; hur ska vi i så fall 
hantera kriminaliteten? Mathiesen jämför avvecklandet av fängelset med kärnkraftsavvecklingen. 
Under samma tidsram menar han att en avvecklingsprocess av fängelset som bestraffningsverktyg 
skulle vara genomförbar. Med detta menar han inte att vi ska avkriminalisera alla idag kriminella 
handlingar, dock anser han att fängelsets avveckling kommer att bidra till en naturlig 
avkriminalisering av vad vi idag anser vara kriminellt. Istället för bestraffning av brottslingen ska 
fokus läggas på offret och dess situation. Genom att lägga de resurser, som i vanliga fall går till att 
driva fängelser och liknande bestraffningsinstitutioner, på offret kommer de samhälleliga 
strukturerna kring kriminaliteten att förändras. På detta sätt kommer förändringen i 
brottstatistiken bli ytterst marginell. Främst på grund utav att det enligt Mathiesen är helt andra 
samhälleliga faktorer som påverkar kriminaliteten än fängelset och straffet.202 Kanske är detta ett 
alternativ? Kanske finns det andra liknande alternativ som skulle fungera? Åsikter i frågan finns 
det många, och säkerligen också olika typer av förslag. Förändringar inom kriminalvården pågår 
också ständigt. Det utvecklas alternativa straffmetoder så som elektronisk övervakning och 
samhällstjänst.203 Men är detta verkligen en kumulativ utveckling som kommer att leda oss till en 
bättre eller sämre kriminalvård? Är det inte snarare utslag av de diskursiva förändringar som 
samhället genomgår och som påverkar hela samhällskroppen? Mathiesen hävdar att hans 
förändringsmodell kommer att leda till ”ett mer medkännande och ett mindre straffande samhälle 
– och därmed ett mer moraliskt samhälle.”204 Frågan är vilken moral det är han avser i den 
meningen. Han har rätt när han hävdar att för att en sådan genomgripande reform vad det gäller 
fängelseväsendet kräver en revolutionerande förändring i hela samhället.205 En förändring som 
skulle kräva att de diskurser vi lever inom just nu skulle behöva ryckas upp med rötterna och 
ersättas av något annat, och i samma stund som det sker kommer förmodligen även moralen att 
bli något annat. Kontentan blir att förändringen av kriminalvården egentligen ligger någon helt 
annanstans, i de genom diskurser konstituerande och konstituerade samhällsstrukturerna.   
 
Kriminalvården är i sig ett resultat av kriminaliteten i samhället och att kriminaliteten är 
föränderlig och följer samhällsstrukturerna är de flesta av oss medvetna om. Lauesen ger exempel 
på hur synen på det kriminella har förändrats när han påminner oss om att homosexualitet och 
abort en gång varit kriminaliserade, och fortfarande är det i vissa länder. Att slå sin hustru har inte 
alltid setts som ett brott och de som vi idag kallar illegala flyktingar var på utvandrarnas tid 
nybyggare. Hur kriminalitet skulle vara medfött är i den bemärkelsen svårt att se. Snarare är 
kriminaliteten ett resultat av vad som i det samtida samhället ses som rätt eller fel, normalt eller 
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onormalt.206 I materialet är orsaken till förändringen tydlig. Den ökade brottslighetens 
komplicerade karaktär bygger enligt empirin på det ”nya samhället” dvs. den samhällsutveckling 
som sker. Detta representerar den framtid som kommer närmare och som ännu inte har passats 
in i samhällsfunktionerna. De samhälleliga institutionerna kämpar för att passa in de nya 
livsvillkoren inom normalitetens ramar, det gäller att få bukt med det ”okända”. Varje generation 
beskrivs som lite värre än den förra när det i själva verket bara är en förändring som sker, inte en 
kumulativ utveckling, utan ett resultat av de diskursiva förändringarna, vilket i sin tur också 
påverkar samhället och dess maktrelationer. 

Dagens individualiserade risksamhälle avspeglar sig därför också i kriminalvården. I en 
individualiserad värld är du utlämnad till din egen kraft och förmåga. Här serveras inte allting på 
ett fat, det krävs aktivitet, reflexivitet och kunskapande av den enskilde individen.207 På detta sätt 
kan egenmakten ses existera i hela samhällskontexten, den är inte en konsekvens enbart av vårt 
kriminalvårdssystem, snarare en del av samhällsdiskursen. Enligt Becks resonemang kommer 
klassgränserna att försvinna i det individualiserade välfärdssamhället och så också bristerna. 
Bristsamhället är på väg över i ett risksamhälle, där riskerna fyller behovet av solidaritet.208 Det är 
inte enbart kriminaliteten som innebär en risk. Samhällets förändring och utveckling innebär en 
hotsituation mot hela samhällsuppbyggnaden. Hotet mot vår natur och miljö är sedan tidigare 
uppmärksammad. Beck menar att dessa hot enbart är bieffekter av det samhälle vi lever i, det är 
vi som utsätter samhället och därmed även oss själva för risker.209 Det sätt som dessa två 
diskurser samverkar (el. kämpar) på är således inte något unikt för kriminalvårdsdiskursen. 
Egenmakten ska kombineras med risksamhället även i allas vår vardag och i det utelämnade 
försvaret av sig själv är det lätt att finna trygghet i uppslutningen mot riskerna. Men att 
egenmakten i detta fall skulle innebära att vi är mindre styrda menar Petersson är fel, snarare står 
den för en annan typ av maktutövning genom den självreglerande effekt den får.210 Rose menar 
att riskklassifikationer kommer att bli en del av det framtida samhällstänkandet då det ligger till 
grunden för legitimeringen av beslut och handlingar. Riskklassificeringen blir på så sätt en 
naturlig del av kontrollarbetet. Likt fängelset kommer riskklassificeringens brister att lösas med 
sin egen teknik. Kritiken om förutsägelsens slumpmässighet kommer att leda till utvecklandet av  
teorier och metoder för större informationsinsamling, vilket ska göra riskklassificeringen än 
noggrannare.211 Så med andra ord är vi ändå alla i slutändan styrda av de omgivande 
samhällstrukturerna och dess normer, genom vår egen reproducering och delaktighet i 
samhällskroppen. Det är genom denna reproducering vi straffar och klassificerar nivån på den 
avvikelse vi anser oss tvungna att hantera. Klassificeringen blir ett sätt att legitimera och skapa 
trovärdighet kring kriminalvårdssystemet. Genom denna stämpling stakar vi också ut vägen 
tillbaka, vilken examen ska genomgås för att normaliserings- och disciplineringsprocessen ska 
                                                 
206 Torkil Lauesen, (2000) s. 1 
207 Kenneth Petersson, (2003) s. 73 
208 Se Det osäkra nyliberala samhället i denna uppsats s. 13 
209 Ulrich Beck, (2000) s. 34 f.  
210 Kenneth Petersson, (2003) s. 19 
211 Nikolas Rose, (2003) s. 97 ff. 
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anses genomförd? Anses det överhuvudtaget vara möjligt för alla att nå den graden av normalitet 
att man kan sägas åter tillhöra samhällskroppen?  
 
I ifrågasättandet av kriminalvårdsdiskursen borde således den centrala frågan vara: Viken 
funktion vill vi i så fall att straffet ska ha? Vill vi att det ska ha en funktion för de som blir 
straffade, de kriminella,  eller en funktion för samhället? Idag tycks Kriminalvården vilja uppfylla 
båda kriterierna, vilket kan tyckas bra. Det vi kan fråga oss är om det verkligen är etiskt 
försvarbart att klassificera de intagna och därigenom straffa dem för något som ännu inte skett. 
Det finns en möjlighet att situationen de placeras i enbart gör saken värre och tillsammans med 
den dubbla avvikelsen blir steget till normalitet så mycket längre. Situationen de placeras i är 
heller inte avsedd för att gynna dem, den fyller en funktion för samhället, inte de intagna. Detta 
medan den liberala sidan av kriminalvården fyller en funktion direkt i återuppbyggandet av 
subjektet. Kriminalvårdens försök att uppfylla båda kriterierna, straffet som en funktion både för 
samhället och för de intagna, fungerar därför inte som en helhetsbild utan som en uppdelning. 
Säkerhetsanstalten fyller samhällets funktion medan det återfallsförebyggande arbetet fyller de 
intagnas. Vad finns det som säger att samhällsskydd inte kan innebära något annat än säkerhet? 
Likhetstecknet som satts mellan samhällsskydd och säkerhet ställer mig frågande. Ett lyckat 
rehabiliterande arbete fungerar lika samhällsskyddande för mig som en extra mur kring en anstalt. 
Behöver vi verkligen ha skilda funktioner för samhället och för de intagna? Är det inte snarare så 
att den positiva funktion som kriminalvården fyller för de intagna också fyller en positiv funktion 
för samhället?  
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Sammanfattning 
När Tony Olsson i juli 2004 rymde från Kumlaanstalten tillsammans med tre andra intagna lade 
det grunden för en uppsving i kriminalvårdsdebatten. Detta särskilt eftersom ytterligare ett antal 
rymningar, fritagningar och gisslandramer redan påbörjat diskussionerna kring hur säker svensk 
kriminalvård egentligen kunde anses vara. Debatten resulterade i en rad olika utredningar och 
förslag för att stärka kriminalvårdens säkerhetstänkande. 

♣♣♣ 
Studiens fokus ligger på de diskurser som kan urskiljas ur vår samtida kriminalvård och hur dessa 
skulle kunna tänkas ha påverkats av rymningarna och debatten under 2004. Syftet är således att se 
vilka diskurser som kan ses idag och på så sätt kan antas ligga till grund för morgondagens 
kriminalvård. Materialet består av Regeringens beslut 2002 om tillsättandet av en utredning kring 
utformandet av En ny Kriminalvårdslag och Kriminalvårdsstyrelsens förslag avseende ny säkerhetsanstalt. 
För att kunna uppfylla syftet har jag till materialet ställt mig frågor om vilka förändringar som 
föreslås, för vilka och vilken funktion de fyller. 
 För att bearbeta materialet användes Foucaults diskursanalys, vilket innebär att det kommit 
att betraktas ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då diskursanalys inte enbart är en metod 
utan också ett tolkningsperspektiv. Studien är med andra ord byggd på tanken att det genom 
språket och texten är möjligt att utläsa samhälls- och maktprocesser. 

♣♣♣ 
Studien kretsar i främsta hand kring makt som analytiskt och teoretiskt verktyg. Materialet ses i 
relation till Foucaults beskrivning av den disciplinerande makten och dess funktioner. 
Normaliseringen som mål återfinns i Foucaults resonemang men återkommer även i den liberala 
maktutövningen där stor vikt läggs på den självreglerande egenmakten i skapandet av det 
ansvarstagande och resocialiserade subjektet. Som kontrast till den liberala maktutövningen ställs 
den nyliberala maktutövningen där fokus ligger på risksamhället och dess kontroll- och 
övervakningsfunktioner som ett led i kampen mot det individualiserade samhällets hot och faror. 
Dessa maktfunktioner och resonemang har i studien som syfte att urskilja vilka maktverktyg som 
aktiveras inom den svenska kriminalvården och vilka diskurser som synliggörs via dessa 
maktverktyg.  

♣♣♣ 
Det svenska kriminalvårdstänkandet utgår i första hand från två skilda diskurser. Den ena 
representeras av det liberalistiska tänkandet och den andra av det nyliberalistiska. Den 
liberalistiska diskursen avspeglar sig i strävan mot ett individualistiskt återfallsförebyggande arbete 
där man kan sägas arbeta utifrån ett resocialiserande arbetssätt. Tyngden ligger vid det egna 
ansvaret och den egna viljan till anpassning som en möjlighet för att återinträda in i samhället. I 
den liberala diskursen är det denna form av egenmakt som brukas som maktverktyg där 
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maktutövandet blir mindre synligt men för den skull inte mindre styrande. Istället är det normen 
och den rådande samhällsstrukturen som utövar maktpåtryckningar och blir den mall 
anpassningen strävar efter. Den nyliberalistiska diskursen i sin tur blir synlig i tanken om en ny 
säkerhetsanstalt där fokus hamnar på inkapacitering och säker förvaring. En farlig målgrupp 
intagna pekas ut och skapar en hotbild som måste hanteras. I risksamhället aktiveras 
utestängningsfunktionerna i våra försök att skydda oss mot det farliga och hotfulla och således 
blir målet hård övervakning och sträng kontroll för att möjliggöra denna utpekning av risker.  
 Den nyliberalistiska diskursen och den liberalistiska diskursen kan på detta sätt sägas krocka i 
dagens kriminalvårdsfilosofi. Huruvida krocken resulterar i en inre kamp, utvecklingskurva eller 
till och med samverkan är svårt att säga. I vår samtida kriminalvårdsdiskurs framstår de som 
varandras förutsättningar. Som ett led i trovärdighetsskapandet av det liberala brottsförebyggande 
arbetet aktiverar man klassificeringsmekanismer för att kunna urskilja de nyliberala hot och risker 
som förbrukat samhällets förtroende och därmed också rätten till egenmakt.  
 Härvid begränsas inte de två diskurserna till enbart kriminalvårdsdiskursen. Egenmakten ska 
kombineras med risksamhället även i allas vår vardag och även där framkallas 
hanteringsmekanismer. Vi styrs av den omgivande samhällsstrukturen och dess normer genom 
vår reproduktion och delaktighet i samhällskroppen. Det är genom denna reproducering vi 
straffar och klassificerar nivån på avvikelse vi anser oss tvungna att hantera. Dessa tankar 
resulterar i behovet av en utgångspunkt i kriminalvårdsdebatten. Varför inte en grundläggande 
sådan som: Vilken funktion vill vi egentligen att straffet ska ha? 
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