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Sammanfattning 
Med termen New Public Management, NPM, vill samhällsvetenskapliga forskare beskriva 

den våg av organisationsförändringar inom offentlig förvaltning som svept över västvärlden 

de senaste cirka 30 åren. Den här uppsatsen undersöker hur frivårdsinspektörer inom den 

svenska kriminalvården upplever sin arbetssituation utifrån förekomsten av NPM-principer. 

Fem frivårdsinspektörer intervjuades utifrån tre temata som är kopplade till NPM - mål, 

kontroll och utvärdering. Undersökningen visar att verksamheten tycks ha förändrats påtagligt 

under den tid intervjupersonerna arbetet inom kriminalvården och att dessa förändringar kan 

kopplas till uppkomsten av NPM. Delar av arbetets organisering beskrevs som positiv för 

såväl kriminalvårdens anställda som för dess klienter. Kritik framfördes dock gällande hur 

verksamhetens måluppfyllnad mättes. Respondenterna menade att detta skedde på ett 

missvisande sätt och att det kvalitativa, klientnära arbetet sällan uppmärksammades eller 

utvärderades.  

 

 

Nyckelord: kriminalvården, frivården, frivårdsinspektör, New Public Management, attityder, 

upplevelser  

 

 

 

Abstract 
With the term New Public Management, NPM, social scientists aim to describe the wave of 

organizational change in the public sector that has swept over the Western world over the past 

approximately 30 years. This essay examines how probation officers within the Swedish 

correctional system experience their work situation in regard to the presence of NPM 

principles. Five probation officers were interviewed concerning three themes that are related 

to NPM - objectives, control and evaluation. The study shows that the work seems to have 

changed significantly during the period that the interviewees had worked in the correctional 

system and that these changes seem to be linked to the emergence of NPM. Part of the 

organizational changes and structure was described as positive for both the probation service 

staff as for its clients. Criticism was raised however regarding how the organizational goals 

were measured, with respondents claiming that this was done in such a misleading manner 

that qualitative, client-oriented activities were rarely noticed or evaluated. 

 

 

Keywords: correctional system, probation, probation officer, New Public Management, 

attitudes, experiences 
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Inledning 
 

Kriminalvård är ett ständigt aktuellt ämne. Frågan om brott och straff, och kanske i synnerhet 

straff, har sysselsatt forskare, politiker och lekmän sedan civilisationens uppkomst. 

Samhällsklimat och den allmänna opinionen förändras kontinuerligt och i kölvattnet av detta 

förändras också kriminalvården.   

 

Den största delen av mitt yrkesverksamma liv, i skrivande stund ett knappt decennium, har jag 

spenderat som anställd av den svenska kriminalvården. Jag har jobbat nattskift på häkten och 

arrester, suttit med under otaliga domstolsförhandlingar, kört högrisktransporter, gjort 

personutredningar, riskbedömningar och barnavårdsanmälningar. Träffat ledsna föräldrar, 

illegala invandrare, advokater och psykotiska missbrukare. Jag har letat efter narkotika i 

toaletter. Pratat med socialtjänsten, kronofogden, polisen, missbruksmottagningen, 

länsstyrelsen och media. Blivit erbjuden mutor i form av pengar, cigaretter och potensmedel. 

Blivit smickrad av narcissister, duperad av psykopater, sublimt hotad, öppet utskälld, tackad 

med tårta och kramad.   

 

Idag arbetar jag på frivården. Nattjänstgöringarnas tid är förbi och så även uniformens. 

Måndag till fredag sitter jag på mitt kontor och hanterar domar och ansökningar. Jag är 

visserligen ute på fältet ibland, oftast för att göra hembesök eller sköta påbojningar av 

fotbojeklienter, men arbetet på frivården skiljer sig förstås markant från häktets slutna värld.  

Ändå är allt arbete inom kriminalvården väldigt lika, i alla fall så länge man arbetar 

klientnära. Mötet mellan en dömd person och överhetens representant sker i ett mycket 

speciellt psykologiskt landskap. Att lyckas hjälpa och samtidigt straffa, presenterar en 

paradoxal utmaning som kräver empati, lyhördhet och rättspatos.  

 

Kriminalvård kostar pengar och precis som alla skattefinansierade verksamheter måste 

sparsamhet och effektivitet prägla arbetet. Med begränsade resurser blir verksamhetens 

organisering ett sätt att försöka påverka hur mycket värde man kan utvinna ur varje satsad 

krona. Förändringar och omorganisationer stöter därför sällan på motstånd och ses ofta som 

ett trovärdigt och lovvärt sätt att bättre förvalta skattemedlen. Men är verkligen förändring 

alltid synonymt med förbättring? 

 
 

Syfte 

Den här studien ämnar undersöka hur frivårdsinspektörer upplever sin arbetssituation och på 

vilket sätt dessa upplevelser kan kopplas till New Public Management, NPM.  

 

Syftet med undersökningen är följaktligen inte att utreda frivårdsinspektörernas upplevelse av 

sin arbetssituation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv eller professionsperspektiv. Insamlat 

material kommer inte heller tolkas utifrån makt- eller övervakningsperspektiv eller andra 

samhällsvetenskapliga infallsvinklar utöver NPM. 

  

Hur deltagarna upplever sin arbetssituation utifrån ett NPM-perspektiv kan förhoppningsvis 

ge en indikation om huruvida frivårdsinspektörer ser NPM som någonting gynnsamt för 

svensk frivård. Undersökningen gör således inget anspråk på att till fullo klarlägga huruvida 
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en eventuell förekomst av NPM faktiskt är positivt eller negativt för kriminalvården, utan bör 

ses som en förstudie, en slags första förståelsefas, till eventuell framtida forskning.
1
    

 

Närmast följer en redogörelse av NPM utifrån ett teoretiskt och samhällvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

Ett teoretiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på New Public 

Management 

Med termen New Public Management, NPM, vill samhällsvetare beskriva de strukturella 

förändringar i förvaltningspolitik som sedan början av 80-talet svept över i stort sett hela 

västvärlden. Efter andra världskrigets slut och fram till slutet av 70-talet hade den offentliga 

sektorn växt kontinuerligt i västvärlden. När sedan BNP-tillväxten avtog uppstod svårigheter 

för många länder att finansiera denna växande offentliga sektor. NPM blev ett verktyg som 

syftade till att lösa dessa ekonomiska problem genom att effektivisera de offentliga 

organisationerna.
2
  

 

Exakt när NPM blev till, och exakt vad NPM är, råder det delade meningar om.
3
 Men Margret 

Thatchers omvälvande reformer av den brittiska statsförvaltningen under slutet av 70-talet och 

tio år framåt kan sägas vara av avgörande betydelse för uppkomsten av NPM.
4
 De allra flesta 

forskare är överrens om att NPM kom att anammas på allvar under slutet av 80-talet/början av 

90-talet och att det handlar om att styra offentliga verksamheter enligt modeller lånade från 

det privata näringslivet. 

 

Att konkurrensutsätta och skapa marknader inom offentlig sektor är exempel på strukturella 

förändringar i enlighet med NPM vilka idag är vanliga inom kommuner och landsting. I 

Sverige startade denna omorganisering först inom den statliga förvaltningen men kom i slutet 

av 80-talet att få ökat spridning i kommunerna.
5
  

 

Men NPM är som sagt ett mångtydligt begrepp och det har sin hemvist inom forskarvärlden 

snarare än praktikernas vardag. Att försöka precisera alla de idéer och koncept som kan 

tillskrivas NPM är sannolikt en omöjlig uppgift, men att peka ut vissa förhållningssätt kring 

vilka det tycks råda viss koncensus kan vara ett sätt att beskriva kärnan av NPM. 

 

Som namnet antyder handlar New Public Management i första hand om management. Det 

övergripande, världsomspännande koncept om management utgår ifrån uppfattningen att 

samhället, företag och organisationer alltid kan förvaltas och administreras mer effektivt.
6
   

 

Tre centrala element i NPM är konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och kontroll
7
. Men 

rörelsen från den klassiska byråkratiska styrningen till detta nya organisationskoncept kräver 

förstås att ett omfattande förändringsarbete genomförs.  

 

                                                 
1
 Holme & Solvang, 1997 s. 86 

2
 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 161,162 

3
 Dunleavy mf., 2005 s. 469; Vienaẑindienè mf., 2007 s. 44 

4
 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 162  

5
 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 162  

6
 Almqvist, 2006 s. 15  

7
 Almqvist, 2006 s. 11 
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För att konkurrensutsätta offentlig verksamhet måste först en marknadsliknande omgivning 

till den aktuella organisationen skapas. Det uppnås genom att styrande politiker separeras från 

förvaltarna av offentliga verksamheter, på så sätt blir verksamheterna mer autonoma. 

Marknader i den privata sektorn uppkommer genom utbud och efterfrågan. I den offentliga 

sektorn skapas i stället s.k. kvasimarknader genom dissaggregering, d.v.s. genom att 

verksamheten medvetet styckas upp till flera mindre, autonoma och tydligt avgränsade 

enheter.
8
 Därefter införs olika kontraktarrangemang av typen beställar-utförare, överordnad-

underordnad eller närbyråkrater och samhällsmedlemmar.
9
 De klassiska organisatoriska 

hierarkier, som länge präglat offentlig sektor, rivs för att ge plats åt nya system för styrning 

och information.
10

  Det här är både en följd av, och en förutsättning för, politikens separation 

från offentlig förvaltning.
11

  

 

Idag finns också en tydlig trend inom organisationer att utveckla informations- och styrsystem 

med målet att uppnå en högre mätbarhet av organisatoriska aspekter.
12

 NPM innebär en 

rörelse från traditionella styrprocesser präglade av centrala regelverk och byråkrati, mot 

övergripande visioner, strategier och målformuleringar.
13

 Ett exempel på detta är att 

landstingsdrivna sjukhus inte längre behöver styras av en chefsöverläkare. Istället leds arbetet 

av en chef som är manager men inte nödvändigtvis medicinutbildad.
14

 Att på detta sätt ta in 

chefer utifrån och anställa dem med prestationsbaserade löner och korta kontrakt är vanligt 

förekommande i NPM-styrda verksamheter. NPM har det senaste decenniet fått så stor 

genomslagskraft inom den offentliga sektorn att vår uppfattning om myndigheters och 

förvaltningars uppgifter har förändrats.
15

 Det är t.ex. naturligt idag att tala om kunder och 

brukare istället för patienter och medborgare. Ökningen av avgifter i samband med 

utnyttjande av offentliga tjänster bidrar också till föreställningen att medborgaren i själva 

verket är kund.
16

   

 

Ett flertal förklaringsmodeller gör anspråk på att förklara uppkomsten av NPM. Christopher 

Hood menar att förändringar i sättet att se på styrning, uppföljning och redovisning kan 

förklara NPM uppkomst, eller åtminstone vara en del av förklaringen.
17

 Med detta menar 

Hood att NPM inte är ett sätt att förändra de tjänster och varor som en organisation 

producerar, utan en förändring i hur organisationen hanterar, redovisar och kontrollerar dessa 

produkter.
18

  

 

NPM är alltså en motreaktion, en rörelse från de tidigare offentliga styrsystem som ämnade att 

på ett tydligt sätt särskilja sig från det privata näringslivet. Detta genom att tillämpa 

regelsystem för att motverka favorisering bland politiker och tjänstemän och att tillämpa en 

organisatorisk utformning som markant skiljde sig från den privata sektorns motsvarigheter.
19

 

                                                 
8
 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 164,165  

9
 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 163 

10
 Dunleavy mf., 2005 s. 470 

11
 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 163 

12
 Almqvist, 2006 s. 16 

13
 Almqvist, 2006 s. 18 

14
 Almqvist, 2006 s. 18 

15
 Almqvist, 2006 s. 18 

16
 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 171 

17
 Almqvist, 2006 s. 22  

18
 Almqvist, 2006 s. 23 

19
 Almqvist, 2006 s. 23 
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Vissa forskare menar att NPM har förändrat den offentliga sektorn i så stor utsträckning att 

det bör diskuteras i termer av ett pågående paradigmskifte.
20

  

 

NPM-idealet kan sägas innehålla två skilda fokuspunkter. Antingen implementerar den 

offentliga organisationen ett företagsorienterat ideal, genom att härma styrprocesser från 

privata företag, eller så läggs fokus på den variation av aktörer som marknaden innefattar 

genom att anamma en marknadsorienterad fokuspunkt.
21

 Dessa två utgångspunkter visar den 

grundläggande förändring i en organisations struktur som NPM innebär. Tidigare premierade 

chefsegenskaper inom den offentliga sektorn, som exempelvis förmågan att skapa och driva 

policy och interna regelsystem, har nu byts ut mot målformulering och uppföljning av 

måluppfyllelse.
22

 I kölvattnet av detta följer den växande idén om att de verksamheter som 

traditionellt utförts av stat, kommun eller landsting med fördel kan förläggas på privata 

aktörer och härigenom konkurrensutsättas.
23

 

 

Lena Agevall försöker, i sin analys av NPM definiera och konkretisera vad NPM faktiskt är 

och hur det yttrar sig.
24

 Tidigare försök att göra just detta har resulterat i ett flertal olika 

definitioner och åsikterna går isär ifråga om dess giltighet.
25

 Agevall själv beskriver NPM 

som bestående av fem huvudsakliga delar; styrning och kontroll, disaggregrering och 

konkurrens, ledningsroller och empowerment, medborgare kund och empowerment, samt nytt 

språk.  

 

Med styrning och kontroll hänvisar Agevall till ambitionen ”mer värde för pengarna”.
26

 

Genom målformulering, jämförelser/benchmarking, utvärdering och prestationsersättningar 

ska organisationen uppnå högre effektivitet.  

 

Disaggregering och konkurrens hänvisar till skapandet av kvasimarknader, 

konkurrensutsättning och privatisering. Disaggregering betyder, som tidigare nämnts, att den 

offentliga marknaden delas upp i ett antal mindre delar. Ett exempel på detta är uppdelningen 

av beställare och utförare. Eftersom en tydlig gränsdragning mellan olika aktörer är en 

förutsättning för konkurrens leder alltså disaggregering till att konkurrens blir möjlig.
27

 

 

Agevall ser också vad hon kallar ledningsroller och empowerment som en del av NPM. Med 

detta menar hon att politikerna tar ledning över tjänstemännen och förvaltningen. Politikerna 

ska alltså i högre utsträckning styra de offentliga verksamheterna. I och med detta 

centraliseras organisationens maktstruktur. Samtidigt ska dock lokala chefer ges utökat 

handlingsutrymme för att uppnå verksamhetens mål.
28

 Detta blir till ett motsatsförhållande då 

organisationen centraliseras samtidigt som den decentraliseras.
29

 

 

Även medborgaren, eller kunden, ska få större makt eller empowerment gentemot lokala 

politiker och tjänstemän. I sin roll som kund, i motsats till exempelvis patient, erbjuds 

                                                 
20

 Almqvist, 2006 s. 25 
21

 Almqvist, 2006 s. 25 
22

 Almqvist, 2006 s. 25 
23

 Almqvist, 2006 s. 26  
24

 Agevall, 2005 s. 20-30 
25

 För en utförligare redovisning av detta se Agevall, 2005 s. 20 ff 
26

 Agevall, 2005 s. 26 
27

 Agevall, 2005 s. 26  
28

 Agevall, 2005 s. 27  
29

 Agevall, 2005 s. 27 
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medborgaren en möjlighet att välja mellan flera konkurrerande alternativ i den nya 

konkurrensutsatta marknaden.
30

 

 

Förändringar i språket skildrar den nya tidens offentliga förvaltning. Kommuner väljer att 

presentera sig som koncerner. Verksamhetsenheter döps om till resultatenheter och 

medborgaren blir till kund.
31

 

 

NPM-idealen ämnar också öka transparensen i offentliga verksamheter. Genom att försöka 

göra verksamheten mätbar, och genom att identifiera markörer som kan användas för att 

utvärdera effektiviteten i en verksamhet, ökar man transparensen då det blir tydligt vad man 

uppnår. 

 

Ett vanligt sätt att mäta en verksamhets effektivitet är att jämföra input, output och resultat.
32

 

Input representerar de verktyg och kompetens man tillför verksamheten i form av t.ex. 

personal, lokaler, pengar. Output hänvisar till vad som presteras i termer av exv. antal beslut, 

besök, eller antal brev skickade. Resultatet beskriver den inverkan verksamheten har för 

allmänheten, så som förbättrad rättsäkerhet, fler hyresrätter etc.
33

 I en input, output och 

resultat-modell blir verkningsgrad (efficiency) och slagkraft (effectiveness) de två parametrar 

som representerar verksamhetens effektivitet.
34

 Verkningsgraden är förhållandet mellan input 

och output, t.ex. hur många beslut en myndighet tar per anställd. Slagkraften visar i vilken 

mån verksamheten når upp till de mål den arbetar mot, t.ex. att nå en viss procentsats 

arbetslösa.  

 

NPM innebär således att två diametralt skilda intressen möts. 

 
Det finns grundläggande skillnader mellan de principer som styr offentliga 

verksamheter och de som styr privat verksamhet. En sådan grundläggande skillnad är 

syftet med verksamheten. I den offentliga verksamheten är det själva verksamheten som 

är målet, medan det i privat verksamhet är vinst som är målet.
35

 

 

Motivationen eller drivkraften hos privata utförare av offentlig verksamhet är ofta ekonomisk 

vinning. Även om detta påstående inte stämmer i alla fall, eller i vissa fall, är skepsisen kring 

vinstdriven offentligt finansierad och reglerad verksamhet ofta betydande. Förespråkare av 

privatisering vill dock hävda att individen, oavsett om dess arbetsgivare är statlig eller privat, 

alltid står sig själv närmast och alltså drivs av att maximera sin privata vinning.
36

Slutsatsen av 

ett sådant resonemang blir att privatisering av offentlig verksamhet inte påverkar arbetets 

utfall.  

 

Utöver denna fundamentala skillnad i drivkrafter lyfts frågan om demokrativärden upp. 

Offentliga uppgifter kan, rent lagligen, utföras av privata aktörer, men uppgifterna som sådana 

är fortfarande offentligt finansierade. Det innebär att det allmänna, medborgaren om man så 

vill, fortfarande ska äga en oinskränkt rätt att ta del av de processer, stadgar, dokument, 

resultat, kostnader etc. som verksamheten genererar. Om rättssäkerheten kan sägas vara den 

värdegrund på vilken offentlig verksamhet vilar, är motsvarande värdegrund inom privat 

                                                 
30

 Agevall, 2005 s. 27 
31

 Agevall, 2005 s. 27 
32

 Hyndman, McGeough, 2008 s. 31 
33

 Hyndman, McGeough, 2008 s. 31 
34

 Hyndman, McGeough, 2008 s. 31 
35

 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 168 
36

 Agevall & Jonnergård, 2010 s. 174 
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verksamhet istället avtalsfriheten.
37

 Privata utförare med ekonomiska intressen saknar dock 

incitament för att offentliggöra verksamhetens strukturer. På den marknad som 

dissaggregeringen skapar gör konkurrensen mellan utförarna att ”företagshemligheter” blir ett 

maktmedel. Det kan alltså uppstå en demokratisk nedrustning i och med att privata företag, 

som är knutna till politiska beställare endast genom privaträttsliga avtal, ska bära ansvaret för 

de politiska principer som demokratin vilar på. Detta utan att vara ”edsvurna” till de etiska 

värden som offentlig verksamhet bör bygga på.
38

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att New Public Management är en mängd idéer lånade från 

de privata företagens metoder gällande hur offentliga organisationer ska styras
39

. Det är en 

realitet i Sverige idag men som kommande kapitel visar är det svårt att säga till vilken grad vi 

har anammat detta mangement-koncept. Det råder också viss oenighet inom den 

samhällsvetenskapliga forskarsfären gällande exakt hur NPM ska beskrivas men också 

koncensus gällande dess grundläggande drag. 

 

Kort historisk bakgrund om den svenska kriminalvården 

Det här avsnittet syftar till att beskriva svensk kriminalvårds utvecklingshistoria. Detta för att 

ge läsaren en översiktlig bild av hur utvecklingen inom svensk kriminalvård faktiskt sett ut. 

Redovisningen tar sin början i det tidiga 1800-talet och avslutas med myndighetsreformen 

2006 och en närmare beskrivning av frivården. Avsnittet om frivården avslutas i sin tur av en 

kort beskrivning av yrkesrollen frivårdsinspektör utifrån ett professionsperspektiv.  

 

I februari 1825 bildades fångvårdsstyrelsen i Sverige. För första gången samlades all Sveriges 

fångvård under en och samma huvudman. År 1832, när fångvårdsstyrelsen bara varit aktiv i 

sju år, avskaffades alla kroppsstraff med undantag för dödsstraffet som kom att avskaffas först 

1921.
40

 Den lagändring som antogs 1832 medgav alltså endast frihetsstraff och böter. 

Frihetsstraffen kunde bestå av straffarbete eller fängelse. Före 1800-talets mitt rådde usla 

förhållanden i fängelserna. Barn blandades med vuxna vaneförbrytare och fylleriet var utbrett 

innanför murarna.
41

  

 

Åren 1840-41 byggdes ett 25-tal nya så kallade cellfängelser runt om i Sverige. Tanken var att 

cellen skulle skydda den intagne från den skadliga inverkan de andra internerna kunde ha på 

honom. Enskildheten i fängelsecellen möjliggjorde också för individuell behandling av den 

dömde. 1846 års strafflag, som alltså fokuserade mycket på de intagnas isolering i cellerna, 

kom att ersättas nästan hundra år senare, 1945, med lagen om verkställighet av frihetsstraff.  

 

Den teori som legat bakom cellstraffet förändrades gradvis fram till 1945 då den nya lagen 

togs i bruk. Nu skulle den intagne få möjlighet att vistas gemensamt med andra intagna.
42

   

Den kriminalvårdspolitik som förs idag har sin grund i de program den socialdemokratiska 

justitieministern Karl Schlyter lade fram 1934. Den övergripande tanken med detta program 

var att fängelsestraffet skulle bestå av vård samt att den dömde skulle beredas en möjlighet att 

anpassa sig till livet utanför murarna. Idag är frihetsberövandet själva straffet och vården 
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syftar till att minska risken för återfall i brott, detta genom att ”slussa” ut de intagna successivt 

till samhället.
43

 

 

50- och 60-talet kom att präglas av de praktiska problem som uppkom av att verkstäder och 

rekreationsutrymmen skulle byggas inom anstaltsområdena. Platsbrist tillsammans med 

sparbeting gjorde att man 1958 beslutade att satsa på större anstalter än tidigare. De nya 

anstalterna skulle kunna husera ca 450 intagna och man hoppades att besparingar skulle 

komma av möjligheten att bevaka fler intagna på varje anstalt. Anstalten Kumla, med plats för 

435 intagna, byggdes som ett resultat av dessa förhoppningar men kom också att bli den enda 

stora anstalt som byggdes.  

 

1945 års verkställighetslag ersattes 1964 av lagen om behandling i anstalt. Den nya lagen 

skulle i än större utsträckning främja återanpassningen i samhället samtidigt som skadliga 

verkningar av inlåsningen skulle minimeras. Frivård blev en ny påföljd året efter och 

representerade ett slags kriminalvård i frihet.
44

 Kriminalvårdsstyrelsen inrättades också i 

början av 60-talet och administrationen och förande av statistik förbättrades. 

Kriminalvårdsstyrelsens uppkomst gjorde också att makt och befogenheter centraliserades.  

 

1974 års kriminalvårdsreform föregicks av en samhällsdebatt som genomsyrades av kritik mot 

inlåsningens skadeverkningar. Lagen om kriminalvård i anstalt infördes samma år och innebar 

en utökning av icke frihetsberövande straff.
45

 Frivården byggdes ut och kom att få flera 

arbetsuppgifter. Stora anstalter sågs inte längre som ändamålsenliga och anstalter med ca 40 

intagna, som helst skulle ligga nära annan bebyggelse, uppfördes.  

 

Under 80-talet infördes halvtidsfrigivning för fängelsestraff. Denna regel blev dock kortlivad 

och försvann helt innan 00-talet. 80-talet markerade också en förändring i personalens roll på 

anstalterna. De gick från att vara väktare till att vara vårdare. Flera alternativ tillkom också till 

fängelsestraffet. Så kallad kontraktsvård
46

 och fotboja
47

 infördes under 80- och 90-talet. Den 

regel om villkorlig frigivning som är i bruk än idag infördes också. Den innebär att 

huvudregeln är att en intagen ska friges villkorligt efter två tredjedelar av den utdömda 

strafftiden.  

 

1990 beslutade riksdagen att Kriminalvårdsstyrelsen skulle erbjudas möjlighet att delegera 

beslut till de ca 140 lokala myndigheterna. Detta för att påskynda och underlätta i 

beslutsgången. 1998 ersattes dessa mindre myndigheter med 37 kriminalvårdsmyndigheter. På 

detta sätt säkerställdes att de flesta lokala kriminalvårdsmyndigheter innefattade både häkte 

anstalt och frivård. Tanken med detta var att bättre utnyttja de resurser kriminalvården hade 

till hands.  

 

2006 reformerades kriminalvårdsorganisationen åter igen och de 37 

kriminalvårdsmyndigheterna slogs ihop till en. Den här sammanslagningen skedde på inrådan 

av Riksrevisionsverket och Stadskontoret som 1999 och 2003 granskat kriminalvårdens 

organisering. Denna enda myndighet fick namnet Kriminalvården, vilket den har till dags 

dato.  

 

                                                 
43

 SOU 2009:80 s. 43 
44

 Rudstedt, 1994 s. 155 
45

 SOU 2009:80 s. 41 
46

 Egentlig benämning är skyddstillsyn med särskild föreskrift om vård och behandling. 
47

 Egentlig benämning är intensivövervakning med elektronisk kontroll 



- 11 - 

 

Idag är kriminalvården uppdelad i sex geografiska regioner, ett huvudkontor och en 

transporttjänst. Generaldirektören är högst ansvarig i organisationen och har under sig de sex 

regionscheferna. Den operativa verksamheten bedrivs vid regionkontoren och vid landets 31 

häkten, 52 anstalter och 34 frivårdskontor. Regionerna är i sin tur uppdelade i 

verksamhetsområden som kan utgöras av ett enskilt verksamhetsställe, så som 

Kumlaanstalten, eller flera verksamhetsställen.
48

 Verksamhetsområdet Västerås består t.ex. av 

tre verksamhetsställen - ett häkte en anstalt och ett frivårdskontor. Kriminalvårdschefen leder 

verksamheten i ett verksamhetsområde. Underställd honom eller henne är 

kriminalvårdsinspektörerna som är operativa chefer med klientkontakt men också 

personalansvar. Den största personalgruppen utgörs av kriminalvårdarna. De arbetar 

klientnära på anstalterna, häktena och i transporttjänsten. Markpersonalen på frivårdskontoren 

utgörs av frivårdsinspektörer. Dessa utgörs i regel av socionomer, beteendevetare och jurister. 

 

Frivården ansvarar för att verkställa kriminalvårdspåföljderna skyddstillsyn och 

samhällstjänst. Utöver detta utför frivården personutredningar på begäran av domstolen samt 

beslutar om intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja. Ett stort administrativt 

arbete sker också i fråga om att befordra domar till verkställighet. Detta genom att upprätta 

placeringsunderlag inför beslut om anstaltsplanering samt att delge relevant information till de 

dömda. Frivården sköter också övervakning vid villkorlig frigivning och är ansvariga för 

utslussåtgärderna utökad frigång och halvvägshus.
49

   

 

Frontlinjepersonal vid frivården är frivårdsinspektörerna. Denna yrkeskategori innefattar som 

tidigare nämnts främst socionomer och beteendevetare. Socionomer räknas ofta som semi-

professionella då yrkeskategorin saknar en del attribut som vanligtvis tillskrivs de klassiska 

professionerna, exv. läkare och advokater.
50

  Arbetet som socionom är t.ex. inte kontrollerat 

av en annan myndighet eller organisation och kräver alltså inte en yrkeslegitimation. De 

klassiska professionerna kännetecknas också av att utövarna har inflytande över professionens 

utveckling och organisering. Arbetet som läkare t.ex. innefattar vissa etiska regler och koder, 

något som också det är typiskt för en profession.
51

  Beteendevetare är enligt denna 

klassificering en semi-profession då de i likhet med socionomerna uppbär av en del av, men 

inte alla, de kännetecken som fullvärdiga professioner har.
52

  

 

Historiska förutsättningar för New Public Management i Sverige 

Det här avsnittet syftar till att på ett mycket kortfattat vis beskriva Sveriges socialpolitiska 

utvecklingshistoria. Detta för att ge läsaren en översiktlig bild av hur utvecklingen fram till 

NPM sett ut. Redovisningen tar sin början i medeltidens ståndssystem och avslutas med 

välfärdens ökande kostnader under andra halvan av 1900-talet.  

 

Sverige kan sägas ha haft ett unikt sätt att balansera maktförhållanden på den nationella 

politiska arenan. Detta då vår bondeklass, redan under medeltiden, ägt rätten att representeras 

av ombud i den högsta politiska församlingen.
53

 Ett resultat av detta inflytande, från 

gräsrotsnivå upp till riksdagsnivå, var sannolikt att bönderna lättare erkände de styrandes 

legitimitet och således sällan gjorde uppror. Dessutom innebar böndernas delaktighet att 
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konungamakten genom dem fick en bundsförvant gentemot adeln.
54

 Utöver detta tillät också 

Sverige en så kallad tjänsteadel. Denna utgjordes av män ur lägre stånd som hade adlats för att 

kunna befordras till högre ämbeten. Det var alltså möjligt att på sina meriter snarare än på 

grund av sitt släktträd göra karriär i Sverige och således röra sig upp i de socioekonomiska 

klasserna.
55

 

Sammantaget fanns alltså redan tidigt en möjlighet för den svenska statsmakten att erkännas 

av, och också nå ”ner” till, de lägre stånden. Gränsen mellan de styrande och de styrda 

suddades på detta sätt ut av bonderepresentationen i ståndsriksdagen och genom förekomsten 

av tjänsteadeln, vilka förstås upplevde lojaliteter såväl uppåt som nedåt i ståndshierarkin.
56

 

Förhållandet skapade förutsättningar för en statligt styrd socialisation av medborgarna, först 

genom statskyrkan och senare genom folkskolan och den allmänna värnplikten.
57

 

 
Den svenska statsmakten har en lång tradition av instrumentellt orienterad 

samhällsförändring. Långt före upplysningstiden tillämpades planmässighet och ett 

osentimentalt förhållningssätt till etablerade tankesätt och praktiker. Den svenska 

nationalstatens grundvalar lades genom ett radikalt brott med det förflutna.
58

 

 

Sverige hade redan under stormaktstiden en väl utbyggd statsförvaltning. Trots att denna tid 

kom att kännetecknas av krig och höga skatter kunde bondeuppror således undvikas. I andra 

delar av Europa var instabilitet en faktor i statsförvaltningen. Sveriges samhällsordning, och 

förhållandevis allmänt legitimerade statsförvaltning, var vid denna tid istället präglad av 

stabilitet och var alltså inte lika beroende av kungens fysiska närvaro eller hälsa.
59

 

 

Sannolikt var det denna relativt stabila samhällsordning, tillsammans med det faktum att de 

svenska universiteten och kyrkan var en del av statsförvaltningen, som gjorde att de 

upplysningsidéer som spreds under 1700-talet, företrädelsevis från Frankrike, aldrig fick 

riktigt fäste i Sverige. 

 
Sedan frihetstiden upprätthölls en tämligen unik princip om att hålla handlingar 

offentliga. Det fanns en lokal medborgarskapstradition med frön till både folkstyrelse 

och rättsstat. Där fanns såväl en kyrklig församling som ett häradsting, vilket var en 

viktig förelöpare till den moderna rättsstaten.
60

 

 

Sverige har således en historik av relativt humana medborgarrättsprinciper som få, om några, 

andra länder kunde mäta sig med vid denna tid. Den maktbalans som uppstod mellan stånden 

tycks alltså ha gynnat alla aktörer, om än på olika sätt.  

 
Trots, eller i vissa avseenden genom, att statens handlingsutrymme begränsats av 

bondemakt, ståndcirkulation och folkrörelser har Sverige utvecklats till en gynnsam 

miljö för rationellt kalkylerad samhällsdesign.
61

 

 

                                                 
54

 Hasselbladh mf., 2008 s. 41 
55

 Hasselbladh mf., 2008 s. 41 
56

 Hasselbladh mf., 2008 s. 41 
57

 Hasselbladh mf., 2008 s. 42 
58

 Hasselbladh mf., 2008 s. 42  
59

 Hasselbladh mf., 2008 s. 42 
60

 SOU 2000:1 sid 14 
61

 Hasselbladh mf., 2008 s. 44 



- 13 - 

 

Under frihetstiden önskade staten öka sin kontroll över samhällsekonomin och från mitten av 

1700-talet anammades merkantilistiska principer.
62

 Samhällsutvecklingen tycks dock aldrig 

ha stannat av och snart blåste nya vindar. 

 
Under 1800-talet växte folkrörelser fram som stod fria från statsmakten; arbetarrörelse, 

frikyrkor, nykterhetsrörelse och bondekooperation, som alla präglades av demokratisk 

organisering och som förespråkade, med olika betoning, individuell och kollektiv 

autonomi. Dessa nya rörelser introducerade humanistiska och demokratiska värderingar 

i den offentlighet de också i hög grad bidrog till att skapa.
63

 

 

I Sverige rådde en anda av samverkan för det allmännas bästa. Sedan 1800-talets mitt fanns 

medborgarassociationer som tilläts av statsmakten. Inte heller var det längre förbjudet att hålla 

religiösa möten i hemmet sedan konventikelplakatet (som förbjudit just detta) avskaffats. 

Näringsförordningarna 1846 och 1864 gjorde det möjligt att starta och driva företag utan s.k. 

privilegiebrev, alltså särskilt tillstånd, från kronan.
64

 Den förhållandevis humana rationalitet 

som genomsyrade samhällsprojektet kunde utvecklas utan att stöta på avgörande opposition. 

Ännu var förstås stora delar av befolkningen helt utan medbestämmanderätt. 

 
… flertalet svenska män och nästan alla kvinnor var ännu i slutet av 1800-talet 

utestängda från den politiska processen. År 1892 fanns det 44 kommuner där en enda 

röstägare hade fler än hälften av alla rösterna i kommunen.
65

 

 

1921 införs den allmänna rösträtten och kvinnor myndigförklaras i samband med detta. Först 

nu blir demokratiska rättigheter ett allmänt privilegium. 

 

Under 1900-talets första två decennier växer bolagskapitalismen fram ur nya styrpraktiker 

med management som idélära. En rationaliseringsrörelse tar form. 

 
Den centrala principen i rationaliseringsrörelsens agenda var att ta all vetenskaplig 

kunskap i bruk som kan användas på ett mål-medel rationellt sätt.
66

 

 

Rationaliseringsrörelsens grundideal var produktiviteten och kom snabbt att implementeras i 

Sverige. Den svenska staten ledde utvecklingen och en historiskt sett närmast oöverträffad 

koncensus uppnådes mellan stat, näringsliv och fackföreningar. Målet var att förbättra 

produktiviteten inom såväl den offentliga som privata sektorn genom vad som kom att kallas 

Saltsjöbadsandan.
67

 

 
Rörelsens styrningsideal – höjd produktivitet genom tillämpning av vetenskapliga 

metoder – blev liktydig med rationell organisering av all produktion… Produktivitet 

som styrningsideal har kapslats in i allt från industriell teknologi, utbildningar och 

arbetsdelning till specifika mått och standards som används rutinmässigt i kalkylering, 

planering och utvärdering.
68

 

 

                                                 
62

 Hasselbladh mf., 2008 s. 42, 43 
63

 Hasselbladh mf., 2008 s. 43, 44 
64

 SOU 2000:1 s. 14 
65

 SOU 2000:1 s. 14 
66

 Hasselbladh mf., 2008 s. 46 
67

 Hasselbladh mf., 2008 s. 46,47  
68

 Hasselbladh mf., 2008 s. 47 



- 14 - 

 

Det handlar alltså om mer än en förändring i fokus. Det beskrivs kanske bäst i termer av 

paradigmskifte. Särskilt då de nya styrningsideal som skulle komma att följa under andra 

halvan av 1900-talet samtliga kan sägas utgå från idén om produktivitet.
69

  

 

Under efterkrigstiden har den svenska staten på ett uttalat sätt arbetat mot allmännyttiga mål 

med hjälp av rationella, planmässiga metoder.
70

 Det visar sig bl.a. genom satsningar mot en 

ökad social trygghet. I slutet av 50-talet införs socialförsäkringarna och i stort sett alla 

människor ingår därmed i välfärdens trygghetssystem. Socialpolitiken skiftar fokus och 

vänder sig nu mot människor i samhällets utkant.
71

 

 
I och med socialvårdens expansion förändrades socialpolitikens inriktning. 

Socialförsäkringarnas fokusering på arbetar- och medelklass breddades mot grupperna i 

utkanten av produktionen; kvinnor, handikappade, äldre, långtidssjuka, barn och så 

kallade ”asociala”… Socialvården och den sociala byråkratin expanderade kraftigt 

under 1960-talet, med stora krav på ekonomiska resurser.
72

    

 

Som tidigare beskrivits under rubriken Inledning avtog BNP-tillväxten under slutet av 1900-

talet medan den offentliga sektorn växt sedan 40-talet. Det uppstod således svårigheter för 

många länder att finansiera denna växande offentliga sektor och NPM blev ett verktyg för att 

lösa dessa ekonomiska problem.
73

   

 

Exempel på tidigare empirisk forskning 

Under de senaste två decennierna har mängden forskning som berör NPM vuxit i takt med att 

fenomenet som sådant fått större och större genomslagskraft. En databassökning på sökordet 

New Public Management i Social services abstracts, en databas som består av åtta mindre 

databaser, ger ett resultat av 643 498 träffar. Denna siffra visar att begreppet ingår i en stor 

mängd dokument vilka databasen samlar. Den del av dessa ca 650 000 dokument som har 

NPM som huvudtema är förstås avsevärt mindre. De databaser som ingår i den samlade 

databasen Social services abstracts är följande; ABI/INFORM Global, ERIC, Linguistics and 

Language Behaviour Abstracts (LLBA), PILOTS, PSYCINFO, Social Services Abstracts, 

Sociological Abstracts, Worldwide political science abstracts.  

 

De sökord som kombinerats för att hitta de artiklar som den här uppsatsen innehåller är New 

Public Management, NPM, prison, sentencing, justice, public sector reform, courts, critique, 

evaluation, performance culture, public services samt Audit society. Kombinationerna NPM 

och prison samt NPM och justice har genererat merparten av de artiklar som jag använt för att 

presentera tidigare forskning.  

 

Jag har således kombinerat olika sökord och skannat av träfflistorna i olika databaser. 

Därefter har jag läst sammanfattningarna på de artiklar som tycks ligga inom den här 

uppsatsens område. Av de ca 50 sammanfattningar jag läst har ett 10-tal visat sig ha relevans 

för mitt intresseområde då de undersöker förekomst och utfall av NPM. Flera av de artiklar 

jag valt presenterar också vilka egenskaper författarna tillskriver NPM och dessa artiklar har 

därför bidragit till min allmänna förståelse av detta begrepp.  Artiklarna har alltså en viss 

spännvidd och formar alltså en relativt heltäckande bild av hur begreppet NPM bör tolkas. 
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Utfall av NPM i en statlig myndighet  

Andersson & Tengblad undersöker utfallet av att implementera NPM i en statlig organisation, 

i det här fallet den svenska polisen.
74

 Denna undersökning fungerar som en utmärkt 

jämförelse med min studie då organisationerna polis och kriminalvård i många hänseenden är 

lika varandra. Jag borde således kunna hitta motsvarande resultat på frivården som Andersson 

& Tengblad fann hos polisen. Trots likheter finns förstås också stora skillnader mellan dessa 

båda myndigheter och jämförelser bör därför göras med en viss försiktighet. 

 

Enligt Andersson & Tengblad har den svenska polismyndigheten, precis som många andra 

offentliga verksamheter, genomgått stora förändringar de senaste decennierna.
75

 I likhet med 

många andra västerländska polisorganisationer har försök att införa mer brottsförebyggande 

åtgärder varit prioriterat i omstruktureringen.
76

 I stället för att passivt invänta utryckningslarm 

förväntas poliserna aktivt delta i det brottsförebyggande arbetet genom att vara mer synliga i 

samhället, utreda orsaker till kriminalitet och försöka finna nya sätt att hindra uppkomsten av 

kriminalitet.
77

 Förändringen i arbetsmetoder har härletts till olika generella koncept, 

exempelvis probleminriktat polisarbete (problem-oriented policing),
78

 och samhällsorienterat 

polisarbete (community policing).
79

 På många sätt är dessa förändringar i arbetsmetoder 

exempel på NPM och syftar till att förbättra kvalitet, effektivitet och ”kundorientering” inom 

svenskt polisarbete.
80

  

 

NPM inom den svenska polisen har ingenting att göra med privatiseringar eller 

konkurrensutsättning, utan handlar istället om att svara an till medborgarnas behov genom att 

se samhället som ”kund” samt att upprätta kontrollmekanismer och formulera mål. 

Verksamhetens framgång mäts genom upprättade resultatindikatorer, exempelvis antal 

lagförda rattfyllerister eller antalet besök i skolor. Problem uppstår dock när nya 

arbetsmoment införs utan att gamla uppgifter försvinner. Kravet att upprätthålla ordning och 

svara an på larmsamtal kvarstår som en fundamental del av polisrollen. Utöver detta förväntas 

poliser nu tillbringa en viss tid med brottsförebyggande uppgifter.
81

 

 

Med NPM kommer också komplexitet.
82

 I takt med att arbetsuppgifterna ökar för en 

yrkesgrupp ökar också svårigheterna med att prioritera och tillgodose ledningens 

förväntningar. Lägger man till det faktum att privata, och ibland semi-privata, aktörer får 

inflytande i den offentliga organisationen, ökar förstås komplexiteten. En polis som idag har 

15 olika mål att uppfylla, där ett par handlar om brottsförebyggande arbete medan andra 

handlar om exempelvis antal gripanden, upplever sannolik en högre grad av komplexitet än en 

polis med ett enda övergripande mål.
83

 

Graden av komplexitet i en organisation påverkar ledningens förmåga att utöva kontroll på 

verksamheten, men ökar också ofta de anställdas motstånd till vissa arbetsuppgifter.
84

 Inom 

den svenska polisen har motstånd ibland visat sig i form av att polisfacken opponerar sig emot 
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förändringar i arbetstid eller prestationsbaserade löner.
85

 Men det största motståndet kommer 

från individuella polismän som sätter sig i motvärn mot förändringarna. Tydligast sker detta 

genom ett kulturellt avståndstagande (cultural distancing) från ledningen och överordnade.
86

  

På detta sätt polariseras verksamheten och det sker en uppdelning mellan poliserna på fält och 

chefer/byråkrater. Genom att på olika sätt ignorera påbud uppifrån implementeras inte 

förändringarna i realiteten. Poliserna på fält kan låtsas ovetande om nya förhållningsregler 

eller bara hävda att de inte fungerar i praktiken
87

. Det dominerande förhållningssättet är att 

fortsätta arbeta enligt gamla principer istället för att lyssna på chefernas krav på förändring 

gällande exempelvis brottsförebyggande arbete. En tydlig klyfta uppstår således mellan 

ledning och poliser på gatunivå.
88

 Inom den svenska polisen finns dessutom gruppledare. 

Dessa poliser arbetar tillsammans med en grupp om ca sex kolleger men är rent formellt 

gruppens överordnad endast vid utryckningsarbete. Detta ger ett speciellt förhållande inom 

gruppen då gruppledaren för det mesta faktiskt inte är överordnad kollegerna. Trots detta 

tenderar gruppens medlemmar att se gruppledaren som sin viktigaste chef och som en 

representant för poliser på gatunivå. På samma sätt behandlar ledningen gruppledaren som en 

mellanchef vars lojalitet är riktad mot gruppen och inte till polismyndigheten.
89

  

 
Consequently, the normative control transmitted from management to the operative 

division was seen as ineffective both by managers and by the front line. Operative 

police appear to occupy their own world with its own norms, norms that management 

has not succeeded in controlling. Official statements of goals and strategies meant very 

little for the personnel on the front line. Indeed, statements from headquarters were 

often sneered at, or consciously ignored.
90

 

 

Trots att organisationens, i detta fall den svenska polisen, avsikt är att implementera NPM-

praktiker i verksamheten, blir resultatet i mångt och mycket en pappersprodukt. Motståndet 

mot förändringarna, som kan verka orimliga eller irrationella, vidmakthåller det traditionella 

polisarbetet.
91

  

 

Utfall av NPM i kriminalvård 

Forskning som undersöker utfallet av NPM i specifika offentliga sektorer är fortfarande 

relativt ovanlig menar Boin, James och Lodge som har studerat NPM utifrån dess effekt på 

styrning av fängelser.
92

 Genom att identifiera tre fängelsesystem med olika grad av NPM-

inflytande har forskarna redogjort för skillnader i hur verkställande politiker (executive 

politicians) kan, och i vilken grad de lyckas, styra verksamheten. I studien ingår tre 

fängelsesystem från tre olika länder eller områden. Dessa återfinns i England/Wales, 

Nederländerna samt Tyskland. England/Wales anses allmänt ha en hög grad av NPM medan 

Nederländerna inte anses ha anammat NPM fullt lika starkt om än i viss grad. Tyskland anses 

allmänt ha en låg förekomst av NPM men uppvisar ändå vissa delar av det.
93

  

 

NPM ger politiker en mer övergripande roll i förhållande till den vardagliga verksamheten. 

Att formulera och fokusera på målen och dess uppfyllnad istället för att detaljstyra 

                                                 
85

 Andersson & Tengblad, 2009 s. 48  
86

 Andersson & Tengblad, 2009 s. 48 
87

 Andersson & Tengblad, 2009 s. 48 
88

 Andersson & Tengblad, 2009 s. 48 
89

 Andersson & Tengblad, 2009 s. 48 
90

 Andersson & Tengblad, 2009 s. 49 
91

 Andersson & Tengblad, 2009 s. 52 
92

 Boin mf., 2006  
93

 Boin mf., 2006 s. 82 



- 17 - 

 

processerna är en del av NPM:s agenda. Ett resultat av detta är enligt NPM-teorin att den som 

ansvarar för den vardagliga verksamheten inom det specifika verksamhetsstället åtnjuter en 

större frihet gällande hur politikernas mål uppfylls. NPM innebär alltså, på ritbordet, en vinn-

vinn-situation där politikerna kan fokusera på målen och verkställande chefer kan fokusera på 

processerna.  

 

Viktigt är också att NPM sägs ge upphov till tydliga och mätbara indikatorer för vad 

verksamheten producerar. Politikerna ska genom detta på ett enkelt sätt kunna svara an till de 

förväntningar och krav som allmänheten har på verksamheten. De ska kunna ”styra skutan” 

istället för att ”ro den”.
94

  Boin, James och Lodge fokuserar i sin studie på ledningen av 

fängelsesystemet, dvs. de politiker på ”armlängds avstånd” från verksamheten snarare än 

politiker högre upp i hierarkin.
95

 

 

Hur man förhåller sig till privata aktörer och hur man mäter resultat av verksamheten är två 

sätt att studera förekomsten av NPM i verksamheten. Hur väl man lyckas med dessa 

ambitioner visar på resultatet av NPM och huruvida de övergripande målen uppfylls. 

Resultatet av studien visar att NPM svarar an till vissa intressenter i fängelsesystemen i högre 

grad än andra. Dessa länders kriminalvård består av en mängd olika positioner, från styrande 

politiker med olika uppdrag (exv. juridiska, ekonomiska) till vårdare, sjuksköterskor, 

psykologer, administratörer, förrådspersonal, lärare etc. Verksamheten tenderar att utvärderas 

efter otillräckliga markörer. Till exempel kan antalet rymningar per år verka vara en bra 

indikator på hur väl ledningen sköter sitt jobb. Problemet är att antalet rymningar per år inte 

representerar andra aspekter av verksamheten så som rehabilitering, lönsamhet eller förmågan 

att respektera mänskliga rättigheter.  

 

Raine kommer till en liknande slutsats i sin analys av det engelska domstolsväsendets rörelse 

mot NPM. I Raines beskrivning av hur påföljdssystemet förändras mot icke frihetsberövande 

straff skriver han: 

 
The conclusions have emphasised the importance of measuring the effectiveness of 

criminal justice interventions not just in terms of reoffending/reconviction rates but also 

in terms of social factors such as literacy and numeracy attainment, training or 

education, reduced risk of self-harm and substance abuse…
96

 

 

Dessutom tycks inte NPM gett upphov till vare sig färre rymningar eller billigare vårddygn.
97

 

I länderna med starkast NPM-inflytande tycks politikernas kontroll över fängelserna vara 

endast skenbart förbättrad. Informationsflödet i form av statistik över måluppfyllnad som 

flödar från fängelset till politikerna kan ju som tidigare diskuterats vara missvisande så till 

vida att de inte ger en bild av hur verksamheten styrs eller eventuella nya problem kan vara 

nära anstående.
98

 När politiker inte längre har insyn i vad som händer innanför 

fängelsemurarna blir deras ansvar som politiker urholkat. En direkt rörelse från det ansvar 

politiker i traditionell mening ska bära. De riskerar dessutom att ställas inför plötsligt 

uppkomna problem inom verksamheten som de kunnat förutse om de haft bättre insyn.
99
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Bortom NPM  

New Public Management har under de senaste decennierna haft en enorm genomslagskraft i 

många länder. Som vi tidigare sett har vissa länder anammat dess löfte om kontroll och 

effektivitet mer än andra. Vissa röster har dock gjort gällande att utvecklingen, i de länder 

som representerar en hög grad NPM, redan börjat vända. De länder som ligger längst fram i 

utvecklingen av offentliga verksamheter prövar kontinuerligt nya koncept av styrning och 

förvaltning. Efter en tid når dessa nya management-koncept även de länder som hamnat på 

efterkälken. På grund av denna fördröjning kan vissa praktiker som idag implementeras i 

mindre drivande länder samtidigt förkastas och anses förlegade i spetsländerna.
100

 

 
The intellectually and practically dominant set of managerial and governance ideas of 

the last two decades, New Public Management (NPM), have essentially died in the 

water. This cognitive and reform schema is still afloat, and a minority of its elements 

are still actively developing. But key parts of the NPM reform message have been 

reversed because they lead to policy disasters, and other large parts are stalled.
101

 

 

Citatet ovan kommer från den studie av NPM som Dunleavy, Margetts, Bastow och Tinkler 

publicerade 2005. Genom att studera hur den offentliga sektorn förändrats i sju högutvecklade 

länder (Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Nederländerna, Kanada och Japan) 

kunde forskarna, inte bara förklara NPM som ”död”, utan även beskriva vad de kallar Digital-

Era Governance, DEG, som NPM:s baneman och ersättare.
102

  

NPM har lämnat över stafettpinnen till DEG och kommer inte få tillbaka den.
103

 IT-baserade 

styrsätt har redan förändrat det sätt på vilket offentliga verksamheter och myndigheter styrs 

och interagerar med civilpersoner. DEG handlar dock om så mycket mer än rent tekniska 

förändringar.  

 
We see this influence as having effects not in any direct technologically determined 

way but via a wide range of cognitive, behavioural, organizational, political and cultural 

changes that are linked to information systems, broadly construed. We term this new 

constellation of ideas and reform changes “digital-era governance”.
104

 

 

Trots den enorma påverkan som DEG alltså anses ha på public management så lyser 

referenser till IT-system i management-litteraturen med sin frånvaro. Management-teorier har 

totalt misslyckats med att hantera IT som en del av public management.
105

 DEG är visserligen 

en del av den digitala eran i samhället i stort men är mer än en naturlig följd av den samma. 

DEG efterträder NPM som en praktik av styrning av offentliga verksamheter. Att den 

försummats i konstruktionen och beskrivningen av management-teorier har lett till att dess 

betydelse för de samma förbisetts.
106

  

 

Som tidigare beskrivits är det svårt att finna konsensus gällande vad NPM är och inte är. Detta 

kan förklaras av det faktum att förändringar i hur offentliga verksamheter styrs inte sker över 

en natt och att vissa element som visat sig fungera i tidigare förhållningssätt får leva kvar i 

organisationen och alltså följa med in i framtiden. På detta sätt återfinns i varje given 

myndighet mindre element av olika management-teorier, från olika tidsperioder. DEG är dock 
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ett resultat av specifika förändringar, mer precist i IT-system, som ger effekter i egentligen 

alla aspekter av verksamheten.
107

 Trots att datorn som sådan introducerades redan under 80-

talet och att programvara utvecklats och implementerats i myndighetssfären allt sedan dess, 

kan de globala förändringar i informationsteknik, som härrör från spridningen av e-post och 

Internet, ses som banbrytande inom offentlig sektor. Detta då tidigare databaserade 

förändringar snarare påverkade verksamhetens interna administration medan uppkomsten av 

web-baserade informationsflöden påverkar förhållandet mellan stat/myndighet och 

medborgare/civilperson.
108

 Rörelsen går mot en papperslös offentlig sektor där myndigheten 

helt verkar inom ramarna för IT-baserad administration. Intranät och lösningar för 

upphandling via Internet, e-postkommunikation och hemsidor med möjlighet för 

ärendehantering är idag en del av den offentliga sektorns basstruktur.
109

 Genom att 

uppgradera, eller i grunden förändra, den datahantering som skett ”djupt” inom den offentliga 

verksamheten, kan personalresurser flyttas till mer ”klientnära” positioner.
110

 I takt med att de 

privata företag som är närmast besläktade med statliga organisationer, så som banker och 

försäkringsbolag, utvecklar sin IT-plattform för att tillgodose kundernas behov, ställs högre 

krav från allmänheten på att myndigheter och andra offentliga verksamheter ska kunna 

erbjuda samma service.
111

 

DEG återför verksamheter som NPM separerade. Möjligheten att samla verksamheter under 

en huvudman, en ren kontrast i jämförelse med NPM, uppstår när IT-system kan hantera och 

hämta en större mängd information från olika källor. Ett exempel på detta är Storbritanniens 

sammanslagning av arbetsförmedling och biståndshandläggning. Här kan också nämnas 

exempel på återtagande av tidigare privatiserade verksamheter till staten. I USA har 

exempelvis ca 28 000 privatanställda personer ansvariga för säkerheten inom flygindustrin 

återanställts av staten. Länder som inte anammat NPM i någon större grad, exempelvis 

Finland och Singapore, har snabbare lyckats tillgodogöra sig fördelarna med utvecklade och 

centraliserade IT-system. Deras väg från NPM:s uppdelade hierarkier var helt enkelt inte lika 

lång.
112

  

 

NPM:s sätt att upprätta kvasimarknader och ”stycka” offentliga verksamheter i mindre, och 

ibland privatiserade delar, lade ett stort ansvar på medborgaren själv att navigera inom 

byråkratin. Detta ansvar återbördas genom DEG till den offentliga organisationen. Det 

handlar dock inte om en rörelse i form av de centraliserande/decentraliserande cykler som 

offentlig verksamhet tidigare strukturerats efter, utan ett direkt avståndstagande från NPM.
113

 

Ett holistiskt, klientfokuserat synsätt uppstår som fokuserar på relationen mellan den 

offentliga organisationen och dess klienter. Man vill förenkla och underlätta för människor i 

kontakten med myndigheter genom att eliminera formulär och kostnader. En person ska 

kunna få ”hela” sitt ärende handlagt inom en och samma instans.
114

 Utvecklingen av IT-

baserade tillämpningar måste ses som helhetslösningar snarare än som komplement till redan 

befintliga praktiker. Man måste så att säga löpa linan ut, och nästan låta myndigheten bli sin 

hemsida.
115

 De nya möjligheterna som DEG medför går utöver administrativa lättnader eller 

besparingar, de medger politiska förändringar och representerar också en ren policyförändring 

i förhållandet stat/medborgare.  
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De artiklar som presenterats här ovan pekar tydligt ut vissa områden som jag bör söka efter i 

mina intervjuer. För det första; upplever mina intervjupersoner att mätinstrumenten, eller 

snarare mätresultaten, svarar an till målen? Om regeringens regleringsbrev föreskriver att 

kriminalvården ska utöka sitt arbete med unga lagöverträdare, hur mäter man då det? Räcker 

det att träffa dessa klienter dubbelt så ofta? Eller är det innehållet i programinsatserna som ska 

förändras? Klart är att utfallet inte ensamt svarar an mot målet. Skulle det visa sig, som i detta 

exempel, att ungdomsbrottsligheten faktiskt går ner, så måste ändå metoderna utvärderas. 

Kanske sjunker ungdomsbrottsligheten på grund av att vi har förövarna inlåsta på oskäligt 

långa fängelsestraff. I mina intervjuer kommer jag också söka efter tecken på IT-baserade 

förändringar. Detta då en ökning av teknikbaserade verktyg kan indikera en rörelse från NPM 

och mot DEG. 

 

            

 

Metod 
För att besvara forskningsfrågan användes ett kvalitativt angreppssätt. Den kvalitativa 

metoden möjliggör besvarandet av hur frivårdsinspektörerna upplever sin situation på ett 

djupare och kanske framförallt mer mångsidigt sätt än vad en kvantitativ metod kan erbjuda. 

Detta då den kvalitativa ansatsen ämnar överskrida det subjekt- objektförhållande som 

naturvetenskapen begagnar.
116

 

 

Förförståelse 

Under denna rubrik vill jag försöka klargöra hur min förförståelse ser ut, hur den har sett ut 

och hur den förändrats under uppsatsens gång. Varje forskare bär oundvikligen med sig 

kunskap och erfarenheter som kommer påverka såväl valet av forskningsfråga som resultatet 

av undersökningen.
117

 Utöver detta bär forskaren med sig fördomar av olika styrka och 

karaktär. Även dessa får antas spela en viktig roll i hur undersökningen fortgår. Det val av 

problemområde och hur detta definieras som föregår en vetenskaplig undersökning bottnar 

inte sällan i forskarens intressen. Dessa intressen är i sin tur en produkt av de tidigare 

erfarenheter och information forskaren kommit i kontakt med. Den formella utbildningen 

spelar sannolikt en avgörande roll för val av problemområde och forskningsfråga.
118

 

 

Jag har sedan länge varit intresserad av brott och straff. Så länge jag kan minnas har jag 

fascinerats av kriminalfall och läst böcker och tidningsartiklar i ämnet. Ett intresse för 

mänskligt beteende och psykologi har löpt parallellt med detta och resulterade i att jag 

påbörjade det beteendevetenskapliga programmet vårterminen 2002. Under det tredje året av 

mina högskolestudier sökte jag extraarbete inom kriminalvården. Jag fick komma på intervju 

och anställdes sedan som timvikarie på häktet i Västerås. Under denna tid kombinerade jag 

alltså studier med arbete vilket snart skulle visa sig vara ohållbart. Timmarna på häktet blev 

snabbt fler och ganska snart jobbade jag heltid med varierande natt- och dagskift. Studierna 

blev vilande och en karriär inom kriminalvården tog sin början. Efter cirka fyra år på häktet 

blev jag rekryterad av frivården och kom att arbeta med fotbojor och doms befordran.
119
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skrivande stund är jag tillsvidareanställd vid frivården Västerås och har en relativt bred 

kompetens gällande frivårdsarbetet. Jag undervisar också vid frivårdens utbildningsenhet där 

nyanställda kriminalvårdare och frivårdinspektörer genomgår den 22 veckor långa 

grundutbildningen. 

 

Mitt akademiska huvudämne, och tillika huvudintresse, är sociologi. Jag startade mina 

högskolestudier med ett brinnande psykologiintresse men detta kom snart att ersättas av en 

fascination för samspelet mellan individer snarare än individen som ensamt subjekt. Fromm, 

Bauman, Goffman och Foucault representerar förgrundsgestalter inom de traditioner som 

kanske ligger mig varmast om hjärtat. 

 

Mitt arbete inom kriminalvården har förstås påverkat mina värderingar och föreställningar om 

människan och samhället i allmänhet. Vissa observationer och allmänna reflektioner utifrån 

mitt arbete har lett fram till de frågeställningar som den här uppsatsen ämnar besvara. 

Jag har sedan ett antal år t.ex. funderat mycket på vad jag uppfattar som vissa logiska 

paradoxer i de arbetssätt som används i svensk kriminalvård. Den första handlar om 

förhållandet mellan frivillighet och tvång. Lite kortfattat kan denna problematik beskrivas 

som följer; för att minska sannolikheten att en person återfaller i kriminalitet behöver denna 

person förändras. Denna förändring bör ske inom ramen för en vetenskapligt ackrediterad 

behandlingsinsats, alltså ett kriminalitetsprogram. För att en person ska kunna ta till sig de 

kognitiva verktyg som programmet erbjuder måste personen vara motiverad och mottaglig. 

Motivation förutsätter att personen själv har en vilja till förändring. Framgångsrik behandling 

måste alltså bygga på frivillighet och motivation. Men domstolar och kriminalvården tvingar 

klienterna att gå program. Om klienten inte lyder riskerar man sanktioner, t.ex. fängelse. Lite 

tillspetsat kan man säga att vi försöker få människor att vilja förändras – genom tvång. 

 

Det är dock svårt att komma med ett försvarbart alternativ till denna motsättning som 

beskrivits ovan. Ska vi inte försöka förändra kriminella handlingsmönster? Eller ska 

påföljderna för kriminella handlingar vara frivilliga? Ett sätt kan vara att låta huvudregeln 

vara att alla brott med fängelse i straffskalan först faktiskt leder till fängelse, och att 

motiverade klienter efter verkställt fängelsestraff erbjuds insatser efter individuella behov och 

önskningar. Det uppstår dessutom en viss orättvisa då klienter vilka bedöms som 

”engångsförbrytare” utifrån kriminologisk forskning, i många fall hamnar i fängelse, medan 

klienter med hög risk för återfall i brott, eller som faktiskt redan återfallit, kan dömas till icke-

frihetsberövande påföljder, exempelvis skyddstillsyn. 

 

Jag har under årens lopp kommit att fundera mer och mer på vilka risker det här sättet att 

arbeta ger upphov till. För det första tycker jag mig se en fara i att så fullständigt fokusera på 

dokumentation. Självklart måste allt arbete dokumenteras, men när dokumentationen i sig blir 

viktigare än varför man dokumenterar riskerar man att ”missa målet”. Om jag t.ex. utifrån 

vedetagna bedömningsverktyg finner skäl att misstänka alkoholproblematik hos en viss klient 

måste detta så klart dokumenteras. Men dokumentationen som sådan saknar förstås värde så 

länge den inte kommer till användning. I och med att en myndighet ”stämplar” en klient som 

alkoholist uppstår omedelbart en moralisk skyldighet att erbjuda hjälp. Ofta finns också en 

möjlighet att erbjuda hjälpa eller remittera personen vidare, men inte alltid, och absolut inte 

för all den problematik som t.ex. en personutredning kan påvisa.  

 

I det klientnära arbetet uppstår vissa dilemman när verksamheten utvärderas utifrån hur väl vi 

uppfyller statistiska målsättningar. Har jag ett personligt uppdrag att genomföra fem 

individuella program med fem klienter på ett år, så kommer jag försöka fylla det målet. Varje 
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program har sin specifika målgrupp och ställningstaganden kommer behöva göras huruvida en 

viss klient verkligen passar i det aktuella programmet. Risken är förstås att en klient som inte 

passar ett visst program ändå får genomgå det. 

 

Att sätta statiska siffermål i behandlingsarbete saknar logisk bäring. Om vi accepterar 

premissen att alla människor som behöver behandling också ska få det, blir siffermålet 

fullständigt irrelevant. Om målet anger att 100 personer ska genomgå en alkoholavvänjande 

behandling i en viss stad på under en viss tid, spelar det egentligen ingen roll hur det faktiska 

underlaget ser ut. Antingen finns det färre personer som faktiskt behöver behandlingen och då 

uppstår ett problem och en risk. Problemet blir att behandlarna inte uppnår sitt mål och alltså 

misslyckas i någon mening. Risken å andra sidan är att ett antal personer som inte behöver 

behandlingen ändå får den. Det här strider mot all behandlingsetik då personer som stoppas in 

i behandling trots att de inte behöver det riskerar att få negativa effekter av insatsen. En viss 

kostnad, ofta i form av skattemedel, är förstås också förknippad med behandlingen. Om det 

istället visar sig att fler än 100 personer behöver alkoholavvänjande behandling, men målet är 

just 100, riskerar vi att missa individer som behöver stöd. Lösningen måste bli att formulera 

målet efter vad vi förväntas göra istället för hur mycket vi ska göra. En målsättning skulle då 

bli att erbjuda alkoholavvänjande behandling för de personer som behöver det. 

 

Urval 

För att få tillgång till intervjupersoner tillfrågdes en chef på ett frivårdskontor om möjligheten 

att intervjua fem frivårdsinspektörer under deras arbetstid. Efter godkännande tillfrågades de 

potentiella deltagarna om medverkan och efter medgivande bokades tider för intervjuer in 

under en period om två dagar. Totalt tillfrågades fem potentiella deltagare och samtliga 

svarade ja till medverkan. Alla deltagare fick ett missivbrev där syfte och omfattning av 

intervjuerna tydligt framgick. Frivilligheten betonades särskilt då det naturligtvis är en 

förutsättning för en etisk undersökning.
120

 Alla deltagare informerades om att intervjuerna 

skulle komma att spelas in genom ljudupptagning och att materialet skulle presenteras så 

anonymt som möjligt.  

 

Målet var att uppnå största möjliga variationsbredd utifrån mina faktiska förutsättningar. Jag 

gjorde ett systematiskt urval
121

 och tillfrågade därför personer av olika kön och ålder, med 

variationer i anställningstid och arbetsuppgifter. Urvalet gjordes utifrån den förförståelse jag 

hade vid urvalstillfället och inte utifrån en klart definierad teoretisk ståndpunkt.
122

 Målet var 

dock att de olika arbetsuppgifter som Kriminalvården beskriver som grundläggande för 

Frivården skulle representeras i urvalet. Hänsyn togs också till det faktum att arbete med 

övervakning i olika form utgör den största delen av frivårdsarbetet.   

 
Frivården är den del av Kriminalvården som ansvarar för påföljder i frihet. En stor del 

av frivårdens arbete handlar om övervakning. Frivården övervakar både de klienter som 

blir villkorligt frigivna från fängelse och de som döms till skyddstillsyn, också när den 

kombineras med föreskrift om samhällstjänst eller kontraktsvård. Frivården ansvarar 

också för intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), utför 

personutredningar i brottmål och yttranden om personer som står under övervakning 

samt doms befordran. (doms befordran innebär att göra placeringsunderlag för de 

personer som dömts till fängelse och är på fri fot.)
123
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Tre av de fem deltagarna arbetade primärt med skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna, 

det som ovan beskrivs som övervakning.  

 

En deltagare arbetade primärt med intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja. 

Och en deltagare arbetade i första hand med personutredningar. Samtliga deltagare hade dock 

fler än en arbetsuppgift varför de tillsammans täckte de områden som beskrivs i citatet ovan.  

 

Ingen av deltagarna arbetade vid tiden för intervjuerna aktivt med påföljden samhällstjänst 

men en deltagare hade två års erfarenhet av samhällstjänstarbete från 2008-2010.  

 

Bland deltagarna fanns också två personer som tidigare vikarierat som 

kriminalvårdsinspektör, dvs. mellanchef med personalansvar, men ingen deltagare hade haft 

en stadigvarande anställning som chef inom Kriminalvården. 

 

Tre deltagare var kvinnor och följaktligen var två deltagare män. Vid tiden för intervjuerna 

var den yngste deltagaren 27 år gammal och den äldsta var 55 år. Övriga deltagare var 36,40 

och 45 år gamla. Anställningstiderna var 4, 5, cirka 11, 14 samt 20 år.  

 

 

Konstruktion av frågor 

De frågor som respondenterna ställdes inför hänvisade till tre områden vilka är förknippade 

med NPM, dessa är mål, kontroll och utvärdering.
124

 Dessa tre områden fick representera tre 

teman vilka i sin tur utgjordes av tre till sex individuella frågor. En intervjumanual skapades 

där samtliga teman, med tillhörande frågor, fanns noterade (se bilaga 1). En intervjumanual 

används som vägledning i kvalitativa intervjuer men är till sin art inte tänkt att regelrätt styra 

samtalet.
125

 Frågorna konstruerades så neutralt som möjligt för att minimera frågeställarens 

påverkan på intervjupersonerna.
126

  

        

Intervjuer 

Intervjuerna spelades in som ljudfil för senare transkription. Intervjuerna utfördes på 

deltagarens kontor där det i samtliga fall fanns möjlighet att stänga en dörr för diskretion. 

Frågorna ställdes och besvarades under ca 20 minuter.  

 

Inför varje intervju informerades deltagaren om sin rätt att avbryta eller, fram till uppsatsens 

färdigställande, be att bli exkluderad från undersökningen. Intervjupersonen tillfrågades också 

om samtycke till att frågeställaren vid behov kunde återkomma med ytterligare frågor eller 

hjälp med förtydliganden.
127

 Det medgavs av samtliga.    

 

Samtliga intervjuer skrevs ut i sin helhet för att möjliggöra en så bred analys av materialet 

som möjligt.
128

 Intervjupersonen fick efter detta en möjlighet att läsa transkriptionen av deras 

egen intervju för att eventuellt förtydliga vissa svar. Under detta andra möte spelades inte 

konversationen in. Istället fördes anteckningar i de fall intervjupersonen ville ändra eller 

förtydliga ett tidigare svar. Samtliga deltagare var nöjda med de åsikter som deras intervjusvar 
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speglade och de reaktioner som transkriptionerna gav upphov till hänvisade i samtliga fall till 

rent språktekniska aspekter. 

 

Varje intervju tog mellan 15 och 20 minuter att genomföra och upptar cirka fyra till fem A4-

sidor i textformat (se bilaga 2). Det finns således en viss variation inom materialet i fråga om 

intervjuernas utförlighet. 

  

Analys av materialet 

Analysen av materialet startade redan vid första intervjutillfället och fortgår som en 

parallellprocess fram till redovisningen av resultatet.
129

 Materialet har analyserats efter en 

kvalitativ analysstrategi. 

 
Det primära syftet med kvalitativ analys är att upptäcka och avslöja de perspektiv eller 

den syn på tillvaron som personer har och den innebörd de tillmäter beteenden och 

erfarenheter.
130   

 

Utskrifterna bearbetades sedan genom att varje svars andemening, ur ett NPM-perspektiv, 

uttolkades och noterades (se bilaga 3). Målet med denna omskrivning var att hitta och förstå 

det som svaren innehöll och som har ett värde i relation till NPM. Ett exempel på hur ett svar 

bearbetades är följande citat som är ett svar på frågan Utvärderas ditt arbete, och i så fall på 

vilket sätt? 

 
Jag tror att mitt arbete tyvärr utvärderas mest av statistik. Tittar, det här med 90 dagar 

vet du, tittar vilka som börjar verkställa inom 90 dagar, hur många IÖV vi fått ut, hur 

många har gått till verkställighet på anstalt inom viss tid bla bla bla, cheferna får 

statistik på det så. Det är sällan man får återkoppling på hur vi har jobbat med ärendena. 

 

Det här svaret kom alltså att bearbetas för att underlätta den kommande analysen. Efter min 

bearbetning, som skedde mot bakgrund av uppsatsens perspektiv på NPM och min egen 

förförståelse, blev kärnmeningen så här: Tyvärr utvärderas mitt arbete genom statistik. Det är 

inte ofta man får återkoppling på hur man jobbar kvalitativt. Om syftet med undersökningen 

hade varit att undersöka attityder utifrån exempelvis ett genusperspektiv hade rimligtvis 

respondentens könstillhörighet noterats och vägts in i tolkningen. Om undersökningen istället 

utgick från ett maktperspektiv hade respondentens svar kanske beskrivits som ett uttryck för 

maktlöshet. Utifrån ett NPM-perspektiv blir alltså ord som utvärderas, statistik och 

återkoppling viktiga markörer.  

 

Här efter ordnades materialet i kategorier.
131

 Med hjälp av dessa kunde de fenomen som 

återkom hos flera intervjupersoner identifieras.  

 
Hur finner eller identifierar man kategorier? Etnografen, till exempel, söker efter 

likheter eller gemensamma drag bland en uppsättning olika föremål, erfarenheter eller 

händelser.
132

 

 

Syftet med denna kategorisering är att synliggöra aspekter som delas av flera medverkande 

och också att dra slutsatser gällande särskilt påtagliga, eller viktiga, fenomen.  
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I de citat som följer under redovisningen av resultatet har intervjupersonernas språk 

korrigerats något för att underlätta för läsaren.
133

 Stor hänsyn har dock tagits till uttalandenas 

innebörd och i de fall innebörden är oklar redovisas originaltranskriptionen. Den ordagranna 

transkriptionen av intervjuerna återges i sin helhet i bilaga 2.  

 

Materialet redovisas temavis.
134

 Det betyder att var och ett av undersökningens tre teman 

redovisas var för sig. På detta sätt kan intervjupersonernas svar jämföras sinsemellan och 

skillnader och likheter mellan respondenternas utsagor bör framgår.  

 

Ett försök gjordes också att analysera de enskilda intervjupersonernas svar i sin helhet var för 

sig. Tanken var att vissa personbundna mönster på detta sätt skulle kunna identifieras. 

Bedömningen blev dock att materialet inte medger en sådan analys. Intervjuerna är helt enkelt 

för korta för att meningsfulla mönster ska framkomma. Dessutom finns risken att enskilda 

deltagare ”hängs ut” på ett sätt som inte är etiskt försvarbart. De citat som redovisningen av 

resultatet innefattar är också anonymiserade så till vida att det inte framgår vem av deltagarna 

som gett upphov till citatet. Detta då min bedömning är att det inte är viktigt för analysen. 

Alla deltagare citeras fler än en gång men vissa deltagare citeras mer än andra. Ambitionen 

har dock varit att ge en så heltäckande bild som möjligt av materialet.     

 

Vissa organisationstypiska termer och förkortningar förekommer i materialet dessa 

presenteras därför här för att underlätta den fortsatta läsningen.  

 

Verkställighetsplanen, VSP, omnämns ett flertal gånger av flera deltagare. På kriminalvårdens 

hemsida beskrivs verkställighetsplanen så här:  

 
För den som är dömd till fängelse eller för den som avtjänar en icke frihetsberövande 

påföljd ska verkställigheten utformas så att den verkar återfallsförebyggande och så att 

anpassningen till samhället underlättas. Kriminalvården ska därför efter samråd med 

den dömde upprätta en individuellt utformad verkställighetsplan som anger vilka 

konkreta åtgärder som ska vidtas under verkställigheten för att minska risken för att den 

dömde återfaller i brott eller som behövs för att underlätta hans eller hennes anpassning 

till samhället. Verkställighetsplanen följer den dömde från anstalt till frivård. Frivården 

ska medverka i verkställighetsplaneringen och är därför redan från början med i 

planeringen av verkställigheten och förberedelserna för utslussningen för den som 

verkställer fängelse. 
135

 

 

VSP är en central del av arbetet inom kriminalvården och återkommer ofta i 

intervjumaterialet. 

 

Beteende samtal och förändring, BSF, är ett individuellt påverkansprogram som utgörs av fem 

träffar mellan en utbildad programledare och klienten. BSF är ett av ett tiotal ackrediterade 

program som bedrivs inom den svenska kriminalvården. 

 

IÖV, som nämnts i ett citat ovan, är en förkortning av Intensivövervakning med elektronisk 

kontroll. IÖV är ett alternativ till ett kortare fängelsestraff där klienten verkställer straffet i sin 

bostad med elektronisk fotboja. 

 

                                                 
133

 Holme & Solvang, 1997 s. 145 
134

 Holme & Solvang, 1997 s. 141 
135

 http://www.kriminalvarden.se/sv/Frivard/Verkstallighetsplan/ 



- 26 - 

 

DIS är en förkortning av Doms befordran, Intensivövervakning med elektronisk kontroll och 

Samhällstjänst. DIS är en intern förkortning på den arbetsgrupp som arbetar med dessa 

ärenden. Doms befordran innebär kort sagt att befordra domar till verkställighet. 

Samhällstjänst innebär att en klient åläggs att utföra ett visst antal oavlönat och 

samhällsnyttigt arbete på sin fritid. 

 

Skyddstillsyn är en kriminalvårdspåföljd i frihet som innebär att den dömde får en prövotid på 

tre år och står under övervakning det första året. Övervakning kan alltså ske antingen inom 

ramen för en dom till skyddstillsyn eller som ett villkor vid villkorlig frigivning från fängelse. 

 

 

Resultat 
 

Mål 

I New Public Management är verksamhetens mål överordnat verksamhetens processer eller 

resurser. Således blir en tydlig målformulering elementär i styrningen.
136

 Den första delen av 

intervjun fokuserade därför på de mål respondenterna har med sitt arbete och vilka mål 

respondenten beskriver att kriminalvården har. 

 

De personliga målsättningarna handlade i stort sett samtliga om att hjälpa människor till 

förändring. En respondent beskrev dock sitt personliga mål med arbetet som ett sätt att 

tillfredsställa sin önskan om att arbeta med människor. I två fall var respondenterna av 

uppfattningen att arbetsgivaren delade exakt samma mål. 

 
Att utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt, som innebär att det är ett för klienten 

förändringsbart sätt, att den ska kunna röra sig framåt i förändring. Att kunna verkställa 

de uppgifter jag har inom ramen för de lagar och förordningar jag är satt att arbeta 

under, och därefter så vill man hjälpa folk, det är ett övergripande mål och min 

intention är att jag vill hjälpa andra människor. Däremot inom ramen för vad jag kan 

göra på jobbet då. 

 

På frågan vad arbetsgivaren har för mål svarade samma respondent att dessa var de samma. 

Att minska återfallen i kriminalitet var ett återkommande tema gällande vilka övergripande 

mål arbetsgivaren har med verksamheten även om det uttrycktes på lite olika sätt. 

 
… det mest övergripande är väl att reducera risken för återfall i brott skulle man kunna 

säga.   

 

Första frågan handlade alltså om arbetsgivarens övergripande mål. Följdfrågan utvecklar 

beskrivningen av arbetsgivarens mål och försöker precisera eventuella delmål. Den lyder 

Finns det specifika mål med ditt arbete, utifrån arbetsgivaren? Respondenterna identifierade 

ett antal specifika mål som arbetsgivaren angett. Antal kriminalitetsprogram som de 

förväntades leda på årsbasis var ett återkommande tema. 

 
Ja men nu är det ju det här med att driva program. Man har utbildats för ett visst 

program så då ska man ju köra det. Och det är ju verkligen specifikt… förra året var det 

ju tre jag skulle köra, jag är BSF-utbildad alltså. Sen är det ju inte så lätt, det finns ju 

mycket förhinder på vägen så att säga… man måste ju matcha klienten med 
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programmet. Är det då någon som t.ex. är motiverad, och det är ju många åtminstone 

som säger att dom är det, då är ju inte dom inom målgruppen just för BSF. Så det ställer 

ju till bekymmer. 

 

Respondenten beskriver hur en viss utbildning, i det här fallet till programledare för Beteende 

Samtal Förändring, BSF, leder till att man förväntas hålla ett visst antal av de programmen. 

Respondenten beskriver att målen kan vara svåra att uppnå. Hen tar exemplet att det ibland 

finns ett motsatsförhållande mellan vilka klienter som vill gå ett visst program och att dessa 

inte nödvändigtvis tillhör den specifika målgruppen. Respondenten uttrycker också en viss 

frustration över att åläggas arbetsuppgifter som hen själv inte kan förändra: 

  
 (målen)… tror jag kommer uppifrån, jag tror inte att jag kan påverka det. 

 

I uttalandet framgår också en otydlighet ifråga om vem som faktiskt sätter målen. Ingen av 

respondenterna nämnde specifika aktörer så som politiker eller specifika överordnade 

(kriminalvårdschefen, generaldirektören, regionschefen) som ansvariga för målsättningen. Att 

hänvisa till att order kommer ”uppifrån” var en genomgående beskrivning men en respondent 

beskriver ett visst inflytande över målformuleringen. Samma respondent svarar så här på 

frågan Kan du påverka målen och i så fall i vilken utsträckning?  

 
Svårt att säga, man sätter ju målen i diskussionen tillsammans så det är klart att man 

kan påverka dom. I Vilken utsträckning är svårt att säga. 

 

I fråga om förändringar i målfokuseringen var respondenterna väldigt samstämmiga. De 

respondenter som arbetat längst inom kriminalvården beskrev en markant skillnad i 

fokuseringen på mätbara, uttalade mål. En respondent som arbetat sedan 1991 beskrev att det 

skett mycket förändringar under de senaste 6-10 åren. Dessa förändringar beskrivs i termer 

om mer specifika och mer inriktade mot enskilda personer. En annan respondent beskriver 

förändringen så här:  

 
… det är ju ganska mycket mer tydligt nu än det har varit tidigare under 90-talet. Som 

arbetstagare är det ju mycket mer tydligt nu. (det har förändrats)… mot en tydlighet och 

mätbarhet framförallt.  

 

Här jämförs 90-talet med idag och en påtaglig skillnad beskrivs. Förändringen tycks dock inte 

vara negativ i det här uttalandet. Istället poängteras att det innebär en tydlighet som anställd. 

Flera av respondenterna uttryckte skillnaden mellan vad som kan mätas och vad som inte kan 

mätas. En av respondenterna sa så här: 

 
Jag tycker fokus har skiftat mer och mer åt att nå uppställda siffermål och mindre åt att 

göra det med kvalitet, d.v.s. dom bitar som inte går att mäta riktigt. 

 

På frågan om vad det omätbara skulle kunna vara blev svaret: 

 
Hur väl man lyckas etablera en kontakt med en klient t.ex. och om man lyckas hjälpa 

den klienten med någon typ av förändring, det mäts ju inte. 

 

Respondenten uttrycker en pågående förändring bort från fokus på processerna i arbetet, mot 

statiska siffermål. Det faktum att verksamhetens övergripande mål, att åstadkomma en 

förändring i klientens beteende enligt parollen ”bättre ut”, inte fångas upp av vad hen 

beskriver som ”siffermål” tycks upplevas som frustrerande.    
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Den av respondenterna som arbetat kortast tid, ca 4 år, sa så här angående delmål: 

  
Ja det finns ju riktlinjer för nästan allting, allt från kontaktfrekvens med klienter till 

fastställande av verkställighetsplaneringen och så vidare. Förordnande av 

lekmannaövervakare ska ju uppnås till en viss procent är det väl sagt 

också, så visst finns det specifika mål, främst från arbetsgivarens sida då. Jag försöker 

följa de målen. 

 

I uttalandet beskrivs hur arbetsgivarens mål genomsyrar i stort sett alla aspekter av arbetet. 

Delmålen tycks vara så specifika och många att dom i det här fallet blandas ihop med 

riktlinjer. Respondenten beskriver sitt arbete som ett försök att leva upp till allt detta, att 

lyckas arbeta utan handlingsfrihet.   

 

Kontroll 

I verksamheter som implementerat New Public Management införs eller utökas styr- och 

informationssystem. Ambitionen är att öka mätbarheten av olika aspekter av arbetet och syftet 

är att uppnå en högre kontroll av verksamheten.
137

 Andra delen i intervjuerna behandlade 

därför upplevelsen av kontroll i verksamheten. Frågorna gällde först den aktuella kontrollen 

från arbetsgivarens sida och följdfrågorna, beroende på vad svaren blev, gällde förändringar i 

kontrollen i ett tidsperspektiv. Svaren gick ibland tillbaka till måldiskussionen som föregått 

det här frågebatteriet. Ett försök att leda tillbaka samtalet till kontroll gjordes då. Den första 

frågan gällde om respondenten upplevde att arbetsgivaren kontrollerade personalens arbete, 

och i så fall på vilket sätt. 

 
Ja absolut, det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen, ja på alla sätt i princip. 

Det ena är att man har ju inte någon delegation idag i princip. Du har ingen stor 

delegation utan du genomför saker i den mån du får. Ska man köra program t.ex. måste 

man vara certifierad, man måste vara utbildad. Jag måste spela in sejourer, man sätts 

under lupp av arbetsgivaren. 

 

Respondenten beskriver en stark kontroll och hur den kan ta sig uttryck. Att spela in sejourer 

hänvisar till att man, då man kör vissa program inom kriminalvården, måste spela in sig själv 

på film för att sedan skicka filmen för granskning. Det här upplevs av respondenten som att 

sättas under lupp, dvs. som en mycket noggrann granskning. 

Den elektroniska akt som följer klienten, VSP:n, är ett återkommande exempel på kontroll i 

intervjuerna. VSP instiftades kring 2006 och har utvecklats kontinuerligt. En respondent 

hänvisar till VSP på frågan om huruvida arbetsgivaren kontrollerar hens arbete. 

 
Man kan ju se det på olika sätt men det tycker jag ju att på senare tid att man genom, att 

det ska kunna väga vad som händer för klienterna naturligtvis men samtidigt blir det ju 

att de vill ha en kontroll tror jag av vad vi gör. Det är ju mycket genom VSP. 

 

Det finns en tydlig praktisk tillämpning när det gäller VSP i klientarbetet men samtidigt gör 

också detta att möjligheten att kontrollera personalen ökar. En respondent beskriver 

personalens tankar kring VSP: 
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När jag började 08 hade det här med verkställighetsplanering kickat igång så där, och 

dom flesta tyckte att det var lite obehagligt, och jag fick se hur en 

verkställighetsplanering såg ut förr då det var ett A4-papper man fyllde i med penna. 

 

VSP återkommer alltså i intervjuerna och diskuteras som en del av målen såväl som i 

kontrollen och utvärderingen. 

 
Dom kontrollerar ju det här med program och lekmannaövervakarmedverkan, sånt som 

går att ta på, konkretisera. Som man säger ”räkna pinnar” och se hur många, ja att se 

om verkställighetsplanerna är fastställda i tid. 

 

Trots att detta kan sägas tyda på förekomst av kontroll så poängterades också en viss frihet i 

planeringen av arbetet. Flera respondenter beskrev att det sätt på vilket arbetet planerades och 

lades upp var nästan helt upp till dem själva. En respondent uttryckte också att kontrollen var 

för svag och gärna kunde utökas. Detta gällde dock endast i den arbetsgrupp hen arbetade i. 

Så här svarade samma respondent på frågan huruvida kontrollen förändrats under tiden hen 

arbetat inom kriminalvården. Personen började 1998. 

 
Ja, inte just i DIS kan jag tycka, men jag kan ju se på övervakningsärendena att det är 

ganska stor kontroll. Man har ju alltid haft behandlingskollegium där man har suttit ner 

och gått igenom ärendena, men det var inte alls på den här nivån som det är nu. Nu tror 

jag inte att du skulle kunna komma undan med någon klient utan det är jätteviktigt att 

man jobbar lika liksom, med vissa prövningar. Jag ser ju deras behandlingskollegium 

där dom sitter och tar upp VSP och man går igenom och berättar och berättar och det 

finns inte en suck att du liksom kan fuska dig ur på något vis, utan ingen klient får 

glömmas bort så. Och det tycker jag är bra. Jag tror att tidigare har det liksom varit 

mindre noga. Inte med mening, men det gått framåt så att det är viktigt att alla klienter 

får synas. Att inte bara dom som är jobbiga och lite, ja dom som tar mer tid ska synas. 

Jag tror att alla tas upp liksom. 

 

Respondenten pekar på behandlingskollegium för de frivårdsinspektörer som arbetar med 

skyddstillsyn och övervakningsklienter och hur kontrollen är oerhört stark just där. Det 

framgår också att det faktum att kontrollen finns är bra utifrån att det likriktar arbetet med 

klienterna och säkerställer att ingen hamnar i skymundan. Behandlingskollegium tas också 

upp av andra respondenter som ger exempel på hur kontrollen ser ut.  

 
När ett nytt ärende har kommit så ska det upprättas en verkställighetsplanering som 

kvalitetskollas och diskuteras på kollegium… 

 

Under dessa behandlingskollegier presenteras verkställighetsplanerna, som 

frivårdsinspektörerna utrett och fyllt i, på storbildsskärm via projektor. Den chef som är 

ansvarig för att godkänna dessa VSP medverkar vid detta möte tillsammans med ca tio 

frivårdsinspektörer. Den frivårdsinspektör som är ansvarig utredare av en viss VSP föredrar 

ärendet inför gruppen. Ärendet behandlas genom att alla medverkande får möjlighet att ställa 

frågor och komma med åsikter gällande hur planeringen ser ut för den specifika klient vars 

VSP då föredras. Det framkommer i intervjuerna att dessa kollegier ses som ett känsligt 

arbetsmoment då man förväntas presentera och försvara vad man producerat i förhållande till 

målen. Som beskrivits i tidigare citat anses kontrollen vara mycket stor just här. 

 

Utvärdering 
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I ett målorienterat arbete blir uppföljning och utvärdering det enda verkstyg som kan besvara 

frågan gällande huruvida verksamheten är framgångsrik. Frågan blir alltså ”Hur gick det?” 

snarare än ”Hur ska vi arbeta?”.
138

 Det tredje och sista temat i intervjuerna behandlade därför 

förekomst och typ av utvärdering i arbetet. 

Utvärderingen av arbetet är tydligt kopplat till det årliga lönesamtalet. Flera deltagare 

hänvisar till detta lönesamtal som det forum där den huvudsakliga utvärderingen görs. I 

enighet med de principer som NPM bygger på används också en individuell lönesättning som 

är kopplad till prestation. 

 

En viss utvärdering förs också löpande men denna är i huvudsak av statistikkaraktär. 

Intervjupersonerna tycks sakna en utvärdering av det ”mjuka” arbetet, dvs. det 

mellanmänskliga mötet med klienterna.  

 
Jag tror att mitt arbete tyvärr utvärderas mest av statistik. Man tittar vilka som börjat 

verkställa inom 90 dagar, hur många IÖV-klienter vi fått ut, hur många har gått till 

verkställighet på anstalt inom en viss tid, etc... Det är sällan man får återkoppling på hur 

vi har jobbat med ärendena.   
 

Flera intervjupersoner beskriver det klientnära arbetet som någonting väldigt viktigt men 

också osynligt. Ordet ”statistik” återkommer ofta, ibland i termer av ”pinnar” eller ”pinnar i 

statistiken”. Det här hänvisar till vad man menar är en fyrkantig och ibland missvisande 

mätmetod. Osäkerhet kring hur resultat mäts och utvärderas är ett genomgående inslag i 

utsagorna. Det tycks också som högs oklart exakt vem som sätter målen. En respondent 

beskriver de årliga målen som ett resultat av ”nån analys som man gjort tidigare och vad man 

tror att det finns underlag till”. På frågan om resultatet av dessa mål utvärderas svarar samma 

intervjuperson: 

 
Ja man frågar ju varför det inte har gått att få igenom alla (klienter genom ett visst 

program) men det är ju en del av det cheferna har uppåt då att redovisa hur det ser ut. 

Sen är det ju utvärderingar, ja man kan säga att skriver jag ett yttrande eller nåt sånt där, 

en PU, då måste det utvärderas vad jag gjort, alltså chefen tittar på det och bedömer och 

kontrollerar att det är en viss nivå. 

 

Det här citatet belyser mellanchefernas roll i att presentera resultat för högre chefer. Personen 

talar om sin närmaste chef och hur denne liksom kvalitetssäkrar intervjupersonens arbete. De 

exempel som deltagaren ger, ett yttrande eller en PU, beskriver ett yttrande om en klients 

skötsamhet till övervakningsnämnden och en personutredning till domstolen.  

 

Under intervjuerna visade sig svårt att särskilja kontroll och utvärdering. Ofta halkade 

intervjupersonerna tillbaka i diskussioner om kontroll eller till och med mål. Utvärderingen av 

deras arbete tycktes inte lika tydlig som de två föregående temata.   

 

Intervjupersonerna ger en splittrad bild angående hur ofta utvärdering av arbetet sker. Tre av 

deltagarna hänvisar till de veckovisa behandlingskollegierna och beskriver att en utvärdering 

sker där. En deltagare menar att den enda utvärdering som sker är kopplad till det årliga 

lönesamtalet. Samma person ingår dock inte i övervakningsgruppen och har alltså inte samma 

typ av behandlingskollegium som övriga deltagare hänvisar till i sina svar. Huruvida 

utvärderingen av arbetet har ökat eller minskat över tid är inte heller helt klarlagt. En 

deltagare menade att utvärderingen var tydligare i början av 90-talet. 
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Då mättes det, så tittade dom på ett sånt här papper där det stod om jag hade gjort det 

eller inte, men riktigt så är det ju inte nu utan här pratar man mer om att olika saker som 

man gör och hur det går, dom har ju en uppfattning från arbetsgivarhåll hur det har gått, 

men inte kanske i den detaljen. Och annars så löpande är det väl ingen utvärdering så. 

Man kan ju titta på hela verksamheten, tycker vi att det fungerar? Skjuter vi förbi 

målet? Det är ju många andra delar av en utvärdering. Utvärderar jag verkligen med rätt 

verktyg? Funkar det här?      

 

I ovanstående citat väcks också frågan om huruvida utvärderingarna sker med rätt verkstyg. 

Intervjuns sista fråga behandlade just detta. Intervjupersonerna tillfrågades om 

utvärderingarna mäter rätt värden och alltså svarade an mot målen. Åsikterna gick isär. 

 
Ja, om verkställighetsplaneringen är upprättad på rätt sätt så tycker jag det, för 

meningen med en verkställighetsplanering är att se hur det har sett ut tidigare och hur 

det ser ut idag för att försöka göra en bedömning av vilka behov som finns för att 

personen inte ska återfalla i brottsligt beteende. Det görs även en riskbedömning och 

sen utifrån dom två bitarna då, riskbedömningen och behovsbedömningen, så mäter 

man även klientens mottaglighet för dom insatser som bedöms vara nödvändiga. Och 

där utifrån försöker man komma överens om en planering tillsammans med klienten 

som ska mötas då, så det faktiskt blir någonting av, så det gäller ju att försöka sätta in 

rätt insatser men samtidigt lägga dom insatserna på en nivå som klienten mäktar med. 

Och det är ju dom insatserna då som följs upp i behandlingskollegium för att se hur det 

fortskrider.  

 

Här återkommer verkställighetsplaneringen, VSP. Deltagaren menar att detta instrument, om 

det används på rätt sätt, möjliggör för framgång utifrån flera aspekter. Det handlar om att göra 

en bra bedömning och utifrån den ge rätt insatser. Gör man det så svarar utvärderingen av 

arbetet faktiskt an mot det övergripande målet om att minska risken för återfall i kriminalitet. 

Alla intervjupersoner var dock inte lika optimistiska. Merparten av deltagare var osäkra på om 

utvärderingarna mätte rätt saker och två av dem betonade att frågan var svår att svara på. En 

deltagare var öppet skeptisk och beskrev utvärderingarna som ”att mäta i blindo”. Samma 

deltagare fortsätter: 

 
Målsättningen är att dom inte ska återfalla i brott, och bättre ut och så vidare. Dom 

verktyg vi har är att dom ska gå program och det står en siffra om hur många som ska 

gå det här programmet, t ex… Men i övervakningssamtal liksom där har man ju ingen 

siffra så utan då är det mer bara en själv tillsammans med klienten.… Det är mycket 

svårare att mäta en sån insats betydelse, för alla får ju inte samma sak.   

 

Deltagaren menar att merparten av det klientnära arbetet inte mäts, eller ens kan mätas 

kvantitativt. Lyckas man knyta en psykossjuk klient till psykiatrin så kan det ha stor inverkan 

på den personens risk för återfall i kriminalitet. På samma sätt kan det vara orimligt att begära 

att en klient genomgår ett program, eller ens hörsammar kallelser, om personen i fråga är 

hemlös. De ansträngningar frivårdsinspektören gör för att hjälpa klienten med exempelvis 

bostad utvärderas alltså inte och kommer inte ens till chefernas kännedom. Följaktligen menar 

deltagaren att uppmätta resultat inte svarar an mot de övergripande målen.   

 

Sammanfattning av resultaten 

Resultaten visar att deltagarna upplever att det finns uttalade och relativt tydliga mål. Dessa 

tycks vara specificerade och ofta av sifferkaraktär. På ett sätt upplevs detta som positivt då det 
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ger en tydlighet i verksamheten. Kritiken består i att målen formuleras utan medarbetarnas 

inblandning och kommer ”uppifrån” utan att dess utformning motiveras.  

 

Vidare påtalas också en brist i att det kvalitativa klientarbetet inte uppmärksammas eller 

prioriteras. Fokuseringen blir istället av kvantitativ karaktär med ibland barocka 

konsekvenser. En historia som nämndes efter en intervju beskrev hur en klient som inte 

förstod svenska ålades att genomgå ett kriminalitetsprogram, detta alltså utan att förstå ett ord 

av vad som sades under det ca 15 timmar långa programmet. I det fallet var en siffra i 

statistiken viktigare än att åtgärda, eller tillfredsställa ett faktiskt behov.  

 

En samstämmighet hos dem som arbetat längre än 4 år var också att målen kraftigt förändrats 

under de senaste ca 10 åren. Men inte bara målen, utan också kontrollen och utvärderingen av 

arbetet. En påtaglig förändring, inom flera områden av arbetet som frivårdsinspektör, 

beskrevs återkommande. 

 

När det gäller kontroll var deltagarna överrens om att en viss kontroll av arbetet finns. 

Åsikterna gick dock isär och en aspekt som beskrevs av två deltagare var att kontrollens 

uppgift kan sägas bestå av mer än endast som övervakningsfunktion. Kontrollen beskrevs som 

ett sätt att dels trygga personalens säkerhet men även som ett sätt att upprätthålla klienternas 

rättigheter.   

 

Verkställighetsplaneringen, VSP, beskrivs som ett verktyg för att uppnå målen. Det sätt på 

vilket VSP-dokumentet granskas är tydligt förknippad med såväl kontroll som utvärdering. 

Återigen betonas att verkställighetsplaneringen i första hand syftar till att säkerställa att 

klienternas behov uppmärksammas, men en följd av detta arbete blir att kontrollen på 

frivårdsinspektören, som ansvarar för VSP:n, blir rigorös.  

 

Kontrollen beskrivs som kopplad till vissa arbetsmoment men inte så mycket till själva 

planeringen av arbetet. Flera intervjupersoner beskrev en frihet i hur arbetet läggs upp och hur 

dagarna planeras. En respondent tyckte till och med att kontrollen kunde ökas då vissa 

aspekter av arbetet var så fria för den anställde att det kunde leda till en känsla av att själv få 

bära hela ansvaret för verksamheten. Denna deltagare ingick dock inte i övervakningsgruppen 

och medverkade således inte vid de veckovisa behandlingskollegier som beskrivits i termer av 

kontroll och utvärdering.  

 

Den kanske mest framträdande beskrivningen i fråga om kontroll handlar om hur kontrollen 

ökats under deltagarnas anställningstid. En deltagare beskriver att man idag inte längre har 

delegation att själv signera vissa utredningar och yttranden. Istället måste en överordnad 

granska det man producerat och alltså godkänna det innan det blir ett formellt färdigt. 

Förändringen beskrivs också som en rörelse mot siffermål och från en fokusering på kvalitativ 

behandling av klienterna. Flera intervjupersoner menar att det klientnära arbetet, alltså det 

som sker i själva mötet med klienterna, missas i målen och utvärderingen. 

 

Även om deltagarnas svar skiljer sig något när det kommer till utvärderingen av arbetet så 

beskrivs i huvudsak två forum där utvärderingen sker - det årliga lönesamtalet samt de 

veckovisa behandlingskollegierna. Flera intervjupersoner beskriver vad de menar är en skev 

utvärdering enligt statistiska parametrar snarare än kvalitativa. Man mäter ”pinnar i 

statistiken” snarare än kvaliteten i processerna. I och med detta blir utvärderingen skev och 

svarar inte an till de övergripande målen.  
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Diskussion 
 

Problemformulering och syfte 

Den här studiens syfte är att undersöka hur frivårdsinspektörer upplever sin arbetssituation 

och på vilket sätt dessa upplevelser kan kopplas till New Public Management. Det finns, som 

tidigare nämnts, inte särskilt mycket forskning som behandlar utfallet av NPM i specifika 

offentliga verksamheter. Det kan därför sägas finnas en lucka inom forskningen som denna 

undersökning försöker bidra till att fylla. Undersökningen är enligt mig också motiverad då de 

NPM-influenser som så tydligt fått fäste inom offentlig förvaltning tycks ha implementerats 

utan att ha föregåtts av en konsekvensanalys. Med hänvisning till författarens kompetensnivå 

och arbetets tidsmässiga begränsning bör dock denna undersökning ses som ett försök till en 

förstudie snarare än ett reellt forskningsbidrag. 

 

Tidigare forskning 

Det råder inte full koncensus gällande vilka egenskaper NPM ska tillskrivas och detta är 

förstås ett problem om begreppet NPM ska användas i en uppsats. Jag vill dock hävda att de 

temata jag har som utgångspunkt i undersökningen, mål, kontroll och utvärdering, tillhör 

grundläggande aspekter av NPM.  

 

Metod 

Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats och ämnar undersöka en viss kategori 

människors upplevelse av vissa fenomen. Uppsatsens format och tillgången till tid har 

medfört att intervjuernas längd blivit starkt begränsade vilket också innebär att analysen och 

tolkningen av materialet är begränsad. Uppsatsen gör inte heller anspråk på att resultaten 

skulle vara generaliserbara, detta med hänvisning till metoden som sådan men även till det 

kraftigt tillskurna urvalet. Urvalet representeras av personer som varit tillgängliga för mig 

som författare under en viss tid. Antalet personer som ingår i urvalet är inte heller ett resultat 

av en bedömning av vad validiteten i undersökningen kräver, utan snarare ett resultat av den 

begränsning i tid som arbetet med den här uppsatsen medger. Men i egenskap av förstudie vill 

jag hävda att undersökningens resultat faktiskt pekar på områden där en tänkt fortsatt 

undersökning skulle kunna ta vid.   

 

Resultat 

Resultatet visar att de frivårdsinspektörer jag intervjuade beskriver en mängd företeelser som 

tydligt kan kopplas samman med de principer som samhällsvetenskaplig forskning beskriver 

som en del av NPM. Vissa av dessa företeelser upplevdes som negativa av deltagarna men 

inte alla.  

 

Den fokusering på statistiska mål som beskrivs genomsyra verksamheten upplevs som 

implementerad på bekostnad av kvalitativa målsättningar. Det klientnära och personliga 

arbete som utgör grunden för kriminalvård uppmärksammas inte och tycks alltså inte 

tillskrivas tillräckligt värde. En av deltagarna beskriver dock att vissa träffar med klienter 

videofilmas. Kanske är detta faktiskt ett uttryck för att arbetsgivaren vill kontrollera kvaliteten 

i det klientnära arbetet. 
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Vissa positiva aspekter framkom också. Fler än en deltagare beskrev den ökade kontrollen 

som någonting positivt utifrån ett klientperspektiv. Den tillser att alla klienter får samma 

uppmärksamhet och möjligheter till insatser. Den kan också öka rättssäkerheten i och med att 

varje klientärende granskas, planeras och godkänns av olika personer. 

 

Den ofta förekommande verkställighetsplanen kan tyda på att NPM är förbi sin peak. Som 

den tidigare forskningen beskriver kan Digital Era Governance, DEG, beskrivas som NPM 

ersättare och huvudtesen är att den ökade användningen av IT-baserade verktyg leder 

utvecklingen från de ställningstaganden som NPM införde. DEG är dock så mycket mer än 

endast teknisk utveckling och det antagandet som beskrivs ovan måste därför mötas med 

försiktighet. 

 

Resultatet i min undersökning måste också tolkas utifrån sin begränsade ansats. På grund av 

de begränsningar som jag beskrivit under metoddiskussionen undersöktes endast en liten del 

av de markörer som kan tyda på förekomst av NPM. För att upprätthålla de etiska aspekter 

som jag som författare bör respektera kunde jag t.ex. inte underöka förekomsten av motstånd 

hos deltagarna. I enighet med Andersson och Tengblads artikel, som ingår i 

forskningsunderlaget till den här uppsatsen, borde jag ha undersökt om personalen uppvisar 

tecken på illojalitet eller motstånd mot vissa arbetsuppgifter. Det framkommer dock att 

deltagarna upplever de uppsatta målen som en pålaga från arbetsgivaren. Det här talar på ett 

sätt emot de styrprinciper som är förknippade med NPM, där mål bör formuleras i 

överenskommelse med underlydande. 
139

 Jag vill dock påpeka att en respondent också beskrev 

målen som ett resultat av en gemensam överenskommelse med cheferna.  

 

Det sista temat i frågebatteriet undersökte om målen följdes upp. Svaren varierade och visade 

egentligen ingen tydlig utvärdering eller uppföljning utöver lönesamtal och 

behandlingskollegium. Det här kan tolkas som ett tecken på att NPM inte till fullo anammats i 

frivården. Det är dock svårt att dra den slutsatsen då utvärderingen kanske sker på en högre 

organisationsnivå. 

 

Decentralisering är enligt Almqvist en viktig del av NPM. 
140

 Ett inslag av detta är att 

organisationen inför långt gående delegeringen i syfte att frigöra tid för ledningen. I 

intervjuerna framkom dock exempel på att rörelsen istället gått åt andra hållet. Åtminstone 

gällande just delegationen.  En deltagare menar att man hade mer ansvar tidigare (deltagaren 

började inom frivården under tidigt 90-tal). Samma deltagare beskriver också hur 

delegationen dragits in till att vara i stort sett obefintlig idag. Agevall däremot, beskriver en 

paradoxal centraliseringseffekt där makten centraliseras medan organisationen som sådan 

decentraliseras.
141

 De upplevelser som beskrivs i mina intervjuer kanske har sin förklaring 

häri. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 
Den här intervjun syftar till att utreda tre olika temaområden inom ditt arbete och på din 

arbetsplats. Jag är intresserad av hur du ser på dessa områden och vill gärna att du svarar 

utifrån dina erfarenheter och åsikter. Först vill jag veta lite om din bakgrund. 

 

Bakgrund 
Hur gammal är du? 

Hur många år har du arbetat inom denna organisation?   
Mål  
Vilka övergripande mål har du med ditt arbete? 

Vilka mål har arbetsgivaren? 

Har du specifika mål i ditt arbete, och hur ser dessa ut? 

Finns det delmål, hur ser dessa ut? 

Kan du påverka målen, i vilken utsträckning? 

Har målen förändrats? 

Kontroll 
Upplever du att arbetsgivaren kontrollerar ditt arbete, på vilket sätt? 

Kan du själv styra ditt arbete, i vilken utsträckning? 

Får du användning av din utbildning och erfarenhet i ditt arbete?  

Har kontrollen förändrats under den tid du arbetat inom denna organisation? 

Utvärdering 
Utvärderas ditt arbete, på vilket sätt? 

Utförs uppföljningar av arbetet, på vilket sätt? 

Mäter utvärderingarna rätt värden, svarar de an mot målen? 
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Bilaga 2 

Om intervjuerna 
Följande text är en transkription av de fem intervjuer som ingår i uppsatsen.  Icke verbala 

uttryck i form av pauser har beskrivits genom kommatecken eller s.k. utelämningstecken, dvs. 

tre punkter ”…”. Utelämningstecken har använts när pausen upplevs som påtaglig. 

Ambitionen har varit att ge läsaren en korrekt bild av hur intervjun ”låtit”. Språket  är således 

inte grammatiskt korrekt i alla avseenden. ”I” hänvisar till intervjuaren och ”R” till 

respondenten. 

Intervju 1 
I: Så, då spelar jag in här. 

R: Ja, gör det. 

I: Den här intervjun syftar till att utreda tre olika temaområden inom ditt arbete och din 

arbetsplats. Jag är intresserad av hur du ser på dessa områden och ser gärna att du svarar 

utifrån dina erfarenheter och åsikter, och först vill jag veta lite om din bakgrund. Hur gammal 

är du? 

R: Jag är 55 år. 

I: och hur många år har du arbetat inom den här organisationen? 

R: Ja, jag har jobbet sen 91, så började jag som praktikant, så från 92 har jag varit anställd. 

I: Ja, vilka övergripande mål har du med ditt arbete? 

R: … Ja alltså om jag utgår från mig. 

I: Från dig… 

R: ja, alltså då är det den här gamla uttjatade uttalandet, att man lyckas så något frö alltså, att 

det någonstans kan få en ingång, och få en person att tänka förändring. 

I: Ja? 

R: Så känner jag det. 

I: Ja, vilka mål har arbetsgivaren tror du? 

R: Ja det är ju att förhindra återfall i brott, fört och främst liksom och… 

I Är det samma liksom tycker du? 

R: alltså i slutänden, skulle det gå vägen ut skulle det vara samma naturligtvis. Men att det är 

orimligt. Har man jobbat så här många år som jag gjort så inser man ju att, att ibland är det en 

utopi. Att det liksom inte fungerar så men. Någon gång har man ju varit med om några… 

I: Fall där…? 

R: Ja precis, där man faktiskt blir med på vägen och sett hur dom liksom har tagit sig ur det 

här kriminella livsstilen, och dom gångerna är det ju verkligen roligt att vara med och se det. 

I: Mmm 

R: Ja, det har ju faktiskt oftast varit när dom kanske träffat någon ny partner . I början när jag 

började då var det mycket tal om det här att dom förändrade sig när dom blev religiösa, fick 

en tro på gud. Fast det pratar man inte så mycket om längre. 

I: Nähe 

R: Det kanske förekommer men. Och någon har också, när dom fått, blivit pappa, fått barn, 

vet jag som, inte blivit på en gång men såsmåningom ändå fått en annan, ett annat innehåll. Så 

att… 

I: Finns det specifika mål med ditt arbete, utifrån arbetsgivaren? 

R: Ja, det finns det.  

I: Hur ser dom ut då, vad kan det va? 

R: Ja men nu är det ju det här med att driva program. Man har utbildats för ett visst program 

så ska man ju köra det. Och det är ju verkligen specifikt för då har de ju, ja i år har de väl inte 
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gått ut med att, men förra året då var det ju tre, jag är BSF-utbildad då, då var det ju tre skulle 

man hinna med och då. Sen är det ju inte så lätt, det finns ju mycket förhinder på vägen så att 

säga. De ska ju vara, man måste ju matcha klienten med programmet då. Är det då någon som 

t.ex. är motiverad och det är ju många åtminstone som säger att dom är det tycker jag, då är ju 

inte dom inom målgruppen just för BSF. Så det ställer ju till bekymmer. 

I: Kan du påverka de här målen då? I Vilken utsträckning du ska köra program, eller hur 

många eller? 

R: Ja till viss del kan jag väl det om det nu är någon som inte är så motiverad just, så man kan 

liksom hänvisa det. Sen är det ju det att  

I: Kan du ändra då att i år ska du köra bara två? Alltså själva grundmålen? 

R: … Nej, det tror jag kommer uppifrån. Jag tror inte att jag kan påverka det, men nu har de ju 

gått ut det ska ju bli så till nästa år att det ska ju liksom specifikt… 

I: Ja för det är nästa fråga, har målen förändrats? 

R: Precis 

I: Under de här åren du har jobbat inom kriminalvården 

R: Ja då har det ju skett mycket förändringar 

I: När har den här förändringen skett som mest, eller har det varit någon speciell period när 

det hänt mycket? 

R: Som mest har det nog varit under de senaste tio, jag kanske bara de senaste sex åren. 

I: Jaha, ok, så under de senaste sex åren har det skett en stor förändring i hur målen ser ut? 

R: Jaa 

I: På vilket, att dom är mer specifika eller? 

R: Ja specifika och mera, ja mera inriktade på mot person, mera matchning  så det har väl iof 

varit bättre men den största förändringen som kom det var alldeles i början när jag jobbade då 

var det ju att personutredningsförfarandet gick över till frivården, det var det ju andra som 

gjorde tidigare. 

I: Det här var alltså 92-93 någon gång 

R: Ja det har ju hänt mycket. Kanske 93 någon gång. Så det har ju hela tiden hänt saker. Och 

nya påföljder samhällstjänst och. Det brukar jag säga när folk frågar hur ja att jag jobbat så 

länge då, att det alltid förändrats att det hänt mycket under tiden. 

I: Upplever du att arbetsgivaren kontrollerar ditt arbete? I så fall på vilket sätt? 

R: Man kan ju se det på olika sätt men det tycker jag ju att på senare tid att man genom, att de 

ska ju kunna väga vad som händer för klienterna naturligtvis men samtidigt blir det ju att de 

vill ha en kontroll tror jag av vad vi gör. 

I: Mmm… 

R: Det är ju mycket genom VSP och… 

I: Ja och i den här VSP då kan dom se vad du gör där och inte gör där… 

R: Ja det kan dom ju till viss del. Dom kan ju se om jag har rätt antal träffar med klienten och 

dom kan ju se liksom när man kommer igång i.. 

I: Och det här med rätt antal träffar det är specificerat hur många träffar man ska ha? Eller kan 

du bestämma helt själv hu du träffar klienten? 

R: Nej nej nej, det kan jag ju inte göra men det finns ju ett utrymme med den här 

lekmannamedverkan som man kan ta hjälp av. Förr sa man ju att det var vår förlängda arm 

om du kommer ihåg. Sen är det ju utifrån behovet hos den klienten man har. Kanske en klient 

som är förstagångare  som inte har något missbruk som inte har psykisk problematik ja då 

kanske man kan dryga ut på träffarna då att dom träffar lekmannen emellanåt så då...ja. 

I: Kan du själv styra ditt arbete? Och om du kan det i vilken utsträckning? 

R: Jag tycker att jag kan styra jag kan ju sätta, nu är ju jag visserligen i Köping i KAK-

området två dagar i veckan och då har ju jag mina träffar där men det går ju ändå att styra mitt 
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upplägg av mitt min dagliga mitt dagliga jobb så att säga. Men det blir ju naturligtvis att där 

har jag mycket träffar och när jag är i Västerås sitter jag mycket vid datorn. Och är på möten.  

I: Ja, får du användning av din utbildning och erfarenhet i ditt arbete? 

R: Ja det tycker jag . Nu är det ju länge sedan jag utbildade mig men har ju gått lite kurser 

under tiden här med. 

I: Men erfarenheten… 

R: Erfarenheten växer ja 

I: Upplever du att kontrollen på ditt arbete har förändrats under den tid du har arbetat inom 

kriminalvården? 

R: Ja 

I: På vilket sätt? 

R: Det är ju lite grann som vi var inne på, det är ju mera styrt om man säger från… 

I: Det är mer kontroll? 

R: Mer kontroll ja har det ju blivit, det har det 

I: Ja. Utvärderas ditt arbete? Och i så fall på vilket sätt? 

R: Ja det utvärderas ju på det sättet att man tittar att man gör allting som åläggs en 

I: Som i VSP:n då tex? 

R: Ja, att man gör VSP:n inom tider som är utsatta… 

I: Mmm att den fastställs inom vissa tider 

R: Ja  

I: Så sitter man på kollegium och kontrollerar då att  

R: Ja att det är gjort och att den är upprättad. För det första upprättad och uppföljd och det är 

ju var 6 månad  

I: Ja, gör man också uppföljningar avarbetet. Om du får ett uppdrag på något sätt liksom 

återkommer man till det efter en tid och gör en uppföljning av om det blev bra eller mindre 

bra eller? 

R: Nää, på det viset tycker jag inte att. Det är ju det här att man ska köra vissa BSF eller 

program för ett år tex, det kan man ju återkomma till och se om det….Så har vi ju det här med 

lekmannamedverkan, det är ju också någonting som man följer upp under tiden. 

I: Hur många procent man har? 

R: Jaa 

I: Men den här utvärderingen då om man tar tex procent lekmannaövervakare eller antal 

program, tycker du att dom mäter rätt värden? Svarar dom ann mot det övergripande målet? 

R: … Ja det var en svår fråga. Till viss del så gör dom ju det för det kommer ju uppifrån 

allting det här och det verkar som att vi får ställa upp på det som kommer uppifrån. Det är ju 

ingen som kommer och frågar först vad man kanske tycker är viktigast när man jobbar. Och 

just det här med att mäta återfall så här det tycker jag ju inte att man har något bra instrument 

för. Att man mäter vilka som återkommer egentligen, vissa ser man ju men så flyttar folk och 

så ser man ju inte det. Dels de här som har gått program tycker jag vore jätteintressant att få 

veta hur mycket av det, att dom verktygen dom har tagit till sig används för att skapa någon 

förändring . 

I: Ja just det  

R: Det vore ju jätteintressant om det gick att mäta på något vis 

I: Ja, vad bra. Tack för din medverkan  

 

Intervju 2 
I: Den här intervjun syftar till att utreda tre olika temaområden inom ditt arbete och på din 

arbetsplats. Jag är intresserad av hur du ser på dessa områden och vill gärna att du svarar 



- 41 - 

 

utifrån dina erfarenheter och åsikter. Först vill jag veta lite om din bakgrund. Hur gammal är 

du? 

R: Jag är 27 år 

I: Hur många år har du arbetat inom den här organisationen? 

R: Sen februari 08...hur länge blir det ,11 12, 4 och ett halvt år drygt. 

I: Ok, Vilka övergripande mål har du med ditt arbete? 

R: Ja, det mest övergripande är väl att reducera risken för återfall i brott. Skulle man kunna 

säga. 

I: Mm, vilka mål har arbetsgivaren? 

R: Ja, det är ju samma  

I: Det är samma? 

R: Det är samma  

I: Har du specifika mål med ditt arbete och i så fall hur ser dom ut? 

R: Ähh, mina personliga specifika mål? 

I: Ja, det kan vara arbetsgivarens mål också 

R: Ahh, nej men det är väl egentligen att försöka få människor att inte återfalla i brott, ja 

specifika. 

I: Finns det delmål t.ex. eller har arbetsgivaren sagt någonting? Om vad du måste klara av 

eller  

R: Ja, det finns ju riktlinjer för nästan allting, allt ifrån kontaktfrekvens med klienter till 

fastställande av verkställighetsplaneringen och så vidare, förordnande av lekmannaövervakare 

ska ju uppnås till en viss procent är det väl sagt och så där också, så visst finns det specifika 

mål, både från, främst från arbetsgivarens sida då. Jag försöker väl följa dom målen  

I: Kan du påverka dom målen? 

R: Ja, eller påverka målen i sig vete tusan, till viss del skulle jag vilja säga. Så som 

kontaktfrekvens med en klient kan man ju diskutera med sin arbetsgivare ifall viss del av den 

kontakten ska ersättas med telefonkontakt eller så. 

I: Jaha, har de här målen förändrats upplever du?  

R: Oh ja,  

I: Ok 

I: Oh ja, det tycker jag. När jag precis började 08 hade det här med verkställighetsplanering 

precis kickat igång så där, och dom flesta tyckte att det var lite obehagligt, och jag fick se hur 

en verkställighetsplanering såg ut förr då var det ett A4-papper man fyllde i med penna. 

I: som förklarade hur klientens verkställighet ska se ut? 

R: Ja 

I: Man planerar för insatser och så vidare? 

R: Ja, va va va , va man tyckte skulle vara för behov och hur det skulle se ut, främst hur det 

skulle se ut efter att dom frigavs från anstalten, då jobbade jag på anstalt, så. Medans nu så är 

det ett ganska massivt dokument som ska fyllas i med bakgrundsfaktorer och det ska 

källhänvisas och det ska göras upp insatsplaner för olika delar av verkställigheten och så. Så 

det kan jag väl säga förändrats ganska rejält. Det har väl också kommit mer 

programverksamhet om man säger så 

I: Och du kör program själv? 

R: Ja 

I: Och där finns det, finns det mål där från arbetsgivarens sida? 

R: Ja, dom lägger ju upp, planerar inför varje år hur många program som man förväntas ska 

köra utifrån den planeringen så får det här verksamhetsstället då budget då antar jag då, 

särskilt för programledare som kör heltid, så, och det är ju arbetsgivaren ganska mån om att vi 

ska nå dom målen, dom har väl sänkt målen också när vi inte har, när dom har upptäckt att det 
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inte funkar, så visst där känner man väl också att man ska prestera så köra ett visst antal 

program. 

I: Ja, och det vi pratade om nu var ju mål då så nu kommer vi in på en rubrik som jag beskrivit 

som kontroll. Upplever du att arbetsgivaren kontrollerar ditt arbete, och i så fall hur? 

R: Ja, till viss del. Dom kontrollerar ju det här med program och 

lekmannaövervakarmedverkan. Sånt som går att ta på, konkretisera, som man säger räkna 

pinnar, och se hur många…ja att se om verkställighetsplaner är fastställda i tid, det blir väldigt 

tydligt dom bitarna. Sen, alltså mötet med klienten, dom kan ju gå in i KLAS och se ”Ja J har 

mött klienten så som hon ska var sjätte vecka eller var fjärde vecka eller vad det nu kan 

handla om, att det finns loggat att vi har träffats. Sen, det som egentligen är den största biten i 

arbetet, kan jag tycka, just samtalet med klienten, vad som sägs, motiverande samtal och så 

där, det följs ju inte upp utöver att dom kanske går i program och så. Men vad som sägs och 

görs inom ramen för programmet det tas inte heller upp. 

I: Nej, ok. Kan du själv styra ditt arbete upplever du, inte bara målen utan hur du arbetar? 

R: Det är väldigt flexibelt så till vida att jag planerar min egen arbetstid till kanske 80 procent 

i alla fall, och planerar in möten och så. Så på det sättet kan jag ju verkligen styra kan jag 

göra. Och även mitt förhållningssätt så där till viss del kan jag ju också styra över hur jag 

väljer att möta klienter. 

I: Japp, har du användning av din utbildning och erfarenhet i arbetet tycker du? 

R: Ja, men det får jag väl. Ja alltså det jag tycker att jag fått med mig från min utbildning , det 

som har varit mest värt det är kanske inte den konkreta kunskapen utan snarare det mer 

övergripande, kritiskt tänkande till exempel att alltid ställa sig kritisk och försöka se saker ur 

olika perspektiv. Olika förståelse för människor med olika diagnoser  

I: Så det tycker du att du haft nytta av? 

R: Ja men det tycker jag faktiskt, det tycker jag 

I: Har kontrollen förändrats under den tid du arbetat inom kriminalvården? 

R: Min upplevelse? 

I: Ja, din egen upplevelse  

R: Kontrollen av mig eller kontrollen av klienterna? 

I: Kontrollen av ditt arbete 

R: … nej… ja, ja kanske, det skulle kanske vara det här att man räknar pinnar nu men jag vet 

inte ifall det har varit så jämt eller ifall det är jag som har upptäckt det på senare år 

I: Nästa rubrik har jag valt att kalla för utvärdering. Utvärderas ditt arbete, och i så fall på 

vilket sätt? 

R Alltså, inför lönesamtal och så där så har man ju förstått att det gör väl kanske det 

I: Ok 

R: Men, för det är ju där man får feedback tänkte jag säga. 

I: Så det kan påverka din lön hur arbetsgivaren upplever att du har skött ditt arbete? 

R: Ja, naturligtvis, så är det ju och där tittar dom väl dels på sådana här mera konkretiserade 

saker, utvärderar hur många PRISM man har kört eller BSF man har kört, men dom tittar väl 

även på hur dom har en upplevelse av att man har skött sitt uppdrag i stort. 

I: Mmm, sker det uppföljningar och utvärderingar av ditt arbete på veckobasis också? Eller 

månadsbasis också?  

R: Ja vi följer ju upp i behandlingskollegium, så följs det ju upp- 

I: Hur ofta är det? 

R: Vi har behandlingskollegium varje vecka  

I: Ok och då tittar man på dina ärenden? 

R: Ja, fast inte alla ärenden utan det kommer med vissa intervaller och då brukar det, när ett 

nytt ärende har kommit så ska det upprättas en verkställighetsplanering som kvalitetskollas 
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och diskuteras på kollegium en månad, inom en månad från det att dom blivit aktuell hos oss. 

Därefter så görs det uppföljningar var sjätte månad för att se hur planeringen fortskrider. 

I: Ok, och tycker du då att dom här utvärderingarna mäter rätt värden? Svarar dom an mot 

dom övergripande målen? 

R: Ja, om verkställighetsplaneringen är upprättad på rätt sätt så tycker jag det, för meningen 

med en verkställighetsplanering är att se hur det har sett ut tidigare och hur det ser ut idag för 

att försöka göra en bedömning av vilka behov som finns för att personen inte ska återfalla i 

brottsligt beteende . Det görs även en riskbedömning och sen utifrån dom två bitarna då 

riskbedömningen och behovsbedömningen så mäter man även klientens mottaglighet för dom 

insatser som bedöms vara nödvändiga. Och där utifrån försöker man komma överens om en 

planering tillsammans med klienten som ska mötas då så det faktiskt blir någonting av, så det 

gäller ju att försöka sätta in rätt insatser men samtidigt lägga dom insatserna på en nivå som 

klienten mäktar med, och det är ju dom insatserna då som följs upp i behandlingskollegium 

för att se hur det fortskrider. 

I: Ok, tack för din medverkan 

 

Intervju 3 
I: Den här intervjun syftar till att utreda tre olika temaområden inom ditt arbete och på din 

arbetsplats. Jag är intresserad av hur du ser på dessa områden och vill gärna att du svarar 

utifrån dina erfarenheter och åsikter. Först vill jag veta lite om din bakgrund. Hur gammal är 

du? 

R: 45 

I: Hur många år har du arbetat inom den här organisationen? 

R: Måste jag räkna, det finns avbrott, i Västerås var jag 2006, 

I: Men du har arbetat på andra platser också alltså? 

R: Ja i början av 90-talet, sen 2002 till 2005, och sen då 2006 till nu 

I: Japp, så det är ganska många år? 

R: Ja det blir ju det 

I: Den första övergripande rubriken har jag valt att kalla för Mål. Vilka övergripande mål har 

du med ditt arbete? 

R: Att utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt då som innebär att det är ett för klienten 

förändringsbart sätt att den ska kunna röra sig framåt i förändring. Att kunna verkställa dom 

uppgifter jag gör inom ramen för de lagar och förordningar jag är satt att arbeta under, och 

därefter så vill man hjälpa folk, som är ett övergripande mål och min intention är att jag vill 

hjälpa andra människor. Däremot inom ramen för vad jag kan göra på jobbet då. 

I: Ja, vilka mål har arbetsgivaren? 

R: Arbetsgivaren har som mål att göra samma sak. 

I: Mmm, har du specifika mål med ditt arbete och i så fall hur ser dom ut? 

R: Alltså egna? För mig personligen? 

I Jaa, eller kanske mer som du fått tilldelat av arbetsgivaren. 

R: Ok, ja och nej, nu ska jag precisera det då… 

I: Nästa fråga är delmål, kan det vara till hjälp att tänka vad arbetsgivaren ger dig för delmål 

eller mål att uppfylla liksom? 

R: Ja men det är ju ganska mycket mer tydligt nu än det har varit tidigare under 90-talet. Som 

arbetstagare är det ju mycket mer tydligt nu. 

I: Ja för det var min nästa fråga om det har förändrats också 

R: Ja 

I: Men det upplever du att det har gjort? 

R: Ja det tycker jag att det har gjort. Mot en tydlighet och mätbarhet framförallt 
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I: Ja 

R: Med däremot så kanske det inte är så satta mål just nu att jag ska göra si och så många 

däremot vill dom att jag ska köra program, vara övervakningshandläggare, delta i 

samverkansgrupper sånt där, ja hjälpa till när nån kvinsp är borta ibland lite så 

I: Kan du påverka dom här målen och om du kan det i vilken utsträckning? 

R: Äh, ja, ja det kan jag väl göra till viss del. Jag kan ju påverka dom genom att jag kan säga 

nej till vissa saker ”Nu vill jag inte köra det här programmet” till exempel eller ”nu kan jag 

inte ta fler klienter för nu har jag så mycket annat jag ska göra”. Men sen kanske jag inte 

använder mig av det alla gånger utan jobbar ofta på som en tacksam medarbetare.  

I: Ja, och du upplever att dom här målen har förändrats under din resa i kriminalvården? 

R: Ja det kan man tycka, jag tror att man jobbade mycket mer självständigt tidigare. Mycket 

större eget ansvar. 

I: Ja, har det strukturerats upp då och blivit delmål 

R: Ja det mäts ju allting och det börjar mätas mer i realtid. Programverksamhet fanns ju inte 

när jag först satte min fot inom kriminalvården, det fanns ju inte utan vi var ju ganska långt 

efter, efter det övriga samhället om man säger så. Så det har ju förändrats jättemycket. 

I: Nästa rubrik jag har här är Kontroll. Upplever du att arbetsgivaren kontrollerar ditt arbete 

och i så fall på vilket sätt? 

R: Ja absolut, det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen, ja på alla sätt i princip. Det 

ena är att man har ju inte någon delegation idag i princip. Du har ingen stor delegation utan du 

genomför saker i den mån du får. Ska man köra program tex måste man vara certifierad, man 

måste vara utbildad.  

I: Nån kontrollerar att du kan? 

R: Jag måste spela in sejourer, man sätts under lupp av arbetsgivaren.  

I: Ok, på vilket sätt spela in? 

R: Alltså genom bandupptagning eller video då. 

I: Ok, till och med videoupptagning kan det vara alltså. 

R: Mmm, på så sätt granskas man i sitt arbete som man utför då för att det ska vara 

manualtroget, det har ett sånt syfte men det är ju också så att skulle det vara så att man inte är 

godkänd enligt bedömmarens kriterium så är det ju någonting som arbetsgivaren får veta. 

I: Just det 

R: Faktiskt, så det påverkar ju så. Sen är det ju alla planeringar vi gör ska ju fastställas och gås 

igenom i detalj, allt du skriver  

I: VSP-planeringarna? 

R: Verkställighetsplaneringarna ska ju kollas i detalj.  

I: Så den kontrolleras också? 

R: Ja ja 

I: På vilket sätt kontrolleras den? 

R: Man läser igenom den, allt från A till Ö 

I: En överordnad då så att säga? 

R: Ja den läses igenom och visar den på kanon för dina medarbetare 

I: Hur ofta sker de här kontrollerna? 

R: Dom kontrollerna sker för varje klient enligt givna intervaller då. Ja efter en månad oavsett 

om det handlar om en ny klient eller överflyttningsklient från ett annat distrikt, sen är det sex 

månader och inför avslut. Så det är åtminstone tre/fyra gånger per år som varje klient kollas 

upp. Fast man tittar inte lika mycket på bakgrundsfaktorer vid de senare tillfällena som man 

gör vid det första. Så det är en kontroll sen har vi ju kontroll av… ja det mesta är ju mer 

kontrollerat idag. Kursutbildningar, allt är ju mer kontroll. Man uppger ju av säkerhetsskäl om 

man ska åka iväg någonstans, det är ju också en sorts kontroll, vilken adress man ska åka till, 

när man ska vara borta, när man bokar bilar. 
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I: Om du lämnar arbetet alltså på arbetstid? 

R: Ja, så det är ju så, men det är av säkerhetsskäl men det kan ju uppfattas som en sorts 

kontroll. 

I: Upplever du att du själv kan styra ditt arbete? Hur du jobbar och sådär? 

R: Ja själva sättet jag gör det på 

I: Ja men det finns tydliga mål som ska vara gjort alltså? 

R: Ja det ska vara gjort inom vissa tidsramar. 

I: Får du användning av din utbildning och erfarenhet i arbetet? 

R: Absolut. Det får jag men det är upp till mig själv att använda den i mötet med klienter eller 

sammarbetspartners eller på arbetsplatsen. 

I: Ok, Den sista punkten har jag valt att kalla för utvärdering. Utvärderas ditt arbete och i så 

fall på vilket sätt? 

R: Ja dom kan ju mäta pinnar och statistik och sånt. Säga vad jag ska göra tex om jag kör 

IDAP att jag ska ha igenom tio klienter på ett år, att jag gör det som en del av mitt arbete, eller 

ett annat program. 

I: Är det du som sätter det… det är inte du som sätter det målet initialt?  

R: Nej utan det är ju nån analys av hur det gått tidigare och vad man tror att det finns underlag 

till  

I: Japp 

R: Så det mäts ju och kontrolleras 

I: Och det utvärderas då? 

R: Ja man frågar ju varför det inte har gått att få igenom alla men det är ju en del av det 

cheferna har uppåt då att redovisa hur det ser ut. Sen är det ju utvärderingar ja man kan säga 

att skriver jag ett yttrande eller nåt sånt där en PU då måste det utvärderas vad jag gjort, alltså 

chefen tittar på det och bedömer och kontrollerar att det är en viss nivå. 

I: Det var lite det du var inne på tidigare med delegation lite grann, du har inte delegationen 

att själv färdigställa eller bedöma att en personutredning är färdig. Utförs uppföljningar av 

arbetet? Dom här frågorna kanske går i varandra lite men alltså, går man tillbaka och tittar på 

”Vad kom vi överens om förra året? Eller hur har det blivit” 

R: På individnivå för mig som arbetare? 

I: Ja för dig som arbetare hur du liksom, om man tänker sig ett lönesamtal tex, då tittar man 

kanske lite på hur, vad man har för mål vad du ska göra, tittar man sen bakåt också? Hur har 

det sett ut liksom? 

R: Tydligt, precis när jag började här var det tydligt att ”du ska göra så många” 

I: Ja 

R: vad det nu handlade om, BSF-samtal  

I: Ja 

R: Då mättes det så tittade dom på ett sånt här papper där det stod om jag hade gjort det eller 

inte, men riktigt så är det ju inte nu utan här pratar man mer om att olika saker som man gör 

och hur det går, dom har ju en uppfattning från arbetsgivarhåll hur det har gått, men inte 

kanske i den detaljen. Och annars så löpande är det väl ingen utvärdering så. Man kan ju titta 

på hela verksamheten, tycker vi att det fungerar? Skjuter vi förbi målet? Det är ju många 

andra delar av en utvärdering. Utvärderar jag verkligen med rätt verktyg? Funkar det här? 

I: Ja precis, min sista fråga här är: mäter de här utvärderingarna rätt värden, svarar dom an 

mot målen? 

R: Ja, nä det är väl lite som att mäta i blindo liksom. Nu har vi satt det här målet utifrån  

I: Som delmål då att vi ska köra tio klienter i IDAP, sen har du ett övergripande mål som 

handlar om återfall i brott 
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R: Det är därför jag menar att det är i blindo då. Målsättningen är att dom inte ska återfalla i 

brott och bättre ut och så vidare. Dom verktyg vi har är att dom ska gå program och det står en 

siffra om hur många som ska gå det här programmet, t ex.  

I: Ja 

R: Men i övervakningssamtal liksom där har man ju ingen siffra så utan då är det mer bara en 

själv tillsammans med klienten. 

I: Mmm, kan man mäta det då? 

R: Det är mycket mer svårare att mäta en sån insats betydelse för alla får ju inte samma sak. 

I: Nej, alla klienter får inte samma 

R: Nej, dom får inte samma behandling. Dom får olika för dom är i olika läge i livet  

I: Och för att dom har olika handläggare? 

R: Dom har olika handläggare, dom har olika andra handläggare som dom är beroende av, 

dom kanske är i en situation som gör, en del kanske är bostadslösa, det spelar ju ingen roll om 

jag säger till honom att han ska gå klockan åtta i morgon bitti någonstans och söka jobb och 

att jag följer med honom dit men han kanske inte har någonstans att sova, eller att han skulle 

gå in på en behandling eller något liknande, han kanske är psykiskt sjuk och inte klarar av att 

gå till en behandling . Dom är ju, det är ju liksom komplext det går ju nästan inte att mäta 

I: Nej 

R: Men däremot kan vi mäta sådana enkla saker, men det här andra kanske största arbetet är 

att man kanske ringer till socialtjänsten eller får kontakt med psykiatrin och ser till att han 

kommer dit och får mediciner för sin psykossjukdom, och det minskar ju återfallsrisken 

förstås då, men det är sånt där som är svårt att följa upp för en chef också genom att titta på 

alla ärenden, jag tror man mer har en uppfattning om hur driftig man är som handläggare 

I: Vad bra, tack för din medverkan! 

 

Intervju 4 
I: Den här intervjun syftar till att utreda tre olika temaområden på ditt arbete och din 

arbetsplats. Jag är intresserad av hur du ser på  dessa områden och ser gärna att du svarar 

utifrån dina erfarenheter och åsikter, och först vill jag veta lite om din bakgrund. Hur gammal 

är du?  

R: 36 

I: Hur många år har du arbetat inom den här organisationen? 

R: Snart 6 år 

I: Vilka övergripande mål har du med ditt arbete? 

R: Jag personligen eller? 

I: Mmm 

R: Göra någon slags förändring åt det bättre för människor. 

I: Ja, vilka mål har arbetsgivaren? 

R: Att minimera risken för återfall i brott 

I: Mmm, ok, har du specifika mål i ditt arbete utifrån arbetsgivarens förhoppningar, och hur 

ser dom ut i så fall? Om du funderar kring ja mål eller saker du har att uppfylla, sagt att du ska 

göra eller 

R: Ja vi har ju våra medarbetarsamtal där det diskuteras målsättning och utvecklingsinriktning 

och liknande. 

I: Mmm, finns det delmål? 

R: Ja 

I: Hur ser dom ut?  

R: Det vet jag inte riktigt, jag är inte så, det var länge sen vi gick igenom det senast 

I: Kan du påverka målen och i så fall i vilken utsträckning? 



- 47 - 

 

R: Svårt att säga, man sätter ju målen i diskussionen tillsammans så det är klart att man kan 

påverka dom. I Vilken utsträckning är svårt att säga.  

 

I: Vad skulle det kunna vara då? Vad skulle målen kunna vara? Ett exempel på… 

R: Ja att bli tydligare med dokumentationen 

I: Mmm 

R: Det är någonting det har pratats om senast.  

I: Japp 

R: Jaa… 

I: Nu kommer vi in på en del som kallas kontroll. Det vi pratade om nu var mål och så där 

men nu kommer vi in på en del som jag valt att kalla kontroll. Upplever du att arbetsgivaren 

kontrollerar ditt arbete, och i så fall på vilket sätt?  

R: Jaa, inte i detalj men, att, att vi uppfyller dom uppdrag vi har kontrolleras ju regelbundet. 

I: Mmm, och de här uppdragen är det mål då kan man säga? 

R: Ja, det kan man ju säga 

I: Eller finns det skillnad? 

R: Njaaa 

I: Det kan vara delmål. 

R: Uppdragen handlar ju oftare om siffermål kanske som kommer högre upp ifrån 

I: Mmm ”X-antal besök” eller program eller? 

R: Ja, mycket sånt, program är ju ett enkelt exempel där där man får ålagt på 

verksamhetsstället hur många program som ska genomföras på ett års tid, och sen så följs det 

ju upp kontinuerligt under hela året med en totalavstämning när hela året har gått. 

I: Mmm, japp. Kan du styra själv på vilket sätt du arbetar mot de här målen till exempel? 

R: Ja, man har ganska stor frihet så där, att planera själv vad man gör. 

I; Får du användning av din utbildning och erfarenhet i ditt arbete? 

R: Det tycker jag absolut. 

I: Mmm, japp. Har den här kontrollen förändrats under tiden du har arbetat inom 

organisationen?  Om vi pratar tex om… 

R: Ja det tycker jag. Jag tycker fokus har skiftat mer och mer åt att nå uppställda siffermål och 

mindre åt att göra det med kvalitet dvs. dom bitar som inte går att mäta riktigt  

I: Ok, och dom bitar som inte går att mäta vad kan det vara t.ex.? 

R: Hur väl man lyckas etablera en kontakt med en klient tex. Och om man lyckas hjälpa den 

klienten med någon typ av förändring det mäts ju inte  

I: nej, så du menar att kanske istället är hur många gånger du har träffat den här klienten? 

R: Ja 

I: Ok, nästa, och sista, rubriken har jag kallad för utvärdering. Utvärderas ditt arbete och i så 

fall på vilket sätt?  

R: Ja, det görs det väl på de här årliga medarbetarsamtalen, utvecklingssamtalen eller vad man 

ska kalla dem. 

I: Mmm 

R: Där man tittar på hur man har fungerat på arbetsplatsen och hur man har fungerat i arbetet 

och hur man har levererat i förhållande till tidigare utvecklingssamtals uppställda mål.  

I: Ok för det var min nästa fråga nämligen, det sker lite uppföljningar alltså då?  

R: Ja den gången per år. 

I: Mmm, ja, då kommer vi in på min sista fråga där, mäter de här utvärderingarna rätt värden, 

svarar dom ann mot målen? Vi pratade ju först om målen då, dina mål och organisationens 

mål och så nu har vi kommit ner på utvärdering. 

R: Nja, jag vet inte, det är svårt att säga om, om dom prickar in vare sig mina personliga mål 

eller arbetsgivarens mål. Det är lite luddigt där  
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I; Mmm, du var ju inne lite på det här med att förändra en klient kontra att mäta, alltså hur 

man mäter det, att det är svårt att mäta och så 

R: Mmm 

I: Vilket det är säkert då, Ja tack för din medverkan. 

 

Intervju 5 
I: Den här intervjun syftar till att utreda tre olika temaområden inom ditt arbete och din 

arbetsplats. Jag är intresserad av hur du ser på dessa områden och ser gärna att du svarar 

utifrån dina erfarenheter och åsikter, och först vill jag veta lite om din bakgrund. Hur gammal 

är du? 

R: Jag är 40 år gammal, snart 41. 

I: och hur många år har du arbetat inom den här organisationen? 

R: Jag började arbeta inom kriminalvården 1998, och kom sen att arbeta på fri, alltså då 

började jag på anstalt, så jobbade jag på anstalt två och ett halvt år ungefär sen började jag på 

frivården 2001. 

I: Ok, dom här frågorna är uppdelade under tre rubriker, mål, kontroll och utvärdering. Och 

nu börjar jag ställa några frågor om mål. Vilka övergripande mål har du med ditt arbete? 

R: När jag började jobba inom kriminalvården, alltså jag hade ju velat jobba inom 

kriminalvården en längre tid, eller i alla fall under universitetstiden då var min målsättning 

hela tiden att jag ville jobba på anstalt och det var en självklarhet att jag skulle börja som 

vårdare så, och jag tyckte att det ar helt jätteroligt. Jag kommer faktiskt ihåg när jag började 

på Storbodaanstalten hur när jag kom dit min första arbetsvecka hur det liksom vart så här, 

hur jag fick, hur hjärtat slog som nästan som att jag skulle åka, stod i kö för att åka en stor 

berg-och-dalbana. Alltså jag tyckte att det var jättekul. Det var inte när jag startade inom 

kriminalvården att jag hade värsta karriärs karriär, hur säger man, framför mig hur jag ville 

göra utan liksom jag var nöjd med att vara vårdare. Det var först när jag hade jobbat som 

vårdare drygt ett år som jag fick frågan om jag kunde tänka mig att hoppa in som TF Kvinsp. 

Och då gjorde jag det och tyckte det var jättekul också, och sen blev det, sen blev det ju så att 

jag blev hotad, jag blev ju hotad och jag var gravid också och då tyckte man att det var bättre 

för mig att vara på frivården under den tiden och jag tyckte det också så. Sen när jag kom till 

frivården så kände jag att här fanns det massor med roliga tjänster som jag inte riktigt hade 

känt till. När man jobbar på anstalt, jag tror många med mig tror lika dant, att man vet inte 

vad det finns för karriärmöjligheter. Även om det är liksom inom samma VO så vet man inte 

kanske så noga vad vad det finns för karriärmöjligheter. När jag kom till frivården började jag 

jobba med övervakningsärenden. Då var jag redan nyfiken på andra tjänster och så ”åh det där 

undrar vad dom gör?” så. Då fanns det en öppning i IÖV och då är jag här.  

I: Men vad har du för mål? 

R: Jaså mål 

I: Varför började du? 

R: Därför jag ville jobba med människor. Jag tyckte liksom det här med kriminalvård alltid 

låtit spännande. Jag har liksom dragits till, på nåt konstigt vis, de här människorna. Och 

liksom har alltid haft, sökt en förståelse varför det liksom blir så här för vissa människor. 

Varför vissa människor blir kriminella och jag tycker det är intressant och deras bakgrund och 

så. 

I: Mmm, vilka mål har arbetsgivaren? 

R: För mig? 

I: Med kriminalvården, vad har kriminalvården för mål med sin verksamhet? 

R: Jaa, nu tänker jag efter jag ser ju det där framför mig. Att förebygga brott så klart att hjälpa 

människor bättre ut. Kan man väl säga 
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I: Ja, så dina mål är lite grann att jobba med människor, det är spännande och arbetsgivarens 

mål är att hjälpa människor, att minska 

R: Precis det passade bra in på det jag ville kan man säga. 

I: Har du specifika mål med ditt arbete utifrån arbetsgivaren och hur ser de ut. Vad ställer 

arbetsgivaren för krav så att säga? Vad har de för mål? 

R: Alltså i frivården i sig eller just för mig när jag jobbar med mina klienter tänker jag att jag 

vill försöka hjälpa dom på bästa sätt just när vi jobbar med fotbojor så är det väl klart att jag 

vill försöka hjälpa dom flesta människor till att få fotboja. Så känner jag och försöka få en 

förståelse för vem dom är och hur deras liv ser ut och hur jag på bästa sätt kan hjälpa dom ur 

den här krisen eller vad man ska kalla det dom befinner sig i, dom flesta man träffar har ju ett 

fängelsestraff som väntar. Och hur man på bästa sätt kan hjälpa dom här människorna igenom 

verkställigheten eller att verkställigheten ska bli så bra den kan bli för människorna. 

I: Hmm, och det är arbetsgivarens mål också att verkställigheterna ska vara av en viss kvalitet 

R: Precis, vara innehållsrik och lite individuella just för att man ser personen bakom brottet. 

I: Finns det delmål också alltså om man tänker över ett år alltså vad ska du göra, eller på 

vilket sätt  

R: Det vet jag inte faktiskt just delmål så. Jag jobbar nog ganska lika med mina klienter ja 

försöker som jag sa tidigare se personen och hur deras liv ser ut och vad dom har för behov 

och vad dom kan behöva hjälp med  

I: Ja 

R: och utifrån det göra det bästa 

I: Men låter arbetsgivaren dig arbeta i din egen takt? Eller finns det gränser för  

R: JA det tycker jag. Jag tycker att jag får jobba i min egen takt. Känner ingen press av 

arbetsgivaren vad gäller mitt arbete däremot kan jag känna press från mig själv att jag tycker 

liksom att vissa ärenden tar längre tid och så där och det är ok liksom ibland. 

I: Men det finns en tid då liksom hur långt ett ärende ska ta? 

R: Ja det tycker jag, jag tycker det. Jag har på något vis målat upp en bild av vad man tycker 

är ok, sen tar ju vissa ärenden längre och det måste man också förstå men ibland drar det ut på 

tiden kan man känna så här lite stress över det men det är ju människor vi jobbar med alltså  

I: Kan du påverka arbetsgivarens mål med verksamheten, och i så fall i vilken utsträckning? 

R: Påverka? Nej men vi har ju samma mål arbetsgivaren och jag och jag tycker att det är bra 

mål. Jag har ju liksom ingenting.. 

I: Nej men om man tänker, om man plockar ner det som tex som fotbojor då. Dom säger att 

du ska göra x-antal fotbojeutredningar per år eller så där. Eller? 

R: Nej jag känner ingen press att prestera så utan jag känner verkligen att jag jobbar i min 

egen takt. Och jag har inget problem med det. 

I: Och de här målen från arbetsgivarens sida har de förändrats på något sätt tycker du? 

R: Äh, alltså det krävs, alltså det är klart att det har förändrat med tiden och så men samma 

grundtanke att vi ska hjälpa klienterna bättre ut har väl alltid varit samma någonstans. Sen är 

det förstås annorlunda hur vi jobbade med klienterna när jag började på frivården 2001 mot 

hur det ser ut idag och det är ju, som vi har pratat om också hade vi ju liksom en skrivmaskin 

här på sitt kontor och man höll på på ett annat sätt nu är allting på datorn olika program och vi 

jobbar med VSP, så på så sätt har det ju förändrats. Tycker jag. Och kanske lite grann så där 

att med alla dom här programmen och VSP och så, det tog vi ju upp på konferensdagarna 

också, att man kanske kommit bort lite grann från det här samtalet. Det kan jag nog tycka att 

det fanns mer fokus och det fanns mer tid och mindre ärenden förr och det fanns mer tid att, 

till varje klient. Tex då, på övervakningsärendena så åkte vi ju hem och gjorde hembesök. 

Alltså på vanliga övervakningsärenden till personer som hade svårt att ta sig hit men då kunde 

man kanske bestämma att varannan gång träffas vi hemma hos dig. Och det var ju spännande 

och så men den tiden finns ju inte idag det är ett annat tryck med klienter och sådär. 
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I: Nästa punkt handlar om kontroll. Upplever du att arbetsgivaren kontrollerar ditt arbete och i 

så fall på vilket sätt? 

R: Nej jag tycker faktiskt inte det. Jag känner många gånger att jag gärna skulle ha mer 

kontroll över vad jag gör. Alltså det känns som om jag jobbar ganska fritt och enskilt och 

ibland, det har faktiskt slagit mig mer än en gång att dom vet inte riktigt vad jag gör. Nämen 

det är inte bara bra. Ibland tänker jag att dom litar på mig och dom vet att jag gör ett bra jobb 

och så men dom vet ju inte allt vad jag gör och ibland handlar det om säkerhet också att 

arbetsgivaren vet vad man gör och så där. 

I: Kan du själv styra ditt arbete och hur du jobbar? 

R: Ja det kan jag, jag lägger upp mina dagar själv, hur jag vill ha det och så. Klart att jag 

skulle kunna gå till min chef mer ofta också om jag ville men jag tycker dom skulle nog inte 

veta exakt vad jag gör det tror jag inte.  

I: Får du användning för din utbildning och erfarenhet i ditt arbete? 

R: Ja kanske alltså jag har ju läst, till skillnad från många andra, har ju jag läst kriminologi 

och i ett annat land. Det var ju mycket fokus på det även om det var psykologi och sociologi 

och samhällskunskap och så. Och jag har ju fått mina betyg översatta och dom motsvarar ju 

som en socionomexamen förutom socialtjänstlagen. Så kanske inte att jag är den ideala 

kriminalvårdaren. 

I: Så du känner inte liksom att din utbildning och din erfarenhet har så stor betydelse i ditt 

dagliga arbete? 

R: Nej det är mer om vem jag är som person tycker jag inte precis den kriminologi jag har 

läst. Så det har ju hjälpt mig men det är för att jag är intresserad och tycker det är kul. Men jag 

tror att jag skulle vara en bra frivårdsinspektör ändå. För jag tror att i vårat jobb hänger det 

mycket på vem man är som person och vad man har för personlighet och empatiförmåga och 

så och andra saker. 

I: Har kontrollen förändrat under den tid du har arbetat inom kriminalvården? 

R: Kontrollen av tjänstemännen? Av chefen så? 

I: Ja 

R: Ja, inte just i DIS kan jag tycka, mer, jag kan ju se på övervakningsärendena så tror jag att 

det är ganska stor kontroll. Man har ju alltid haft behandlingskollegium där man har suttit ner 

och gått igenom ärendena men det var inte alls på den här nivån som det är nu. Nu tror jag 

inte att du skulle kunna komma undan med nån klient utan det är jätteviktigt att man jobbar 

lika liksom med vissa prövningar. Jag ser ju deras behandlingskollegium där dom sitter och 

tar upp VSP och man går igenom och berättar och berättar och det finns inte en suck att du 

liksom kan fuska dig ur på något vis utan ingen klient får glömmas bort så. Och det tycker jag 

är bra. Jag tror att tidigare att det har liksom varit mindre noga eller så. Inte med mening men 

att det gått framåt så att det är viktigt att alla klienter får synas. Att inte bara dom som är 

jobbiga och lite, ja dom som tar mer tid ska synas. Jag tror att alla tas upp liksom.  

I: Mmm, nästa punkt handlar om utvärdering. Utvärderas ditt arbete och i så fall på vilket 

sätt? 

R: Utvärderas mitt arbete? 

I: Mmm, av arbetsgivaren. 

R: Jag tror att mitt arbete tyvärr utvärderas mest av statistik. Tittar, det här med 90 dagar vet 

du, tittar vilka som börjar verkställa inom 90 dagar, hur många iöv vi fått ut, hur många har 

gått till verkställighet på anstalt inom viss tid bla bla bla, cheferna får statistik på det så. Det 

är sällan man får återkoppling på hur vi har jobbat med ärendena. 

I: Ja det är nästa fråga hur uppföljningar av arbetet sköts. 

R: Ja hur man skötte ett visst ärende och så. Jag tycker vi pratar för lite om det på 

behandlingskollegium och så där.  
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I: Ja det är min sista fråga, mäter utvärderingarna rätt värden. Svarar de ann mot målen? Om 

man tänker på dina mål och arbetsgivarens mål. De här utvärderingarna då, mäts det på rätt 

sätt tycker du? 

R: Ja, det är svårt. Som jag sa det känns som om att det är mycket statistik och så. Samtidigt 

så vi har ju våra kollegium och vi pratar mycket om ärendena och så. Men på nåt vis så finns 

det en stolthet liksom i det här jobbet också. Jag vill ju att det ska vara kvalitet i mina ärenden 

och man jobbar ju liksom för att det ska bli bra och så. På nåt vis om vi går tillbaka att man 

inte granskas lika mycket som man önskar men nånstans så finns det ju också en respekt från 

cheferna att dom personerna i DIS dom är duktiga och dom kan och det blir bra. Men… nu 

tappade jag tråden 

I: Tack så mycket för din medverkan 
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Bilaga 3 
 

 

 

Tema Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 Intervjuperson 5 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

M
ål

 

Målet är att lyckas 
få en person att 
vilja förändras. 

Mitt största mål är att 
minska återfallen i 
brott. 

Mitt mål är att 
sköta mitt jobb så 
bra att klienterna 
får vinning av det 
men utan att 
bryta regler. 
Personligen vill 
jag hjälpa 
människor på ett 
bra sätt 

Jag vill hjälpa 
människor att 
göra en positiv 
förändring. 

Mitt mål var att 
jobba inom 
kriminalvården då 
jag tyckte att det 
var intressant. Jag 
har provat många 
tjänster inom 
organisationen och 
tycker det är roligt 
att arbeta på 
frivården. 

Arbetsgivarens mål 
är att förhindra att 
klienterna återfaller 
i brott. 

Arbetsgivaren har 
samma mål. 

Arbetsgivaren har 
samma mål som 
jag. 

Arbetsgivarens 
mål är att 
minimera risken 
för återfall i brott. 

Jag ville jobba med 
människor för jag 
tycker det är 
spännande. 

Arbetsgivaren och 
jag har egentligen 
samma mål men 
det lyckas sällan. 

Jag försöker följa alla 
de specifika mål som 
arbetsgivaren sätter 
upp, och de är många. 

Det har skett en 
förändring sedan 
90-talet. Det är 
mycket tydligare 
för mig nu vad jag 
förväntas göra på 
jobbet. 

Chefen talar om 
för mig vad jag 
ska uppnå och 
hur jag ska 
förändra mitt 
arbetssätt. 

Arbetsgivarens mål 
är att förebygga 
brott och hjälpa 
människor. 

Ibland lyckas 
klienter förändra 
sig, det är roligt. 

På vissa sätt kan jag 
påverka hur målen 
uppfylls, men inte 
målen i sig. 

Det har skett en 
positiv förändring. 

Det finns delmål 
också men det var 
länge sedan dessa 
presenterades. 

Jag tyckte 
kriminalvården 
passade bra in på 
mina intressen. 

Förut sa man att 
klienterna 
förändrade sig när 
dom blev religiösa, 
det pratar man inte 
så mycket om 
längre. 

Målen har förändrats 
mycket sedan jag 
började för fyra år 
sedan. Det har blivit 
utförligare och mer 
dataanpassat. 

Just nu fokuserar 
arbetsgivaren på 
vad jag ska göra 
mer än hur 
mycket jag ska 
göra. Jag har 
många olika 
roller. 

Ja, till viss del 
men oklart hur 
mycket. Det 
bygger på en 
överenskommelse 

Mitt mål är att 
hjälpa människor. 
Det gör jag bäst 
genom att öka min 
förståelse för deras 
situation. 

Ibland när 
klienterna får barn 
förändrar dom sitt 
liv. 

Det har varit en 
mycket stor ökning av 
dokumentation och 
ställningstaganden 
gällande klienterna. 

Jag kan påverka 
min 
arbetssituation 
genom att hänvisa 
till min 
arbetsbörda. Jag 
gör dock inte det, 
utan jobbar på. 

Att dokumentera 
tydligare är ett 
exempel på mål. 

Arbetsgivaren vill 
ge klienterna 
mycket, och 
individuellt 
anpassad, hjälp. 

Arbetsgivaren har 
specifika mål för 
mig. 

Arbetsgivaren sätter 
upp mål för oss som 
är viktiga att nå. 
Ibland sänks målen 

Jag bestämde mer 
själv förr, vilket 
krävde mer av 
mig. 

 Arbetsgivaren låter 
mig arbeta utifrån 
mina 
förutsättningar. Jag 
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om vi inte uppnår 
dem. 

lägger dock press 
på mig själv ibland. 

Nu talas det mycket 
om att driva 
program. Jag är 
utbildad för ett 
program som jag 
ska köra tre gånger 
per år. Det är 
problematiskt för 
de klienter som vill 
gå programmet 
tillhör inte 
målgruppen. 

 Vi har tagit stora 
steg framåt sedan 
början av 90-talet. 
Utvecklingen 
pågår just nu och 
rör sig mot mer 
kontroll. 

 Det finns dock en 
allmän bild av hur 
snabbt man ska 
jobba. 

Jag kan styra mitt 
programarbete lite 
grann. 

   Jag upplever ingen 
press med mitt 
arbete för 
arbetsgivaren och 
jag har samma 
målsättning. 

Målen bestäms på 
högre 
organisationsnivåer, 
jag kan inte styra 
det 

   Det har skett 
förändringar men 
grundmålet är det 
samma. Tekniken 
har gått framåt, 
genom tex VSP, 
men det har skett 
på bekostnad av 
fokuseringen på 
det kvalitativa 
klientmötet. Man 
hade större frihet 
och mer tid för 
klienterna förut. 
Arbetsbelastningen 
har ökat. 

Under min tid i 
kriminalvården har 
det skett många 
förändringar. 

    

   
   

   
   

   
   

 

Under de senaste 
sex-tio åren har 
målen förändrats 

    

Målen är mer 
specifika vilket på 
ett sätt är bra. En 
stor förändring 
skedde när jag just 
börjat jobba. 

    

Det händer hela 
tiden saker, men 
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det gör att jag 
stannar kvar. 
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Arbetsgivaren har 
ökat kontrollen på 
senare tid. Det gör 
man för klienternas 
skull men även för 
att kontrollera mig 
tror jag. 

Arbetsgivaren 
kontrollerar statistiskt 
vad jag gör men inte 
kvalitetsmässigt. 

Arbetsgivaren 
kontrollerar mig 
jättemycket. Jag 
får knappt göra 
någonting själv 
utan att ha 
särskilt tillstånd. 

Man kontrollerar 
regelbundet att vi 
utför våra 
uppdrag men inte 
på detaljnivå. 

Jag tycker inte 
arbetsgivaren har 
tillräcklig kontroll 
på mig. Det verkar 
som att dom litar 
på att jag sköter 
mitt jobb men mer 
kontroll skulle vara 
bra utifrån tex 
rättssäkerheten. 

VSP utgör en stor 
del av kontrollen då 
det tydligt syns vad 
jag gjort. 

Jag kan i stor 
utsträckning planera 
min arbetsdag och 
hur jag väljer att 
bemöta klienterna. 

Arbetsgivaren 
granskar mig på 
detaljnivå. 

Det är delmål Jag sköter mig själv 
väldigt mycket. 
Cheferna kan inte 
mitt jobb lika bra 
som jag själv. 

Jag kan i huvudsak 
inte styra hur jag 
ska jobba med 
klienterna. Det 
finns dock vissa sätt 
att påverka arbetet. 

Jag har på ett 
övergripande sätt 
användning av min 
utbildning. 

Det kan verka ha 
ett gott syfte men 
leder i slutänden 
till att 
arbetsgivaren får 
kontroll på mig. 

Uppdragen är 
ofta av 
sifferkaraktär och 
bestäms högre 
upp i 
organisationen. 

Jag tycker att jag 
har användning för 
min utbildning 
men den skiljer sig 
från andras så 
kanske är den inte 
idealisk för det här 
arbetet. 

Upplägget av dagen 
kan jag styra så att 
jag blir mer effektiv. 

Man för mycket 
statistik nu men jag 
vet inte om man alltid 
gjort det. 

VSP:n är ett 
exempel på hur 
arbetsgivaren 
detaljstuderar vad 
jag gör. 

Program är ett 
exempel på ett 
område där man 
sätter siffermål 
och följer upp 
dessa 
kontinuerlig. 

Utbildning är 
underordnat 
personliga 
egenskaper och 
fallenhet för 
jobbet. 

Jag har användning 
av mina studier 
trots att det var 
länge sedan jag 
studerade. Jag har 
fått viss 
vidareutbildning 
dock. 

 Du granskas inför 
dina kollegor. 

Jag har stor frihet 
att planera mitt 
arbete. 

I min grupp har 
kontrollen inte 
ökat lika mycket 
som i andra 
grupper. Där 
kontrolleras saker 
på detaljnivå. Det 
kan dock vara bra 
eftersom det 
garanterar att alla 
klienter får lika 
mycket 
uppmärksamhet. 

 

Erfarenheten växer 
kontinuerligt. 

 Mycket av 
kontrollen är 
tidsstyrd och 
nästan alla 
arbetsmoment 
kontrolleras. 

Jag har stor 
användning för 
min utbildning i 
jobbet. 
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Kontrollen av mitt 
arbete har ökat. 
Mitt arbete styrs 
mer nu. 

 Vissa saker kan 
verka positiva för 
mig men får 
följder som kan 
uppfattas som 
negativa. 

Det har skett en 
förändring mot 
att nå siffermål 
och bort från att 
se till kvalitén. 

 

Det är mer kontroll.  Jag kan bestämma 
hur jag uppfyller 
arbetsgivarens 
mål. 

Det personliga 
mötet och på 
vilket sätt det 
påverkar klienten 
mäts inte. 

 

  Men det ska göras 
inom vissa 
tidsramar. 

Istället mäter 
man siffror som 
tex hur många 
gånger har man 
träffats. 

 

  Jag kan använda 
min utbildning på 
ett bra sätt om jag 
vill, men ingen 
kräver det. 
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Mitt arbete 
utvärderas genom 
att man granskar 
om mina uppgifter 
är utförda. 

Hur väl jag uppfyller 
de konkreta målen 
kan påverka min lön. 
Under 
utvecklingssamtalen 
får jag feedback på 
detta. 

Arbetsgivaren kan 
bara utvärdera 
mitt arbete enligt 
statistiska 
principer men 
inte 
kvalitetsmässigt. 

Mitt arbete 
utvärderas 
årligen. 

Tyvärr utvärderas 
mitt arbete genom 
statistik. Det är 
inte ofta man får 
återkoppling på 
hur man jobbar 
kvalitativt. 

På kollegium 
granskar man att 
jag gör VSP:n på 
rätt sätt inom vissa 
tidsramar. 

Varje vecka, i 
behandlingskollegium, 
följs mitt arbete upp. 

Någon analyserar 
tidigare utfall av 
statistiska mål och 
bestämmer 
utifrån detta vad 
de nya målen ska 
bli. 

Där tittar man på 
hur man är mot 
sina kollegor och 
hur man sköter 
sina uppgifter. 
Man jämför också 
med förra årets 
utvärdering och 
målsättning. 

Vi borde fokusera 
mer på 
klientmötet. 

Uppföljningar av 
vissa moment sker 
men inte riktigt 
kvalitetsmässigt. 

Det finns fasta 
tidsramar för 
ärendena och dessa 
följs upp på 
kollegium. 

Mina chefer hålls 
ansvariga för att 
förklara för högre 
chefer varför inte 
ett visst mål 
uppfyllts. 
Cheferna tittar 
också på detaljer i 
mitt dagliga 
arbete och måste 
godkänna dem. 

Bara en gång per 
år sker 
uppföljningarna. 

Det är mycket 
statistik men 
ibland pratar vi 
kvalitet också. Jag 
vill göra ett bra 
jobb och får lita på 
att cheferna vet 
det. 

Utvärderingen 
fungerar så till vida 
att den svarar an 

Om vi gör VSP:n på 
rätt sätt så hjälper 
den oss att uppfylla 

När jag började på 
den här 
arbetsplatsen var 

Jag vet inte om 
man lyckas mäta 
det man vill mäta. 
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mot de mål som 
ledningen 
formulerar. Den 
mäter dock inte rätt 
saker eftersom dom 
tex inte fångar upp 
klienter som flyttar. 
Dessutom vore det 
spännande att få 
veta hur det går för 
de klienter som gått 
program. 

våra övergripande 
mål. 

det väldigt tydligt 
vad jag 
förväntades 
uppnå. 

   På detaljnivå mer 
än övergripande. 

  

  Det har dock blivit 
lite bättre. Nu 
tittar man lite 
mera på kvalitén i 
arbetet utifrån ett 
helhetsperspektiv. 

  

  Det är dock inte 
riktigt bra ännu. 
Vi mäter fel saker. 

  

  Det är inte säkert 
att de saker vi 
mäter svarar an 
mot det 
övergripande 
målet. 

  

  Det är mycket 
svårare att mäta 
det kvalitativa 
arbetet med 
klienten. 

  

  Klienterna är 
individer och har 
inte samma 
behov. Det är 
viktigt att se till de 
individuella 
behoven men hur 
bra man hjälper 
klienten kan man 
inte mäta. 

  

  Den viktigaste 
delen av arbetet 
kan man inte 
mäta men jag tror 
cheferna har en 
uppfattning ändå 
av hur bra man är 
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som handläggare. 
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Bilaga 4 

 

Missivbrev 
 

Det här dokumentet är riktat till dig som tillfrågats om medverkan vid en intervju. Syftet med 

intervjun är att samla information vilken kommer ligga till grund för en c-uppsats inom fältet 

sociologi. Jag som skriver uppsatsen heter Mattias Porsaeus och är student vid Mälardalens 

högskola. Frågorna rör ditt arbete som frivårdsinspektör och gäller verksamhetens mål och 

hur dessa kontrolleras och följs upp. Väljer du att delta blir du en av fem deltagare. Intervjun 

spelas in men all data, så som anteckningar och ljudupptagningar, kommer raderas omedelbart 

efter det att svaren behandlats. Uppsatsen kommer innehålla tolkningar men även direkta citat 

från de intervjuer som genomförts. Du som deltagare kommer vara anonym till namnet men 

svaren kan komma att presenteras med en hänvisning till intervjupersonens ålder, kön och 

anställningstid. Min ambition som författare är att så långt det är möjligt anonymisera 

arbetsplatsen och deltagarna.  Uppsatsen kommer efter slutförandet att finnas tillgänglig för 

att läsa eller rekvirera via högskolan och är att betrakta som en övningsuppgift snarare än ett 

bidrag till aktuell forskning.  Tidsåtgången för en intervju beräknas till ca 20 minuter. 

Din eventuella medverkan är fullt ut frivillig och du har självklart rätt att när som helst, fram 

till uppsatsens slutförande, återta ditt medgivande av deltagande.  

Tack för din medverkan 

 

 

Mattias Porsaeus 

Student vid Mälardalens högskola 

 

 

 

 

 


