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Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska och analysera hur New Public Management kan 
påverka en statlig institution och förändra organisationen. 
 
I början av uppsatsen presenteras olika exempel på hur konceptet New Public Management har 
blivit en utgångspunkt för stora förändringar i tre utvalda statliga institutionerna. Resultat baseras 
på olika forskningar. Därefter beskrivs ursprunget av New Public Management och de viktigaste 
kännetecken av konceptet. Kännetecken är till och med underlag till intervjuguiden för alla 
intervjuer samt även dokumentanalysen. Förutom detta framställas möjliga konsekvenser av 
reformerna efter New Public Management har implementerats i en organisation. 
 
Mitt empiriska material är intervjuer med Kriminalvårdspersonal som innehar en högre befattning 
och dokument samt rapporter från Kriminalvården. Dessutom använder jag dokumentanalysen. 
Dokumentanalysen baseras på olika rapporter och andra publikationer från Kriminalvården som 
finns publicerad på organisationens hemsida. Delvis ingår även interna dokument i analysen. Jag 
använder mig även av litteratur för att kunna förklara bakgrund och teorier som har betydelse för 
analysen.  
 
Efter presentationen av materialet följer analysen där alla kännetecken av New Public 
Management konceptet blir jämfört med Kriminalvården aktuella situationen samt 
organisationens pågående förändringsarbete under de senaste åren. Frågan om hur mycket och på 
vilket sätt reformerna har påverkat Kriminalvårdens arbete idag försöks att framställa. Slutsatsen 
är väl att mycket av New Public Management konceptet försöks att omsätta i verksamheten. Det 
finns tydliga bevis för olika kännetecken, fast Kriminalvården har delvis misslyckas, exempelvis 
med sitt personalarbete och i detta samband ekonomin. Förändringsprocessen är alltså inte 
avslutat än. 
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1. Inledning 
 
Under de senaste 20 åren har det varit en växande betoning på offentlig förvaltning och 
administrativa reformer. Det finns en hel del litteratur och olika studier om dessa 
strukturreformer som framförallt innehåller en förbättring av effektivitet, kontroll, samordning, 
resultatstyrning samt ledning och ledarskap. Det kanske mest kände reformer är New Public 
Management (NPM) och dess efterföljare, post - New Public Management (Post-NPM). New 
Public Management baseras på idéer från den politiska ekonomin, institutionalisering och 
förvaltningsteorier. New Public Management började i 1980-talet och kan betraktas som en 
mycket innovativt och revolutionerande rörelse inom den offentliga förvaltningen. De teoretiska  
antaganden som ligger bakom denna ideologi och reformstrategi är dock inte ny utan en 
granskning av ekonomi och effektivitet inom förvaltning sedan tidigt 1900-talet. Dessutom 
tillkom det under de senaste 50 åren olika teorier om organisation och socialvetenskapliga 
metoder. New Public Management är därmed inte någonting nytt utan reformen är en ny metafor 
för gamla idéer (Jong 2009:161). NPM är i och med det också ett sätt att förklara fenomen som 
redan fanns tidigare i praktiken, exempelvis uppvisade vissa Amerikanska verksamheter 
kännetecken av NPM på den nationella nivån, delstatsnivån samt den lokala nivån innan de nya 
teorierna om NPM utvecklades. Efter ett paradigmskift undersöks oftast redan existerande 
fenomen på nya sätt, så det är inte förvånande att en del av reformerna inom förvaltningen som 
ofta är förknippad med NPM föregick teoretiska utvecklingar. NPM är, först och främst, en 
teoretisk bas för att försöka lösa framtidens svårigheter inom förvaltningen, så som 
ledningsproblem (Catlaw/Chapman 2007:341). 
 
 

2. New Public Management historik - en kort 
beskrivning av skillnaden mellan New Public 

Management och Post-New Public Management 
 
NPM blev populär under 1980-talet och var aktuell framförallt under 1990-talet. NPM kallas för 
den första generationen av förvaltningsreformer som dessvärre ledde till oavsiktliga 
konsekvenser så som att avregleringar tenderar att gynna konservativa politiker och företag på 
bekostnad av större gemensamma bästa. Post-NPM däremot kallas för den andra generationen av 
reformerna och står för den senaste utvecklingen i den offentliga förvaltningen. Det 
grundläggande syftet med Post-NPM är att förespråka recentralisering och omreglering för att 
rätta till dysfunktionella aspekter av NPM, stärka kapaciteten samt ge en bättre kontroll och 
samordning inom och mellan politisk-administrativa system. Bland annat omfattar NPM följande 
stora idéer: strukturella delegeringar och decentralisering, vertikal samordning och 
självständighet inom en myndighet, ledarskap tekniker, kontraktsstyrning (avtalspolitik), 
privatisering och entreprenörskap, marknadsdriven teknik, konkurrens och medborgare som 
kunder samt avreglering och transaktioner på marknaden. Post-NPM har kritiserat en del 
konsekvenser av de ursprungliga idéerna. Bland annat riktades kritiken mot en fragmentering av 
roller och en rolls dubbeltydighet som en följd av strukturella delegeringar, mot vertikala 
specialiseringar, att försumma samarbete mellan myndigheter, mot en överdriven 
företagslednings självständighet, mot diskontinuiteter och mot en undergrävande politisk 
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kontroll, vilket skapar misstro samt producerar en roll tvetydighet. På grund av konsekvenserna 
från NPM utvecklade Post-NPM några nya stora idéer. Post-NPM syfte var till exempel en 
minskning av fragmentering genom en strukturell integration, en eliminering av rolltvetydighet 
och att skapa tydliga rollrelationer, ett privat - offentligt partnerskap, en ökad centralisering, 
kapacitetsuppbyggnad och samordning, en förstärkning av det centralpolitiska och administrativa 
kapaciteten samt att ägna uppmärksamhet åt miljöfrågor samt historiska och kulturella faktorer. 
Frågan om NPM eller Post-NPM var en större succé kan inte besvaras på ett enkelt sätt, eftersom 
många faktorer påverkar succén, fast alla idéer i samband med NPM kommer att utöva inflytande 
på de styrande processerna i den offentliga förvaltningen också i framtiden (Jong 2009:162–163).  
 
I samband med succén är det viktigt att människans beteende faktiskt kan förändras genom att 
införa strukturella, funktionella och reglerande strategier. Alla strukturella och funktionella 
reformer baserade på antagandet att människor i grunden är passiva människor som uppfyller 
externa krav, såsom hierarkisk ordning, regler och bestämmelser, mål och uppgifter. Med andra 
ord, ledande befattningshavare antar att beteendet av anställda (och medborgare) kan ändras med 
nya regler och förordningar, förfaranden och krav. Dock tolkar eller misstolka människor 
hierarkiska order och omformulerar sina tilldelade roller i ljuset av omedelbara mänskliga 
sammanhang. Inte alla människor följer en hierarkisk ordning eller yttre tryck. Istället kan de 
betrakta andra och arbeta för att gemensamt komma överens med andra.  Både NPM och Post-
NPM förutsätter att offentligt anställda är ansvariga för genomförandet av förvaltningsmål och en 
initiativ förändring. Av anställda förväntas inte bara att följa nya regler, metoder och sin inre 
drivkraft (egna övertygelse, värderingar eller sin egen karaktär), men det förväntas dessutom att 
de är motiverade av dessa externa variabler. Slutändan beror förvaltningsreformernas framgång 
på människors villkor och beredskap för ett genomförande (Jong 2009: 163-165). 
 
 

3. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att presentera det allmänna konceptet New Public Management, 
modellens ursprung samt alla viktiga kännetecken. För att få en djupare förståelse och analys av 
NPM ska Kriminalvården användas som ett praktiskt exempel för att lägga märke till vilka 
konsekvenser uppstår i samband med en förändring i en statlig institution.  
 

 

4. Frågeställningar 
 
1.  På vilket sätt har NPM inverkat på Kriminalvården? 
 
2. Hur påverkar NPM Kriminalvården i samband med professionalism? 
 
3. Har Kriminalvården blivit en verklig organisation enligt Brunsson och Sahlin-Andersson 
(2000) med hjälp av NPM reformer? 
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5. Tidigare New Public Management forskning 
 

5.1. Polisens New Public Management reformer i Sverige 

 
Polisen är en del av den offentliga förvaltningen som har genomgått ett stort antal reformer under 
de senaste decennierna. Reformerna har haft som mål att utveckla ett proaktivt polisarbete med 
förebyggande uppgifter, såsom forskning om orsaken för brottet, återställning av allmänhetens 
förtroende och minska antalet brott. I polisarbete är många av dessa nya reformer exempel på 
NPM, eftersom man strävar efter kvalitet, effektivitet och kundorientering (Andersson/Tengblad 
2009:41–42). 
 
NPM-reformerna inom den svenska polisen har ingenting att göra med en privatisering eller 
marknaden; reformernas mål är att ta hänsyn till samhällets behov och ser samhället som en kund 
samt göra polisen mer ansvarig för sina handlingar. Dessutom infördes i samband med NPM en 
ny redovisning och kontroll. Istället för att kontrolleras i första hand genom en finansiell budget, 
finns idag ett nytt kontrollsystem med periodvis budgetering som fastställer mål för olika typer av 
resultat som i sin tur mäts genom resultatindikatorer (Andersson/Tengblad 2009:42). 
 
Forskningen om polisens reformer handlade framförallt om problemet komplexitet samt i detta 
samband kontroll och motstånd, eftersom komplexitet kommer att påverka möjligheterna att 
uppnå kontroll och också möjligheterna att motstå NPM. Komplexiteten har identifierats som 
karakteristiska i NPM-reformer i allmänhet på grund av önskan att kontrollera organisationer på 
ett mer flerdimensionellt sätt med syftet till kontroll. En förändring i en sammanhängande del 
leder ofta till oavsiktliga och oförutsedda konsekvenser i andra delar av systemet. NPM-reformer 
av polisen kan göra sektorn mindre kontrollerade än tidigare. Det är därför av allmänt intresse att 
ta reda på hur poliser reagera på de reformer och den åtföljande komplexiteten 
(Andersson/Tengblad 2009:43).  
 
Forskning om polisens arbete har lett till rika beskrivningar, men det finns fortfarande en brist på 
forskning om organisatoriska strukturer och arbetsmetoder. De tidigare nämnda NPM-reformer 
kan anses som en konsekvens av polisens kritik under 1960, 1970 och 1980-talet som ett stel och 
självförsörjande yrke som är dessutom alltför baserade på vanor, administrativa rutiner och 
reaktivt beteende i samband med valdeltagandet samtal (Andersson/Tengblad 2009:44). 
 
Brottsförebyggande arbete ses nu som en kärnverksamhet i polisens allmänna arbeten som består 
av: identifiera ett problem, analysera problemet, utforma ett svar, övervakning av effekterna om 
målinriktade problem och utvärdera insatserna. Detta proaktiva arbete består oftast av 
slumpmässiga patrullera, eftersom polisens synlighet antas ha en avskräckande effekt. Man kan 
säga att denna form av polisarbete kräver lite initiativtagande, problemlösning, kommunikation 
och samhälles karaktär – alltså alla viktiga aspekter av den nya föreskrivna rollen av proaktiva 
och problemorienterade polisarbeten (Andersson/Tengblad 2009:45).  
 
I den valda studien undersöktes antagandet av problemorienterat polisarbetet som NPM-reformer 
och utforskades konsekvenserna av polisens arbete i sig och identiteten av polisens arbete i ett 
polisdistrikt i en semi-landsbygd i Sverige. Man valde ett område med låg brottslighet för att 
kunna jämföra med tidigare studier och även för att en enda fallstudier kan användas för 
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teoriutveckling. Studien genomfördes under perioden november 2005-juni 2007 med totalt 30 
intervjuer samt två dagar långa observationer. Både män (23) och kvinnor (7) intervjuades i 
semistrukturella intervjuer som tog ungefär en timme per person. Totalt åtta handläggare på 
operativ nivå, 17 gruppledare och fem chefer intervjuades. Alla intervjuade har lagts fram med 
fiktiva namn för att säkerställa anonymt forskningsdeltagande (Andersson/Tengblad 2009:46). 
 
Polismyndigheten har gradvis blivit mer centraliserad med mindre semiautonoma stationer, vilket 
innebär att mindre enheter har slagits samman till större enheter. Detta skapade en dubbel hierarki 
för den lokala polisen. Den ökande centraliseringen innebar att enheten engagera sig mer i nya 
administrativa frågor och metoder. Olika NPM-reformer har syftat till att omvandla 
polisensarbete från att lösa brott till att förhindra att brott begås genom att göra polisen till en 
integrerad del av samhället som helhet, men också till andra offentliga funktioner. Trots 
reformerna fanns ett allmänt missnöje bland de intervjuade om en underlåtenhet att utveckla nya, 
fungerande former av organisatorisk kontroll. Den dubbla hierarki som nämnts tidigare ökar 
komplexiteten ännu mer. Det innebär dessutom att gruppledarna får väldigt lite utbildning. Det 
finns inga identitetsmallar att använda vid framtagande av deras ledande identiteter vilket innebär 
att det finns stora skillnader mellan de olika gruppledarna (Andersson/Tengblad 2009:47).  
 
Gruppledarna har socialiserats med en stark polisidentitet och när man står inför en situation 
förlitar sig de flesta på den identitet som de känner väl. Därför är de mer kopplade till sitt 
polisyrke än rollen som ledare. NPM-reformer har därmed svårigheter att göra en tydlig karaktär 
på verksamheten (Andersson/Tengblad 2009:48). 
 
Motstånd mot reformer tog olika former. Polisens fackföreningar protesterade i samband med 
frågor om arbetsmiljöarbete, schemaläggning av arbete, och det fanns ett starkt motstånd mot alla 
former av prestationsrelaterade ersättningar. Den vanligaste formen av motstånd var dock en 
form av kulturellt avstånd mellan ledande befattningshavare och poliser på fältet. Poliserna såg 
sin gruppledare som sin ledare, medan cheferna hade den motsatta uppfattningen, de tyckte att 
gruppledarna i första hand representerade sin grupp och inte alltid agerade i intresse av 
polismyndigheten. Den operativa polisen verkade ockupera sin egen värld med egna normer, 
normer som ledningen inte hade lyckats kontrollera. Officiella uttalanden av mål och strategier 
betydde mycket lite för personalen i frontlinjen. Vissa befäl, främst äldre polismän, ignorerar 
allmänna politiska riktlinjer för hur polisen ska arbete, utan de förlitade sig på sin yrkeserfarenhet 
och bedriver sitt polisarbete på ett rutinmässigt sätt. De äldre polismännen är också starka bärare 
av polisens kultur och en stark professionell identitet, vilket gör deras inflytande ännu starkare. 
Forskare hittade en utbredd misstro mellan patrullerande polis och kontorsbaserade utredare. De 
olika yrkesgrupperna deltog i vad de beskrev som "klassisk konflikt mellan lag och ordning och 
brottsutredningar. Brottsutredning är inte inblandad i " verkliga och farliga polisarbeten på fältet 
och utredarna som går omkring i tofflor och göra ingenting”. Flera informanter klagade på dåligt 
samarbete mellan de två grupperna (Andersson/Tengblad 2009:48–49). 
 
Det empiriska materialet visar två olika logiker för polisarbete. Hårt polisarbete avser att ta hand 
om "riktiga" brottslingar och är baserad på traditionellt arbete. Det mjuka polisarbetet bygger 
istället på den ledande sociala kontrollen. Det innebär samverkan med hela samhället, förhandla 
och övertala som strategier för att förhindra brott. Det finns skillnader i attityder till mjuka och 
hårda polisiära, mellan unga och gamla poliser, och mellan chefer och poliser på fältet. Chefer 
inom polisen hävdade att mjuka polisarbeten i form av förebyggande polisarbete är viktigt, men 
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under observation var det uppenbart att deras handlingar baserades på en annan åsikt. Det hyllade 
problemorienterande polisarbetet var således inte lätt att upptäcka i det dagliga polisarbetet. Det 
blev också klart att motivationen för mjukt polisarbete skiljde sig mellan erfarna och mindre 
erfarna polismän. Det faktum att tjänstemän tenderade att förlora sin motivation för förebyggande 
polisarbete över tiden förstärks av en brist på individuella stimulanser. Lönen sätts efter typ av 
ställning, arbetstiden och antalet år i organisationen, individuella prestationer påverkade inte alls 
lönen. Det finns dock positiva enskilda initiativ, där personal har etablerat ett bra samarbete med 
olika myndigheter och utvecklade en god praxis. De är dock sällan uttryckta i strukturella 
förbättringar. Även om polisens utbildning ger unga poliser mer ideologiskt engagemang som 
skulle kunna stödja mjukt polisarbete, tenderar deras starkaste socialisering genom äldre 
polismän till inga nya metoder i polisarbetet. Man kan hitta många tjänstemän som är lugna och 
kommunikativa, men det är de tuffa som blir hjältar i organisationen. I några polisdistrikt fanns 
en kultur att även de polismän som var dömda för tjänstefel sågs som hjältar bland kolleger då de 
agerade i enlighet med vissa implicita värden. På lång sikt kan polisens utbildningsåtgärder ändra 
polisens kultur, men så länge tidiga polismän är kvar går förändringen sannolikt mycket långsamt 
(Andersson/Tengblad 2009:50–52). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det empiriska materialet visar att polisens arbete har 
blivit mer komplext med nya förväntningar på en intensiv gemensam interaktion och ett proaktivt 
sätt att arbeta med orsakerna till brott. Slutsatsen är dock att NPM-reformerna har omvandlat det 
administrativa polisarbetet, medan det praktiska polisarbetet är nästan oförändrat. De empiriska 
resultaten visar att problemorienterat polisarbetet som en NPM-reform endast har en begränsad 
inverkan på det dagliga polisiära arbetet. NPM-reformerna ledde inte till en utveckling av ett 
operativt polisarbete utan ledde till ett starkt motstånd bland poliser på fältet och motståndet 
handlade om kultur och emotionella känslor. NPM-reformerna förstärkte det kulturella avståndet, 
ömsesidig respektlöshet och brist på förtroende mellan ledning och patrullerande poliser 
(Andersson/Tengblad 2009:52–53). 
 
 
5.2. De nordiska järnvägarna 

 
Ett annat forskningsobjekt handlade om NPM-reformer med fokus på en vertikal samordning 
genom hierarkin. Som forskningsobjekt valdes transportsektorn i Norden. Transportsektorn är en 
av de sektorer som har ansetts särskilt lämpad för NPM-reformer med möjlighet för privatisering, 
bolagisering och en delning av stora nationella transportorganisationer i mindre företag. I 
projektet analyserades samordnande insatser inom järnvägssektorn i de skandinaviska länderna: 
Danmark, Sverige och Norge. I alla tre länder har järnvägssektorn upplevt omfattande NPM-
inspirerade-reformer.  Under de senaste två årtiondena har järnvägssektorn i alla tre länder gått 
genom omfattande organisatoriska reformer som uppenbarligen var inspirerad av NPM. Syftet 
var en ekonomisk effektivitet (Olsen 2007:350). 
 
Studien baseras på en analys av politiska dokument från de skandinaviska länderna, samt 
befintliga publikationer, rapporter och artiklar om NPM-reformer. Dessutom genomfördes olika 
semistrukturerade intervjuer med representanter från, bland annat, ministeriet för transport, 
Banverket, tågoperatören och järnvägschefer. Olika länder har olika historiska och kulturella 
traditioner och deras reformer har därmed unika banor, frågan i forskningsstudien handlade 
framförallt om samordningen. Trots att de 3 nordiska länder har liknande NPM-reformer, fanns 
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ändå olika sätt, och utformning av samordning som framförallt beror på olika ideologiska 
inriktningen från regeringen på den statliga samordningen (Olsen 2007:351–352). 
 
I Sverige låg fokus med NPM-reformer på en organisatorisk uppdelning av produktion, auktoritet 
och kontroll. Den svenska järnvägssektorn karakteriseras av ett större antal tågoperatörer och en 
längre erfarenhet av kollektivtrafik än i Danmark eller Norge. Strukturen av järnvägssektorn har 
varit relativt stabil sedan 2004. Horisontellt har SJ delats in i en struktur innehavaren, det är 
Banverket, en inspektör - den svenska järnvägsstyrelsen och flera dotterbolag. Resterna av SJ, SJ 
AB ger järnvägtjänster. Vertikalt har Sverige organiserat SJ AB som ett statligt ägt aktiebolag, 
medan Banverket och Svenska Järnvägsstyrelsen är separata myndigheter. Vissa enheter av SJ 
AB har också privatiserats, Swedcarrier är ett statligt bolag som inrättats för att förvalta och sälja 
dotterföretag SJ AB.  Som alla andra svenska myndigheter får även SJ varje år ett regleringsbrev 
från den svenska regeringen. I regleringsbrevet fastställs ett mål, men inga särskilda riktlinjer för 
hur målen ska uppnås. Därmed har SJ, som statlig ägt företag, en stor självständighet, fast också 
ett eget ansvar för vinstavkastning. Sveriges regering vill förbättra samordningen mellan 
transporter där bland annat kommunikationen spelar en viktig roll. En ökad samordning är 
nödvändig för att hantera frågor som till exempel angående miljö, regional utveckling eller 
säkerhet. Men den önskade samordningen har dock inte ännu utarbetas på bästa sätt, för det 
saknas fortfarande konkreta instrument (Olsen 2007:355–356). 
 

 
5.3. Den tyska arbetsförmedlingen 
 
Omorganisationen av den tyska arbetsförmedlingen bygger mycket på konceptet NPM. 
Moderniseringen av arbetsförmedlingen enligt NPM-konceptet och med en hel del reformidéer 
från den europeiska nivån har varit igång sedan mitten av 90-talet. Åtgärder som överensstämmer 
med det tidigare beskrivna begreppet NPM är bland annat: 
 

1. En organisatorisk omstrukturering från en myndighet till en serviceorganisation med en 
förvaltningsstruktur som liknar mer strukturen av privata företagen. Exempelvis infördes 
en mindre styrelse med ett tidsbegränsat uppdrag. Detta innebär att ledande positioner är 
begränsade på 5 år och på grund av en mindre styrelse har tillsynsmöjligheterna av 
ledningen minskas också.  

2. En ändring av beteckningen från namnet arbetsförmedlingen till det nya ordet: den 
federala arbetsförmedlingen. 

3. En orientering på den fria marknaden med möjligheter för privata arbetsförmedlare, en 
lansering av så kallade förmedlingskuponger för arbetslösa samt en resultatjämförelse 
("benchmarking") mellan olika arbetsförmedlingar. 

4. En reform av självförvaltningen. 
5. Den juridiska lanseringen av avtalsmanagement. 
6. En prestationsbaserad lön. 
7. En inre omorganisation av verksamheten med bland annat: Call Centers (så kallade 

"Service Centers"), entréområde med reception för mottagning av olika ärenden, möten 
endast med tidsbokning, lansering av nya kundgrupper (sortering efter specifika 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder) samt en central inköpsorganisation. 
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En målstyrning utvecklades och har används sedan 2006. Styrningen består av fem indikatorer 
(resultat): minskning av passiva tjänster, ökning av den totala integrationenskvoten, en ökning av 
integration för under 25-åriga, förkortning av handläggningstiden, kostnad per integration. I 
början av 2004 infördes en koncerngemensam inköpsorganisation som upphandlar varor och 
tjänster samt dessutom arbetsmarknadstjänster, såsom utbildningsprogram, yrkesförberedande 
kurser eller åtgärder för rehabilitering. Sedan 2005 sker inköpet av varor (t.ex. kontorsmaterial) 
endast genom den centrala inköpsorganisationen i Nürnberg och myndighetens inköp av 
arbetsmarknadstjänster (t.ex. olika utbildningar) upphandlas av sju regionala inköpscentraler. 
Mellan de regionala inköpscentralerna finns en tydlig uppdelning av funktionellt ansvar. Varje 
inköpscentral är ansvarig för ett särskilt kompetensområde med specifika tjänster på 
arbetsmarknaden och är därutöver ansvarig för en sammanställning av alla i detta samband 
stående nödvändiga underlag. Arbetsförmedlingens samlade inköpscentraler är ett resultat av den 
internationella trenden av marknadsanpassade instrument, så kallade contracting out. Kritiker 
pekar särskilt på att kvaliteten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har lidit, eftersom nuförtiden 
får företaget med det lägsta priset uppdraget och oftast är leverantörer inte längre regionalt 
förankrade heller. Förutom detta är inköpet via en central organisation en långvarig process och 
ett hinder i samband med ett nödvändigt, kortsiktigt och flexibelt agerande på marknaden. 
Förespråkarna tycker emellertid att en separation av verksamheten i arbetsförmedling och inköp 
möjliggör en bättre korruptionsbekämpning samt en minskning av alla kostnader för 
myndigheten.1 
 
 

6. Teoretisk bakgrund av New Public Management 
 
Som jag nämnde redan tidigare betraktas NPM som olika nya styrnings- och ledningsmetoder 
vilka infördes inom den offentliga sektorn redan cirka 25 år tillbaka. NPM uppstod på grund av 
en önskan att bland annat få en bättre effektivitet eller en förändring av ekonomistyrning. Av den 
orsaken blev exempelvis decentralisering och målstyrning centrala ord för NPM, dessutom var ett 
ytterligare mål att brukare (samhälle) sågs som kunder.  
 
 
6.1. Vart har New Public Management sitt ursprung? 

 
För att kunna besvara frågan hänvisas till bland annat artikeln Constructing Organizations från 
Brunsson och Sahlin-Andersson från år 2000. Författarna beskriver olika slags utvecklingsnivåer 
av organisationer som kan finnas. De definierar totalt tre typer som är actor, agent och arenas. 
 
Den först beskrivna organisationen i författarnas text är en actor som redan är en 
fullständig/verklig organisation. Verksamheter och bolag i dagens marknadsekonomi ses ofta som 
följande exempel. En actor har en tydlig och stark identitet, hierarki och rationalitet, 
självständighet och suveränitet, med autonoma eller egennyttiga mål, med rationella metoder och 
kvaliteter, oberoende resurser och har tydliga gränser. I praktiken lever stora organisationer sällan 
upp till den perfekta bilden eftersom det finns avvikelser från en stark identitet, hierarki och 
rationalitet. Organisationsreformer borde därför genomföras med näringslivet som föremål. I 

                                                           
1 http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/55048/steuerung-modernisierung 
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detta sammanhang är det viktigt att omformulera eller förstärka de gällande affärsidéerna, att 
förstärka hierarkin (införa nytt ledarskap), att försöka formulera tydligare mål (rationalitet) och 
att införa bättre planeringsmetoder. Författaren betonar i samband med sin actor -beskrivning att 
det fanns ett antal reformer i många offentliga tjänster för att kunna komma till en verklig 
organisation, men i många traditionella offentliga förvaltningar är fortfarande typer som agent 
eller arena vanliga (Brunsson&Sahlin-Andersson 2000:731-732). 
 
Enligt författarna är en agent en organisation som ses som ett instrument för andra aktörer, 
organisationer eller privatpersoner (exempelvis offentliga tjänster som instrument för 
politikerna). En agent arbetar på uppdrag av andra, utgör en förvaltning och kontrollera därmed 
verksamheten (ansvarighet). En agent kan beskrivas med en svag identitet, oklara gränser, 
resursstyrning från en högre nivå (fördelas genom en budgetprocess) samt med ett nödvändigt 
samarbete för att uppnå resultat (skolor måste exempelvis samarbeta med socialtjänsten eller med 
föräldrar för att uppnå goda resultat). Agenter är instrument för att lösa vissa uppgifter och ha 
inget eget intresse. Agenter följer centrala regler med ett obetydligt utrymme för lokala avsikter 
eller rationalitet. En agent är inte än en komplett organisation eftersom det saknas identitet, 
hierarki, rationalitet, tydliga gränser, mer självständighet och kontroll (över rekrytering, 
medlemmar och resurser) samt en lokal ledning med stor handlingsfrihet. Det krävs därmed en 
radikal förändring för att bli en komplett organisation som dessutom står i stark kontrast till de 
klassiska föreställningarna om byråkrati. Att agenter blir självständiga och egennyttiga har 
betraktats som ett av de största praktiska problemen med byråkratin (Brunsson&Sahlin-
Andersson 2000:732-734). 
 
Enligt författarna styrs en arena och dess medlemmar av yttre intresse, värderingar, normer och 
standarder. Exempelvis måste ett sjukhus rekrytera registrerade läkare, vars verksamhet styrs av 
deras gemensamma utbildning och tydliga normer i sitt yrke. Medlemmar av en arena utför sina 
arbetsuppgifter relativt fritt från kontroll av den lokala ledningen. Den yttre styrningen ledar ofta 
till otydliga hierarkiska organisationer. Hierarkier inom yrken, å andra sidan, kan vara mycket 
tydliga. Enskilda yrkesutövare på en arena bär en stor del av ansvaret för sitt eget arbete och är 
dessutom beroende av särskilda bestämmelser om till exempel lämpligt beteende som bestäms av 
externa parter (politiska partier eller intressegrupper). En arena kan bli en komplett organisation 
genom klara organisatoriska gränser, lokal hierarkisk kontroll (över rekrytering och medlemmars 
verksamhet), organisationsmål samt en lokal förvaltning (resultatstyrning) (Brunsson&Sahlin-
Andersson 2000:734-735). 
 
Sammantaget kan fastställs att den traditionella offentliga förvaltningen bestod tidigare i första 
hand av typer som agent eller arena. Genom ett antal förändringar ville man bli en verklig 
organisation – en actor. NPM är en reform vars mål är att nå egenskaper av en actor så som 
målstyrning, rationalitet, nytt ledarskap, bättre planeringsmetoder och självständighet. 
 
 
6.2. Den norska forskningen om New Public Management 
 
Under de senaste decennierna genomfördes många reformer (NPM och Post-NPM) inom den 
offentliga förvaltningen i olika länder, för det mesta med fokus på framförallt tekniska 
förändringar, men även etiken och språket skulle ändras under vägledning av den privata sektorn. 
Avreglering skulle vara prioriteringen. Exempelvis blev studenter eller patienter på sjukhuset 



                                                       

11 

plötsligt "kunder". Kvalitetskontroll, definierbara resultat och kvantifierade mål i den offentliga 
sektorn var måttet på framgång (Doughty 2009:2-3). I detta sammanhang ansågs frågan om 
demokrati som mindre betydelsefull. Men demokratin är en viktig faktor som inte bör ignoreras. 
Christensen och Laegreid skiljer i sin forskning mellan Input- och Output-demokrati. Med hjälp 
av denna klassificering försöker författarna att beskriva och förklara demokratiska egenskaper i 
NPM och Post-NPM-reformer. Input-demokrati kan beskrivas som en direkt valkanal. Den 
offentliga förvaltningen är neutral och realiserar politiska beslut. Politiker kan bli bekräftade i 
sina beslut av professionella rådgivare. För medborgarna finns möjligheter att påverka systemet, 
men de flesta accepterar bara de besluten av stat och regering. En Output-demokrati består 
däremot av en förbindelse av individuella och kollektiva aktörer samt den allmänna byråkratin. I 
en Output-demokrati upprätthållas grundläggande kontakter med samhället. Output-demokratin 
försöker påverka inflytande på byråkratin genom tillsyn, öppenhet, information och legitimitet. 
Politikerna fungerar snarare som en mellanhand för att balansera exempelvis olika intressen. 
Centrala aktörer är tjänstemän som representerar en viss statlig institution eller intressegrupper 
utanför regeringen. I en Output-demokrati betraktas medborgaren som kund med individuella 
rättigheter och valmöjligheter. För medborgaren har kundbetjäningen den högsta prioritet och 
därmed kan medborgaren även direkt påverka demokratin (Christensen&Laegreid 2009:2-5). 
 
Prestationsförmågan, konkurrens och öppenhet är kännetecken av NPM. NPM var alltså en direkt 
avvikelse från den gamla byråkratiska administrationen, eftersom kunderna var hädanefter av det 
allmänna intresset och avgjorde innehållet i politiken. Demokrati bygger på den enskilda och mer 
valmöjligheter för medborgarna i förhållande till offentliga tjänster (Christensen&Laegreid 
2011:130–131). NPM har införts med fokus på ekonomiska normer och värderingar. Bakgrunden 
till detta var behovet av statlig effektivitet (redovisning och utvärdering), fler 
påverkningsmöjligheter för allmänheten (medborgarna som kunder) och ett större behov av 
legitimitet (redovisningsskyldighet av ledningen). NPM skulle skapa en ny demokrati som 
bygger på varje enskild medborgare och valfrihet i samband med offentliga tjänster. Det ligger 
stor vikt på effektivitet, kvalitet och direkt inflytande. Post-NPM-reformerna följde efter NPM-
reformer i slutet av 1990-talet. Med dessa reformer ville man stärka kontrollen och 
samordningen. Med hjälp av Post-NPM ville man genom den kulturella förståelsen med 
kollektiva mål och standarder skapa en motvikt till specialisering och fragmentering av NPM 
(Christensen&Laegreid 2009:8-11). 
 
Ett exempel på NPM och Post-NPM-reformer är den så kallade White Paper-skriften från Norge. 
Publikationen konstaterar att stora administrativa förändringar inom den offentliga sektorn är 
nödvändiga. I detta samband spelar samarbetet mellan regeringen, arbetsgivaren samt 
arbetstagaren en mycket viktig roll. De olika sektorerna i samhället måste arbeta tillsammans. 
Beslut bör göras längs ned i hierarkin, dock behöver ett samhälle dessutom förankringar på 
centralnivån. Mångfald kan endast uppnås genom en standardisering. Det kräver en 
helhetssynskompetens, så att olika sektorer kan arbeta smidigt tillsammans. White Paper-skriften 
kritiserar marknadsorienteringen, eftersom detta skulle sannolikt leda till en upplösning av den 
offentliga förvaltningen. Det kräver snarare en förstärkning av demokratiska värden och den 
politiska kontrollen av resurser och institutioner. Ett viktigt inslag av reformerna är att stärka 
medborgarnas deltagande. White Paper-skriften representerar en kombination av Input- och 
Output-demokratin. NPM-reformerna förkastas inte fullständigt, utan bagatelliseras. White 
Paper-skriften är en samling av allmänna idéer, men fokus ligger inte på en marknadsorientering, 
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utan bättre uttryckt på en förstärkning av politisk kontroll, demokrati och samhälle. Nya trender 
kompletterar de ursprungliga idéerna av NPM-reformerna.  
 

I princip kan NPM sammanfattas som ett försök att medborgarens inflytande och delaktighet i 
den offentliga sektorn utökas. NPM ville ursprungligen öppna den offentliga förvaltning och 
Post-NPM ville senare stärka Input-demokrati. White Paper-skriften beskriver inte bara på ett bra 
sätt spänningarna mellan NPM och Post-NPM, utan också påfrestningarna mellan Input- och 
Output-demokratin. En sak är dock tydlig, de moderna och välutbildade medborgarna vill ha mer 
inflytande och delaktighet och regeringen ger gärna mer insikt och information för att stärka 
legitimiteten (Christensen&Laegreid 2009:15-23).  
 

I Norge betydde reformerna inte privatiseringar, utan institutionerna omvandlats till statliga 
företag. Bara mellan 1990 och 2002 etablerades sammanlagt 34 nya statligt ägda företag. Mellan 
2000 och 2001 skedde delprivatiseringen av Telenor (telekommunikationsmonopol) och Statoil 
(det statliga oljebolaget). Det fanns också reformer inom sjukhussektorn, med resultat att 
kommunala sjukhusen under 2002 blev överförts till en central nivå (Christensen&Laegreid 
2008:19). 
 
 
6.3. Vad betyder konceptet New Public Management? 
 
Konceptet av NPM uppkom på grund av nödvändiga förändringar i förvaltningen och till dessa 
tillhörde exempelvis strukturella ombildningar och programbudgeteringar. Idén NPM tog 
marknader och företag som förebild. NPMs två nyckelord är decentralisering samt målstyrningen 
(Almqvist 2006:9–11). 
 
Framväxten av NPM berodde delvis på den populära individualiseringstrenden samt tanken om 
det optimala ledarskapet med ett management som framgångsfaktor. Man ville skapa synpunkter 
för att kunna kontrolla och behövde dessutom ett horisontellt ledarskap med först och främst 
styrning av processer och aktiviteter. De gamla hierarkiska pyramiderna skulle omvandlas till en 
decentraliserad organisation samt management. Därtill ville man även ta hänsyn till 
individualiseringen, i och med det ställde NPM varje enskild medborgare/individ i fokus med 
chansen att kunna påverka verksamheten (Almqvist 2006:14–18). NPMs bas är styrning, 
uppföljning samt redovisning (Almqvist 2006:24).  
 
NPM hade sitt stora genomslag på grund av ett paradigmskifte och kopierade idéer från 
näringslivet för att vara mer företags- och marknadsorienterat (Almqvist 2006:25). Totalt 
sammanfattas NPM av fem kännetecken. Det första kännetecknet är styrning och kontroll. Till 
detta tillhör bland annat målstyrning (målsättning och måluppföljning) samt den finansiella 
kontrollen (redovisning av varor och tjänster). Det andra kännetecknet av NPM omfattar 
dissaggregering och konkurrens genom exempelvis privatiseringar för att skapa en 
konkurrenssituation. Det tredje kännetecknet som beskriver NPM är ledningsroller samt 
empowerment. Det är politiker som ska styra, men de lokala tjänstemännen är i besittning av en 
del makt också. En annan viktig punkt i samband med NPM är dessutom att alla medborgare ses 
som kunder med en starkare inflytande än tidigare. Och det sista viktiga karaktärsdraget är ett 
nytt språk. I enlighet med NPM-filosofin ska en myndighet presentera sig som en koncern 
(Almqvist 2006:26–27). 
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En viktig omställning i samband med NPM är lansering av marknad (marknadslösningar med 
valfriheten) och konkurrens som ska leda till ett framsteg av produktivitet samt effektivitet av 
verksamhetens kostnader. Genom konkurrenssättning har producenterna mindre makt och 
dessutom ska detta även leda till en förbättring i den produktionstekniska effektiviteten. 
Utgångspunkten är att konkurrens har som effekt stora kostnadsbesparningar (Almqvist 2006:39–
40). 
 
För att kunna komma fram till, bland annat, att kostnadsminskningar ska bli ännu bättre, kom 
NPM modellen på idén av outsourcing. Outsourcing (utkontrakteras) består av tre olika steg: 
kontrakt (beställare definierar förväntningar och utföraren bestämmer metoden), 
anbudsupphandling (konkurrens mellan interna och externa anbudsgivare) samt själva 
contracting out-delen där en extern anbudsgivare får kontraktet på grund avsaknande av interna 
resurser. Outsourcing ska därmed leda till en kostnadseffektivitet till följd av en ekonomisk 
balans mellan behov och efterfrågan. Genom outsourcing förbättras kvaliteten av arbetet på grund 
av möjligheten till specialisering och flexibilitet. Men outsourcing kan i motsatsen också leda till 
konflikter, framförallt mellan utförande och beställare, eftersom kvalitet eller olika mål är oftast 
inte uppföljningsbara (Almqvist 2006:54–63). 
 
 
6.4. Vilka konsekvenser kan New Public Management har – exempel professionalism? 
 
Under de senaste åren har samhällsorganisationer ställt högre krav på yrkeskompetens på grund 
av exempelvis marknadsanpassning av förvaltningen. Det blev ännu viktigare att se människor 
som kunder och att professionella ger dem en bra service. Företagstänkande angående service har 
även tagits över av organisationer. I samband med omorganiseringen fanns många privatiseringar 
av produkter och tjänster som ledde till en ny arbetsuppdelning och i detta sammanhang även till 
att professionella står i konkurrens med andra och är beroende av marknadsföring samt 
kontraktering. Marknaden har blivit speciellt viktigt för professionella, eftersom de konfronteras 
nu på olika sätt med logiken av marknaden, exempelvis ifrågasätts deras yrkeskunskaper i dialog 
med marknaden som dessutom är ett kännetecknen av att även deras yrkeskunskap blivit 
beroende av sociala problem. Professionella blir därmed även starkt påverkade av 
kundtillfredsställelse och ekonomisk framgång. Kunderna vill ha bra tjänster för sina pengar. De 
gör egna val och ifrågasätter därmed myndigheter och även professionella. Klienter har 
traditionellt haft en underordnad roll i samband med yrkesverksamma. Men på grund av 
förändringar och etablering av kompletta organisationer för förvaltningen, kom nya former av 
förtroende från klienterna upp. Kompetensen av professionella är inte längre mätt enligt särskilda 
organisatoriska mål, så som om effektivitet, i stället kontrolleras professionella kollegialt enligt 
kvalitetsstyrning och utvärderingar. Detta ställer nya krav på självreglering av professionella. 
Många yrken med krav på professionalism har fått en ny miljö och nya villkor för deras 
legitimitet. Decentralisering, avreglering och privatisering har vänt många organisationer till 
tydligare, avgränsade organisatoriska enheter (Svensson 2006:579–593). 
 
Pfadenhauer (2006) skriver dessutom i sin artikel Crisis or Decline? om hotet för minskningen av 
professionella på grund av kundens sjunkande tillit för tjänster av proffsiga. Professionalism har 
alltid bekräftats av någon typ av specialkunskap kopplad till ett certifikat. Professionella har 
under alla omständigheter fattat beslut angående många problem, men nu ökar kraven av 
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kunderna och deras rätt att ha inflytande i besluten. Allvarliga tvivel om exklusivitet av 
specialkunskaper (professionella) i samband med individualisering och pluralism kommer upp. 
Yrkeskunskaper är mer utsatta för kritik, exempelvis från massmedia. Detta syftar till att "sudda" 
ut gränserna mellan experter och amatörer. Förhållandet mellan professionella och klient 
förvandlas till ett förhållande mellan en orolig tjänsteleverantör och en självsäkert kritisk 
mottagare av tjänster, som kräver att deras intressen och deras värdesystem beviljas en särskild 
ställning och att ett undantag görs för dem. Externa regleringar via utvärderingsprogram eller 
övervakande riktlinjer kommer att prägla arbetet av professionella. De nya postmoderna 
professionella är experter som känner igen relativt all kunskap och bestående av kulturell 
mångfald och tar hänsyn i beslut och åtgärder. Denna kris på professionalism är därmed en förlust 
av tron på yrkesmässig kompetens och prestation (Pfadenhauer 2006:565–578). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att statliga tjänster inte längre är stabila och oföränderliga med en 
karriär som baserar på anställningstiden, utan professionella måste vara flexibla och permanent 
utbilda sig vidare i en snabbt förändrande värld, men samtidigt måste företag och organisationer 
investera mer pengar i vidareutbildningen av professionella. Det kan kanske även hända att 
professionella själva måste investera i sin fortbildning för att kunna nå upp till samhällskravet. En 
ändring av professionalism betyder därför också en ökning av kostnader, exempelvis i samband 
med HR arbete så som mer utvecklingsmöjligheter, kompetensökning eller även 
personalrekrytering. 
 
 

7. Metod 
 

7.1. Metod, urval och intervju 

 
Som metod i undersökningen har den semistrukturerade intervjun använts. Med hjälp av en 
preliminär analys av möjliga frågeställningar om NPM skapades en intervjuguide med olika 
frågor om specifika teman. Intervjupersonen kunde därmed under intervjun ge ett fritt och öppet 
svar. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden och det finns även en 
möjlighet att ställa frågor som inte är med i intervjuguiden. Genom frågorna samlas in alla 
relevanta svar i samband med frågeställningen om NPM. På så sätt säkerställas en enklare 
jämförelse av alla svar från olika intervjupartner (Mayring, Ph. 2002: 67-72). 
 
Fördelar med en semistrukturerad intervju är bland annat en bättre jämförbarhet av alla data. Alla 
data får därutöver en bättre struktur och frågorna är en vägledning för intervjuare. På så sätt 
kommer man inte glömma bort viktiga aspekter, trots att intervjuaren kan utforma frågorna 
individuella. En annan fördel är även möjligheten att ställa följdfrågor; så finns en direkt 
interaktion. Men semistrukturerade intervjuer är också förbundna med svårigheter, till exempel 
om intervjuaren håller sig för strikt på sina frågor eller förlorar översikten över alla frågor, 
eftersom frågorna inte kan ställas i den formulerade ordningen. Eftersom det är en intervju mellan 
två individer kan det vara väldig subjektiv och resultatet är dessutom beroende på den personliga 
kemin mellan deltagaren. Intervjuaren kan till och med hamna i ett dilemma mellan djup och 
bredd, eftersom forskaren vill ha svar på så många ämnen och så djupt som möjligt. 
Respondenterna får kanske uppfattningen att det är för många frågor eller de svarar för djupa och 
diskussionen innehåller orelevanta svar (Mayer, H.O. 2008: 37-55). 
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Som intervjupartner valdes tre experter som jobbar inom Kriminalvården: en regional 
personalexpert, en expert från den regionala ledningen samt en expert från den nationala 
ledningen (huvudkontoret). Alla intervjuer genomfördes på respondenternas kontor, så att det var 
en bekant miljö och de kände sig trygga. Innan intervjun började har jag presenterat mig och 
berättade om min magisteruppsats samt syftet med intervjun. Dessutom frågade jag mina 
informanter om det var ok att spela in samtalet. Att ha samtalet på en bandspelare är viktigt, 
eftersom då slipper man själv skriver anteckningar och därmed förhindras att välja viss 
information och i detta samband kanske sortera ut relevant information. Under intervjun försökte 
jag att formulera spontana frågor, av den orsaken att jag inte ville orientera mig alldeles för 
mycket på intervjuguiden. Jag ställde många följfrågor och försökte undvika långa, obegripliga 
och ledande frågor. Det var framförallt intervjupartnerna som pratade. Jag lyssnade för det mesta. 
Varje intervju varade oftast inte längre än 60 minuter. Mestadels stannade jag efter intervjun en 
kort stund kvar för att undvika en akut avslutning av samtalet. Efter intervjun transkriberade jag 
det inspelade samtalet. Detta följdes av utvärderingen (Lamnek 2005: 401). 
 
Förutom intervjuerna är dokumentanalysen en av de viktigaste delarna av utredningen om NPM 
inom Kriminalvården. Dokumentanalysen behöver inte alltid baseras på enbart olika texter, utan 
kan även ta hänsyn till formella faktorer, såsom längden på texten. Formella textegenskaper kan 
även analyseras bättre kvantitativt. Exempelvis kan texter karaktäriseras genom antalet av vissa 
ord, termer och formuleringar. Denna typ av analys är dock inte aktuell i den studien, eftersom 
alla dokument är myndighetsdokument som är skrivna i ett enhetligt klarspråk. I 
dokumentanalysen utvärderas således i första hand innehållet i texterna. För att inte förlora 
kontrollen över alla texter, är det viktigt med konkreta frågor som utgångspunkt i 
dokumentanalysen. I den aktuella studien används samma frågor vid intervjuerna och 
dokumentanalysen för att förbättra jämförbarheten. På så sätt kan exempelvis de uttalandena av 
de intervjuade bli kontrollerat och bekräftat genom innehållet i Kriminalvårdens officiella texter. 
En nackdel med dokumentanalysen är tolkningen, speciellt om man inte är intresserad av de 
formella indikatorerna. Dokumentanalysen har naturligtvis vissa fördelar. Dokumentanalysen är 
särskilt lämpat för en kartläggning av sociala och kulturella värderingar samt för en utvärdering 
av lämpliga material från svunna tider. Dokumentanalysen är också icke-reaktiv, vilket innebär 
att forskaren inte påverkar intervjupartnern (Diekmann 2001: 481-487). 
 
De flesta dokument som analyserades i samband med dokumentanalysen finns på 
Kriminalvårdens hemsida www.kriminalvarden.se. Essentiella skrifter för en bättre förståelse av 
verksamheten är årsredovisningar, i utredningen ingick rapporter från 2000, 2003, 2005, 2007 
samt 2010. Förutom detta beskriver Kriminalvården på sin egen hemsida mycket bra sin 
verksamhet på ett kort och lätt sätt, dessa beskrivningar utgjorde en del i dokumentanalysen 
också. Förutom korta skildringar på hemsidan kan alla medborgare dessutom ladda ned 
ytterligare dokument i pdf-format. Även en del av dessa detaljerade information hörde till 
analysen. Eftersom jag var själv anställd som kriminalvårdare, hade jag även tillgång till 
utbildningsmaterial samt olika interna dokument, så som statistikinformation, vilka evaluerades i 
samband med utredningen. 
 
När det gäller dokumentanalysen bör nämnas att analysen inte bara består av endast en metod, 
utan att en dokumentanalys ofta är en kombination av olika kvalitativa analysmetoder, vilka är 
beroende på frågställningen eller textmaterialet. I dokumentanalysen finns tre kvalitativa metoder 
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som kan användas var för sig eller i kombination. De tre metoderna är: sammanfattning, 
explikation samt strukturering. I sammanfattningen sammandras all tillgänglig material till ett 
basmaterial. Sammanfattningen görs i flera steg. Textmaterialet reduceras till centrala budskap 
och enskilda kategorier. Med metoden explikation menas att problematiska textpassager ska 
analyseras detaljerad med hjälp av ytterligare källor, så som andra texter av författaren eller 
information om författaren. Målet med metoden strukturering är att strukturella egenskaper 
filtreras ut ur texten genom att använda ett kategorisystem. Struktureringen kan göras med 
avseende på olika aspekter, till exempel formella eller materiella egenskaper. En strukturering 
görs i tre steg: upprättande av ett kategorisystem, definition av olika textpassager samt en 
formulering av kodningsregler (Diekmann 2001: 510-516). Dokumentanalysen i den här 
utredningen om NPM genomförs med hjälp av en så kallad Grounded Theory som kan anses som 
en kombination av metoden sammanfattning samt metoden strukturering. 
 
 
7.2. Intervjuguide 
 
Följande intervjufrågor ställdes under intervjun och de frågorna har även använts i 
dokumentanalysen av alla valda årsredovisningar samt informationsmaterialet från 
Kriminalvården, både från deras hemsida samt även delvis interna dokument: 
 

1. Vilka stora förändringar fanns efter 2004? 
2. Vilka ändringar fanns angående styrning och kontroll, i samband med exempelvis 

målstyrning samt också finansiell kontroll? 
3. Finns det någon intern/extern konkurrenssituation? Hur ser det ut med privatiseringar 

samt beställar-/utförmodellen? 
4. Hur styr politiker Kriminalvården (ledningsroller)? Vilken roll ha tjänstemannen (till 

exempel i samband med besittning av makt)? Vilka befogenheter eller handlingsfrihet har 
tjänstemannen? 

5. Hur kan Kriminalvården se sina klienter som kunder? Hur kan den enskilda klienten 
påverka sin situation? (individualisering/ individ i fokus) 

6. Har språket förändrat sig? 
7. Hur har produktiviteten ändrat sig – fanns det förbättringar på grund av nya 

marknadslösningar (konkurrens, valfrihet) samt en ökad effektivitet (kostnadsminskning)? 
8. Hur kontrolleras personalen angående kvaliteten av deras jobb? Hur sköter man 

utvärderingar? 
9. Har rollen av tjänstemannen förändrats i samband med relationen mellan klient och 

personal? 
10. Hur har utbildningen förändrat sig? Finns idag flera utbildningsinsatser/krav? Har 

kostnader stigit? Om ja, hur? 
11. Är jobbet inom Kriminalvården ett jobb för livet? Hur ser fördelning ut mellan heltids- 

och deltidstjänster samt tillfälliga kontrakt? Kan man jämföra dessa siffror med tidigare 
år? Vad förväntas av en flexibel medarbetare? Vad kan Kriminalvården erbjuda sina 
anställda angående flexibiliteten? 

12. På vad beror karriärmöjligheter? 
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7.3. Analysmetod  
 
I intervjun försökte jag ställa alla frågor från min intervjuguide. Frågorna anpassas efter 
intervjuförloppet och kom inte i den utarbetade följd. Efter varje intervju transkriberades 
intervjun och därefter började analysen av materialet. Analysen av materialet skedde i form av 
Grounded Theory med sina tre olika kodningsformer: öppen kodning, axial kodning samt en 
selektiv kodning.  
 
Vid öppen kodning uppdelas materialet och kommenteras med olika begrepp. Därpå ordnas alla 
uttalanden efter meningsenheter. Alla koder ska kategoriseras. Flera koder sammanfattas i en 
kategori och slutligen uppstår på grund av detta huvud- och underkategorier. Dessa 
systematiseras sedan i förhållande till varandra och ordnas hierarkiskt. Målet för kodning är att 
bryta upp en text, att förstå texten, att utveckla kategorierna och att göra en ordning (Goulding 
2002:75). 
 
Eftersom frågorna i mina intervjuer inte ställdes i min utarbetade turordning, var jag tvungen att 
använda en öppen kodning för att kunna sortera texten efter meningsenheter i enlighet med mina 
frågor från intervjuguiden. Varje avsnitt, alltså alltid en fråga och ett tillhörande svar, i de 
transkriberade intervjuerna kommenterades med ett sammanfattande begrepp som beskriv 
innehållet av avsnittet. Därefter har jag ordnat olika avsnitt enligt mina fördelade begrepp; alltså 
alla avsnitt som hade detsamma begrepp blev en grupp. Intervjuerna blev därmed huvudsakligen 
uppdelade i avsnitt som var relevanta för alla frågeställningar och delar som var oviktiga i 
samband med målet av uppsatsen. 
 
Efter den öppna kodningen kommer den axiala kodningen. Här försöker man att förbättra 
kategorier och differentierar dessa. Koncentrationen ligger på de kategorierna som är mest 
lovande. De återstående kategorierna sättas i förhållande. De befintliga kategorierna prövas igen 
och om det är nödvändigt så utvecklas nya kategorier (Goulding 2002:78). 
 
Efter den första kategoriseringen följde den axiala kodningen med alla transkriberade intervjuer. 
Som första steg hade jag redan uppdelat texten i oviktiga informationer och relevanta 
informationer. Nu tog jag alla relevanta informationer och försökte differentiera ytterligare en 
gång, för att kunna hitta rätt svar till alla enskilda frågeställningar från intervjuguiden. Eftersom 
jag hade redan fördefinierade frågor, behövdes texten inte analyseras i samband med de mest 
lovande kategorierna. Kategorierna existerade redan. Varje fråga från guiden är en kategori för 
sig. Varje avsnitt/svar från intervjuerna som jag sammanfattade under detsamma begrepp 
prövades i samband med den enskilda kategorin angående tillämpligheten. Oviktiga 
informationer sorterades ut igen. 
 
Syftet med en selektiv kodning är integrationen av kategorierna till en Grounded Theory eller att 
bilda en central kategori. Här kommer det slutligen till en representation av den centrala 
undersökningsfenomen och de forskningsresultaten. Selektiv kodning är en ytterligare abstraktion 
till en central kategori. Vidare betraktas det historik av det aktuella fallet (intervju eller person) 
och det försöks att finna en kortfattad term för fenomenet (Goulding 2002:84). 
 
I det sista steget, den selektiva kodning, behövdes inte bilda en central kategori, eftersom varje 
kategori existerade redan i form av en fråga. Totalt fanns 12 olika frågor, alltså 12 olika 
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kategorier. Den centrala kategorin som sammanfattade hela intervjun var New Public 
Management som undersökningstemat i min uppsats. Som sista steg i samband med den selektiva 
kodningen sammanfattade jag alla viktiga uttalanden från varje intervjupartner till varje fråga, 
ordnade alla kommentarer i enlighet med min intervjuguide samt skrev en sammanfattande text 
med alla betydelsefulla resultat.  
 
Dokumentanalysen skedde på ett liknande sätt som materialet från intervjuerna. Jag hade använt 
alla steg av Grounded Theory, alltså öppen kodning, axial kodning samt en selektiv kodning. Alla 
dokument, rapport och information fanns på Kriminalvårdens Intranet eller myndighetens 
hemsida under rubriken ”publikationer” samt ”Om Kriminalvården”. I ett första steg (öppen 
kodning) gick jag genom alla tillgängliga informationer och har sorterat informationen i icke-
relevant och relevant för min uppsats. Vad som var relevant berodde på mina frågor i 
intervjuguiden. Efter en ytlig översyn över materialet samt en indelning i mina kategorier, gick 
jag med kategorin relevant vidare till steg två (axial kodning). Här differentierades all 
information igen, så att det kunde tilldelas rätt information till en enskild fråga från 
intervjuguiden. Resultat var att alla relevanta rapporter, publikationer samt information blev 
tilldelat i en av de 12 kategorierna, varav en kategori står för en fråga från intervjuguiden. I ett 
sista steg (selektiv kodning) gick jag genom allt material som tillhörde varje enskild kategori 
(fråga) och skrev en sammanfattning av alla viktiga upplysningar. Eftersom flera kategorier 
(frågor) kunde ibland sammanfattas in i en gemensam huvudkategori, är alla viktiga 
informationer senare i texten sammanfattat under en rubrik; exempelvis handlar frågorna 10-12 i 
stort sätt om personal och därmed beskrivs alla resultat senare i texten under rubriken 
Kriminalvårdens personalpolitik. 
 
 

7.4. För- och nackdelar med min datainsamling 
 
En nackdel med intervjuer kan bland annat vara formuleringen av frågorna som sedan kan 
påverka svarsreaktionen. Av denna anledning bör ledande frågor undvikas. Frågorna bör vara 
neutrala. Ofta är okunskapen av den intervjuade ett problem också. Respondenten kanske inte vill 
erkänna sin okunnighet; därmed kommer det till felaktiga uppgifter. Kontrollfrågor är ett sätt att 
säkerställa att man får rätt svar. Dessutom kan fysiska egenskaper av intervjuaren, såsom kön, 
klädsel, språk eller nationalitet bygga upp ett visst socialt avstånd och därmed påverka svaret. Det 
är därför mycket viktigt att intervjun sker i en bekant miljö för respondenterna, så att detta känns 
bra. Dessutom ska ingen tredje part vara närvarande, eftersom detta skulle kunna bidra till en 
ovilja att svara på frågorna. I samband med kvalitativa metoder finns också nackdelar i form av 
tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet. Intervjun är baserad på ett muntligt språk och en social 
interaktion som innebär också att det inte kan antas att detsamma intervju som genomfördes med 
detsamma person vid en annan tidpunkt eller att detsamma intervju som genomfördes med 
detsamma person av en annan intervjuare, skulle bli detsamma resultat. Även analysen är en 
riskfaktor, eftersom att transkribera en intervju är mycket tidskrävande och tolkningen beror på 
en egen interpretation. Detsamma intervju kan tolkas olika av två olika individer. Den kvalitativa 
metoden i form av en intervju har ändå fördelar om man använder till exempel en intervjuguide 
som ökar jämförbarheten av data; data får en struktur och viktiga aspekter blir inte glömda av 
intervjuaren. Dessutom kan en intervju mycket lätt anpassas till situationen och genom 
spontanitet samt interaktion är en djupare undersökning möjlig. Naturligtvis finns det också 
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nackdelar med en intervjuguide, eftersom intervjuaren inte kan tappa spåret och inte heller följer 
alltför strikt guiden samt respondenten borde så lite som möjlig avviker från ämnet.2 
Fördelar med dokumentanalys är främst den snabba tillgången av uppgifter som ska samlas in, då 
informationen redan finns tillgänglig. Det behövs inga omfattande intervjuer och observationer. 
En dokumentanalys görs utan större ansträngning. Nackdelen med dokumentanalysen är att 
uppgifterna kanske inte är fullständiga eller redan inaktuella. Dessutom kan det mycket väl inte 
finnas några dokument om särskilda frågor. Man kan inte heller ställa frågor om någonting är 
oklart. Dokumentanalysen bör användas i samband med andra metoder för att på så sätt 
säkerställa riktigheten av fakta.3 En annan nackdel med dokumentanalysen är att visa 
tillförlitligheten och giltigheten av de analytiska teknikerna. Därför rekommenderas en 
kontrollerad och systematisk utvärdering, exempelvis en utvärdering med användning av en 
kvantitativ analys, alltså med ett datorprogram, så som SPSS (Diekmann 2001: 504-510). 
 
 

8. Hur är Kriminalvården uppbyggd? 
 
8.1. Kriminalvårdens vision och mål 

 
Kriminalvården är en statlig myndighet. Myndighetens viktigaste mål är att minska brottsligheten 
och öka tryggheten i samhället.  Kriminalvården är ansvarig för landets häkten, fängelser samt 
frivård och jobbar tillsammans med polis, åklagare och domstolar. Verksamhetens syfte är att 
utöva inflytande på den dömde så att de inte återfaller i brottslighet. I detta samband har 
Kriminalvården utvecklat en vision som kallas ”Bättre ut”. Grundläggande tankar för 
verksamheten är en human människosyn med respekt för den enskildes integritet och 
rättssäkerhet. Kriminalvården strävar i samband med sin vision efter goda förberedelser vilket 
innebär ett aktivt påverkansarbete med exempelvis behandlingsprogram, arbete eller utbildningar 
anpassade efter varje individs behov inför frigivning. Dessutom ska det inte vara möjligt att begå 
nya brott under själva strafftiden och målet är en minskning av antalet återfall i brott.4 
 
Kriminalvårdens vision Bättre ut är utformad enligt Kriminalvårdens uppdrag från regeringen 
och omfattar ett brottsförebyggande arbete som ökar människors trygghet och medverkar därmed 
till ett tryggare samhälle. Kriminalvårdens anställda ska med kunskap och lojalitet arbeta utifrån 
verksamhetens värdegrund för att nå visionen. Alla anställda ska vara tydliga, korrekta och goda 
förebilder och på så sätt skapa en positiv skillnad för klienten. De anställda ska även ge 
möjligheter till utveckling och förändring, så att ett liv utan kriminalitet och missbruk efter 
verkställd påföljd är möjlig. För Kriminalvårdens anställda gäller i samband med visionen fyra 
nyckelord som är: 
 
Klientnära - personligt, men inte privat 
Professionellt - kunskap och tydliga värderingar 
Rättssäkert - korrekt och förutsägbart 
Pålitligt - samhällsskydd och säkerhet 

                                                           
2  http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/560 
3 http://qsf.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/742 
4 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Kort-om-Kriminalvarden/ 
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En grundläggande part av Kriminalvårdens vision är de särskilda nollvisionerna: inga 
rymningar, inga droger, inga kriminella aktiviteter, inget våld, inga hot eller trakasserier.5 Även 
Kriminalvårdens logotyp står i samband med visionen ”Bättre ut”. Silvernyckeln ska symbolisera 
det tidigare liv och guldnyckeln symbolisera det nya livet. Nycklarnas tre taggar kan ses som 
symboler för häkte, anstalt samt frivården och att alla dessa tre delar måste samverka för att nå 
verksamhetsmålen (Kriminalvården 2006a:20) 
 

8.2. Kriminalvårdens visioner för fem strategiska områden 
 
Det första området är säkerhet, ordning och reda. Det är viktigt med god säkerhet och ordning 
och, framförallt, att gällande regler följs, på så sätt vill man skapa ett förtroende för 
Kriminalvårdens arbete. En förutsättning är att personalen är sakkunnig, reflekterande och pålitlig 
och har god professionell kontakt med klienterna utifrån de säkerhetskrav som ställs och klienters 
individuella behov. Alla medarbetare är, trots modern teknik, ansvariga för säkerheten och ska 
samverka med exempelvis polisen för att kunna genomföra ett skarpsinnigt skyddsarbete. 
Kriminalvården genomför ständigt analyser för att hålla ordning och säkerhet samt att hindra 
brottsliga aktiviteter i anstalter och häkten med hjälp av beredskapsplaner som ska användas vid 
incidenter (Kriminalvården 2006a:8-9). 
 
Det andra området är påverkan och behandling. Det finns olika tjänster så som exempelvis 
uppsökare på häkten som arbetar med klienter så att de kan få rätt påföljd och anstaltsplacering. 
Klienten är delaktigt i sin egen verksamhetsplanering och i verksamhetsplaneringen ingår 
riskbedömning och återfallsförebyggande arbete. Dessutom förväntas det av den enskilda 
klienten skötsamhet och skyldighet för egen handling och dess utveckling. För varje klient i 
anstalt och häkte ordnas sysselsättning i form av arbete, studier eller annan strukturerad 
verksamhet så som exempelvis olika program. När klienten deltar i någon typ av sysselsättning 
får de en ersättning i form av lön. Kriminalvården har drogfri policy och därmed genomförs 
visitationer och olika typer tester för att minska insmuggling och narkotikaanvändning. Inför 
frigivningen försöker Kriminalvården, genom samarbetet med andra myndigheter, att kunna 
erbjuda en bra frigivningsförberedelser som kan till exempel vara halvvägshus eller utökad 
frigång. Behandlings- och påverkansarbetet följs upp individuellt och analyseras med hänsyn till 
återfallsperspektivet (Kriminalvården 2006a:10–11). 
 
Det tredje området är medarbetare och ledning. Kriminalvården strävar internt efter ett etiskt 
förhållningssätt där alla anställda följer regelverk, mål samt verksamhetens samhällsuppdrag. 
Varje medarbetare ska vara utbildad och kompetent samt vidareutveckla sina yrkeskunskaper 
kontinuerligt och vara närvarande i samtal om etik och säkerhet. Dessutom ska alla anställda vara 
en god förebild för klienterna, samt förfoga över egenskaper så som engagemang, kunnighet och 
vara reflekterande. Kriminalvården vill ha rätt bemanning med rätt kompetens på rätt ställe vid 
varje tidpunkt (Kriminalvården 2006a:12–13). 
 
Det fjärde området är resursanvändning. Kriminalvårdens mål är att använda resurserna på ett 
effektivt sätt. Det är därför viktig med en helhetssyn och fokus ligger framförallt på möjligheter 

                                                           
5 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Vision/ 
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och fortlöpande utveckling. Det finns ett utbud av alternativ till fängelse och dessa är 
frivårdspåföljder; exempelvis samhällstjänst, intensivövervakning eller kontraktsvård. 
Kriminalvården strävar efter differentiering samt en flexibel användning av sina häkten och 
fängelser; alla humana och effektiva institutioner med behandlings- och påverkansarbete, god 
arbetsmiljö då alla verksamhetsställen är rökfria samt har en modern teknik (Kriminalvården 
2006a:14–15). 
 
Det sista och därmed femte området är utveckling som ska ske i kooperationen med vetenskap 
och universitet och genom internationella kontakter. Med hjälp av dessa utvecklas dessutom nya 
program och andra kunskapsbaserade insatser som ska bidra till ett kvalitativt och effektivt arbete 
samt riskbedömningar, frigivningsförberedelser och utsluss. Brottslighetens utveckling följs noga 
genom olika institutioner som exempelvis Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Kännedom om 
klienternas komplexa sociala svårigheter, beteendestörningar, missbruk och brottslighet fungera 
som fundament för Kriminalvårdens olika satsningar. Alla nya utvecklingar kommuniceras 
genom ett sakligt och lättbegripligt informationsarbete både internt och externt. På detta sätt vill 
Kriminalvården skapa förtroende i media och allmänhet för deras samhällsuppdrag 
(Kriminalvården 2006a:16–17). 
 
 
8.3. Kriminalvårdens organisation 
 
Kriminalvården är uppdelat i sex olika regioner (se bild nedan) samt transporttjänsten och 
myndighetens huvudkontor ligger i Norrköping. På huvudkontoret finns verksamhetsledning och 
dess kansli samt åtta ytterligare enheter; ekonomi- och planeringsenheten, informationsenheten, 
it-enheten, klient- och säkerhetsenheten, personalenheten, rättsenheten, lokalförsörjningsenheten 
och utvecklingsenheten. Huvudkontoret har myndighetsövergripande uppgifter som exempelvis 
sammanställer olika styrande dokument, behandlar ärenden, överlämnar underlag för styrningen 
samt är med vid utformning, planläggning, genomförande och uppföljning av verksamheten. 
Dessutom tillhör även internrevisionen till huvudkontoret och dess uppdrag är att genomföra 
granskningar av hela verksamheten. Efter granskningen ska internrevisionen lämnas förslag för 
förbättringar till exempelvis intern styrning och kontroll. Myndighetens chef är generaldirektören 
och varje region har en regionchef. Varje verksamhetsområde kan bestå av ett eller flera häkten, 
anstalter och/eller frivårdskontor som leds av en kriminalvårdschef. Kriminalvårdsinspektörerna 
är underställda kriminalvårdscheferna och dem ansvarar för ledningen av sitt arbetslag och det 
dagliga arbetet med klienterna. Totalt har Kriminalvården 9000 anställda i hela Sverige och 
bedriver totalt 31 häkten, 52 anstalter och 34 frivårdskontor.6 
 

                                                           
6 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Organisation/ 
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Kriminalvårdens Organisation (Kriminalvården 2012a:2) 

 
Från och med den 1 januari 2008 ersattes myndighetens styrelse av ett insynsråd som består av en 
ordförande (generaldirektör) och ytterligare åtta ledamöter som är valda för fyra år av regeringen. 
Insynsrådet ska stärka demokratin och ge råd till generaldirektören med hjälp av bland annat 
årsredovisningen och budgetunderlag. Rådet har dock ingen beslutsfunktion.7  
 
Dessutom ingår i Kriminalvårdens verksamhet en egen transporttjänst som utför framförallt 
transporter inom sin egen verksamhet, men kan dock få uppdrag exempelvis från polisen eller 
andra kommuner. Staben har sitt kontor i Norrköping, dock själva planeringsenheten sitter i 
Arvidsjaur medans transportpersonal är placerad i hela landet. Klienterna transporteras 
inomlands, till exempel mellan häkte och anstalt, och till andra länder, exempelvis utvisningar i 
uppdrag av Migrationsverket.8  
 
Över hela Sverige finns därtill 28 övervakningsnämnder som leds av domare och övriga 
ledamöterna. Övervakningsnämnderna uppgift är att besluta om Kriminalvårdens klienters 
handlingar från frivården, häkten och anstalter. Till exempel för frivårdens klienter fattar 
nämnderna beslut om bland annat övervakning, skyddstillsyn eller villkorlig frigivning. För 
klienter som är placerade på en anstalt prövar övervakningsnämnderna exempelvis frågor 
angående vårdvistelse, utökad frigång eller halvvägshus, ibland även om passtillstånd för både 
frivårdsklienter och anstaltsklienter.9  
 
 
8.4. Planering och uppföljning 
 
Kriminalvården är en statlig verksamhet och finansieras därmed genom statliga medel som sätter 
ekonomiska ramar för verksamheten. Budgetunderlaget skickas till regeringen varje år i februari 
och regeringen utgår från detta underlag som presentares varje höst för riksdagen i samband med 

                                                           
7 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Organisation/Insynsradet/ 
8 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Organisation/Transporttjansten/ 
9 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Organisation/Namnder/ 
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budgetpropositionerna. Därutöver styrs Kriminalvården genom ett uppdrag där regeringen 
bestämmer riktlinjer för den verksamhet som ska bedrivas av Kriminalvården, även särskilda 
uppdrag från regeringen kan förekomma. Utifrån regeringens prioriteringar fattar 
generaldirektören varje år ett beslut om en aktuell verksamhetsplan som gäller för 
Kriminalvårdens verksamhet. Verksamhetsplanen innerhåller mål, uppdrag samt ekonomiska 
ramarna. Efter det aktuella året redovisar Kriminalvården i en årsredovisning hur verksamheten 
har gått utifrån den tidigare beslutade verksamhetsplanen.10 
 
 

8.5. Kriminalvårdens styrdokument 
 
För Kriminalvårdens verksamhet finns såväl externa samt interna styrdokument. Externa 
styrdokument är instruktioner från regeringen, myndighetsförordning samt regleringsbrevet. Det 
interna styrdokumentet är arbetsordningen. Eftersom Kriminalvården är en statlig myndighet, 
styrs verksamhet från regeringen och riksdag med hjälp av en instruktion som är en 
regeringsförordning. I instruktionen finns exempelvis överordnade bestämmelser om 
myndighetens organisation, arbetssätt med mera. Dessutom finns även en myndighetsförordning 
där det regleras till exempel vad som är ledningens ansvar, hur ledningen ska vara sammansatt 
samt även myndighetens uppgifter. I det årliga regleringsbrevet anger regeringen verksamhetens 
mål för det aktuella året samt särskilda uppdrag och dessutom omfattar regleringsbrevet ett 
beviljat anslag. I årsredovisningen redovisar Kriminalvården senare sitt uppdrag samt 
finansieringen av verksamheten. Det interna styrdokumentet, så kallade arbetsordning, är en 
instruktion som varje myndighet själva utarbetar. Här ska myndigheten ange ytterligare 
föreskrifter som gäller just vid det egna verksamhetsområdet.11  
 
Förutom externa och interna styrdokument styrs verksamhetens arbete också genom lagar, 
förordningar samt ett antal föreskrifter, exempelvis Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna 
råd (KVFS). Det är lagar och förordningar, så som fängelselag (2010:610), häkteslag (2010:611) 
eller förordning om verkställighet av frivårdspåföljder (SFS 1998:642), som ger verksamheten 
rättigheter och skyldigheter i sitt handlande. Rättigheterna gör det möjligt för Kriminalvården att 
ha hand om sitt uppdrag och skyldigheterna är till för att säkerställa klienternas rättssäkerhet.12 
 
 
8.6. Kriminalvårdens klientverksamhet och rollen av tjänstemannen 
 
Kriminalvårdens viktigaste mål är att klienterna inte ska återfalla i brott. Målet påverkar 
relationen mellan klient och personal. Relationen ska kännetecknas av den enskilde klientens 
integritet och rättssäkerhet. Varje klient får en individuell verksamhetsplanering (VSP), i vilken 
man beskriver systematiskt behov och risker. Insatserna ska vara professionella och effekter ska 
kunna mätas. För att förhindra klientens återfall i brott finns inom Kriminalvården 
uppsökarverksamhet, arbetsdrift, klientutbildningar, behandlingsprogram, övervakning 

                                                           
10 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Planering-och-uppfoljning/ 
11 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Styrdokument/ 
12 http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Lagar-forordningar-och-foreskrifter/ 
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(frivården), sjukvård och andlig vård. Det är särskilt viktig med alla dagliga formella och 
informella samtal mellan personal och klienter 13.  
 
Alla insatser för att minska återfall i brott sammanfattas inom Kriminalvården under 
beteckningen What works som baseras på internationell forskning och anpassas regelbunden till 
den aktuella utvecklingen. I samband med What works infördes modellen VSP 
(verksamhetsplanering) som baserar på föreskriften What works KVFS 2008:12. Viktig i detta 
sammanhang är engagerad kompetent personal, matchning av behov och insatser hos klienten, 
fokus på hög- och medelriskklienter och brännpunkt på kriminogena faktorer. VSP:n görs för att 
kunna garantera en strukturerad uppföljning och planera frigivningsarbete i enlighet med 
Kriminalvårdens vision Bättre ut (Kriminalvården okänt år/b: VSP - What works). 
 
Inom Kriminalvården har det blivit viktigare att se en klient som individ och därmed strävs efter 
en individuell plan under klientens verkställighet för att kunna nå Kriminalvården vision Bättre 
ut. Med varje klient utarbetar kriminalvårdaren en VSP. VSP är en mall med en strukturerad 
dokumentation där man analyserar viktiga riskfaktorer, så som tidigare brottslighet och 
samhällsingripande, antisocialt livsmönster, kriminellt umgänge samt kriminella attityder och 
värderingar. De kriminogena faktorerna delas i statiska bakgrundsfaktorer (ej påverkbara) och 
dynamiska faktorer (förändringsbara). Statiska faktorer är exempelvis antal tidigare domar, ålder 
vid första dom eller tidigare misskötsamhet i samband med vistelse i häkte, anstalt eller frivård. 
Dynamiska faktorer är bland annat missbruk, bostadsproblem, fritidsproblem, spelberoende, 
ekonomiska problem eller också ett bristfälligt socialt kontaktnät (eventuellt familjeproblem).  
 
I VSP:n finns dessutom en bedömning av positiva, skyddande faktorer, risk för misskötsamhet 
under verkställighetstiden och risk för återfall i brott. Analys och bedömning görs av en 
tjänsteman enligt interna föreskrifter och om det finns en expertbedömning tillgänglig läggs dessa 
in i VSP:n likaså. I riskbedömningen tas även hänsyn till andra faktorer, så som om den intagne 
är dömd till utvisning, strafftid eller olämpliga konstellationer så kanske en hotsituation kan 
uppstå. Risken bedöms i dem tre ovan nämnda kategorier enligt en skala med värdena låg (risk 
kan inte uteslutas), medel (risk föreligger) samt hög (stor risk föreligger). Gradering av risken 
kan variera. En låg risk innebär exempelvis att en person inte är dömd tidigare, har inget 
missbruk och kanske erkänner även sin brottslighet. En riskbedömning görs alltid utifrån statiska 
faktorer och en genomgång av de dynamiska faktorerna. Det är dock alltid möjligt att reviderar 
en riskbedömning i såväl positiv som negativ riktning. Viktig att veta i samband med 
bedömningen är att skötsamhet väger sällan upp mot historiska faktorer och att riskbedömningen 
görs för att kunna se vilka behov klienten har och för att kunna upprepa en individuell VSP. 
Planeringen sker tillsammans med klienten och man ska ta hänsyn till klientens motivering och 
hans/hennes förändringsvilja. I detta sammanhang bestäms tydliga och tidsbestämda insatser som 
följs upp vid ett senare tillfälle (Kriminalvården okänt år/a: VSP – Riskbedömning). 
 
Riskbedömningen genomförs inte bara för att kunna identifiera medel- och högriskklienter där 
fokusen i Kriminalvården ligger, utan en riskbedömning är också nödvändigt i samband med den 
intagnas säkerhet med tanke på rätt placering och rätt förhållningsätt från kriminalvårdarens sida. 
Dessutom är en riskbedömning ett underlag bland annat till beslut om placering, permissioner 
och olika utslussningsmöjligheter.  

                                                           
13 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Samverkan_Kriminalvarden_Socialtjansten.pdf 
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8.7. Kriminalvårdens personalpolitik 
 
Alla nya medarbetare ska genomgå en grundutbildning på heltid med full lön innan de börjar sitt 
arbete. Grundutbildningen varierar mellan 28 veckor (inklusive högskoledel) eller 20 veckor för 
medarbetare som redan har en lämplig högskoleutbildning. Grundutbildningen består av en 
central introduktion på tre veckor. Därefter ska alla nya medarbetare genomföra en fem veckors 
praktikperiod för att lära känna arbetsmiljön. Kriminalvården bedömer under praktiken deras 
personliga lämplighet för arbetet. Efter praktiken följer en 12 veckors kurs med fokus bland annat 
på regelverk, klientarbete, säkerhet samt konflikthantering. Alla nya medarbetare som inte ha 
relevanta högskolepoäng ska därefter fortsätta med en högskolekurs på åtta veckor (15hp) med 
samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen kopplat till Kriminalvårdens verksamhet.14 
 
I oktober 2010 var antalet månadsavlönade anställda 9 727. De flesta anställda är 
Kriminalvårdare, totalt 5 591 anställda i oktober 2010. I kategorin ingår bland annat vakthavande 
befäl och samordnare. Den näst största yrkeskategorin i oktober 2010 var frivårdsinspektörer och 
klient- och placeringshandläggare, med totalt 1 164 anställda. Närmast i följd kom administrativa 
handläggare samt experter (752 anställda) och administrativa assistenter (521 anställda). Alla 
dessa siffror gäller för hela Kriminalvården i Sverige (Kriminalvården 2011a:1). 
 
Medianlön av en kriminalvårdare låg den 1 januari 2010 på 21 700 SEK i månaden. Medianlönen 
för några andra yrkeskategorier var:  
 
Yrke Lön Yrke Lön 
Adm.assistenter 23 700 Fastighet och förråd 24 600 
Frivårdsinspektör 26 300 HK/RK stabsfunktioner 34 300 
IT-funktioner 32 200 Klient/plac.handläggare 27 400 
Kriminalvårdsinspektör 34 400 Kök och lokalvård 21 100 
Lärare/personalutbildare 27 600 Produktionsledare 24 600 
Programledare 25 700 Samordnare 27 250 
Sjuksköterska 28 550   
(Källa för löneuppgifter: PM 2010-07-16, Uppföljning RALS 2007-2010) 

 
Personalkostnader har sedan 2000 kontinuerligt stigit, nästintill fördubblats. Även 
utbildningskostnader har gått uppåt (se tabellen nedanför). Kriminalvårdens mål sedan några år 
tillbaka är att attrahera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare för att kunna anpassas till 
omvärldens förändringar i samband med en ökade krav på effektivitet samt produktivitet. 

 
 2000 2003 2005 2006 2007 2009 2010 

Personal 
total (tkr) 

2.441.639 3.233.583 3.454.330 3.516.708 3.868.888 4.333.282 4.553.344 

varav 

utbildning 

(tkr) 

 53.617 35.784 44.424 46.506 46.539 50.685 

(källa: årsredovisningar mellan 2000-2010) 
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Sedan 2002 behöver man först genomgå en ny grundläggande kriminalvårdsutbildning innan man 
kan påbörja sin anställning. Alla anställda som inte hade genomgått någon slags kurs innan sin 
anställning, fick genomgå en introduktionskurs, möjligen även högskolekursen. På grund av det 
nya kravet har utbildningskostnader stigit enormt under 2003 i jämförelse med tidigare år. Under 
2003 var målet i samband med kompetensutveckling för de kommande åren att det ska finnas rätt 
kompetens på rätt plats samt att 50 % av alla medarbetare ska ha relevanta högskolepoäng 
(årsredovisning 2003:21). Året 2005 var, bland annat, ett mål i årsredovisningen att 
Kriminalvården ville 2006 satsa mer på utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. Förutom en 
grundutbildning fanns redan 2005 möjligheter för fort- och vidareutbildningar, bland annat olika 
säkerhetsutbildningar eller programledarutbildning (årsredovisning 2005:40). 2010 hade 
sammantaget totalt 2 424 medarbetare genomgått olika interna utbildningar, så som barnombud, 
arbetsmiljö, köksutbildningar, motiverande samtal och mycket mer (årsredovisning 2010:63). 
Efter fem år ska dessutom alla medarbetare genomgå en fortbildning. Kursen pågår i två veckor 
och alla medarbetare ska uppdateras med nya kunskaper om vision, mål samt uppdraget. Förutom 
fortbildningen offererar Kriminalvården ständigt olika vidare- och fördjupningsutbildningar, så 
som arbete med kvinnliga intagna eller livstidsdömda, narkotika, missbruk och ungdomar.15 
 
Utöver olika utbildningsinsatser och möjligheter för hela personalstyrkan, satsar Kriminalvården 
mycket på chefsförsörjning vilket innebär en rekrytering av framförallt högre tjänster. För detta 
mål finns ett eget internt chefsförsörjningsprogram för chefaspiranter. På så sätt vill 
Kriminalvården uppmuntra lämpliga personer, både kvinnor och män, att anmäla sig till 
programmet. Under 2003 var målet att alla kriminalvårdschefer skulle välja ut två personer i sin 
organisation som kunna vara möjliga chefsaspiranter (årsredovisning 2003:21). Under 2005 har 
Kriminalvården även vidareutvecklat chefsförsörjningsprocessen med nya rekryteringsmetoder, 
chefsavtal och bland annat nya utvecklingsmetoder av potentiella chefer (årsredovisning 2005, 
sida 39). I årsredovisningen för 2007 kunde Kriminalvården även redovisa att det är årligen två 
program med 24 deltagare som genomför chefsförsörjningsprogrammet. Syftet med programmet 
är att identifiera och utveckla chefer för framtiden (årsredovisning 2007:44). I 2010 hade 
Kriminalvården fortfarande prioriterat chefsutbildningen, men på grund av en minskade 
ekonomiska tillgång har utvecklingsprogrammet reducerats och antalet deltagare har minskats. 
Däremot genomför Kriminalvården fortfarande myndighetsgemensamma utbildningar i samband 
med arbetet med chefsbanken med bland annat Trafikverket och Försvarets materielverk 
(årsredovisningen 2010:62). 
 
För att kunna kontrollera medarbetaren och kvalitén av arbetet finns det inom Kriminalvården ett 
verktyg som kallas utvecklingssamtal som ska genomföras med respektive chef en gång per år. 
Syftet med samtalet är att utveckla verksamheten mot målsättningen satt av regeringen samt 
kriminalvårdens uppdrag. Under samtalet analyseras medarbetarens bidrag till verksamheten och 
ger dessutom en ökad delaktighet. Utvecklingssamtalet är direkt kopplat till samtalet om lön där 
lönen sätts i samband med utvärderingen av uppsatta mål och medarbetarens prestation. 
Utvecklingssamtalet berör dåtid (uppföljning av föregående års målsättning), nutid (nuvarande 
arbetssituation, balans mellan arbete och fritid) och framtid (nya mål för det aktuella året, 
kompetensutvecklingsinsatser, långsiktiga karriärönskemål) samt frågor om 
arbetsklimatet/arbetsmiljön och relationen till kollegor och chef. Dokumentationen av samtalet 
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sker skriftligt i form av en handlingsplan och är ett underlag för utvecklingssamtalet för det 
kommande året (Kriminalvårdens riktlinjer 2009:3). 
 
I samband med fördelningen mellan heltidsanställda och deltidsanställda samt tillsvidare- och 
visstidsanställda ska siffrorna från 2010-10-01 vara ett exempel för den aktuella 
anställningssituationen. Vid den ovan nämnda tidspunkten hade Kriminalvården i Sverige totalt 
8852 anställda, bland annat chefer, kriminalvårdsinspektörer, kriminalvårdare, olika handläggare, 
sjukvårds- och programpersonal, fastighet och förråd, produktionsledare, kök och lokalvård samt 
olika administrativa tjänster. Av 8820 tillsvidareanställda jobbade i oktober 2010 totalt 8664 
anställda heltid och endast 156 anställda i en deltidstjänst. Det fanns enbart 32 visstidsanställda, 
varav bara tre personer hade ett deltidarbete (se bilaga Nr 1). 
 
Kriminalvården har som mål att personalen ska trivas och kan vidareutveckla sig, trots alla 
ansträngningar är personalomsättningen ganska hög i jämförelse med genomsnittet på den 
svenska arbetsmarknaden. Det finns olika möjligheter att beräkna personalomsättningen; 
Kriminalvården definierar en avgångsprocent med antalet tillsvidareanställda som slutat inom 
kriminalvården under en viss period, i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda i början av 
samma period. Till exempel var den totala avgångsprocenten för tillsvidareanställda 6,5 % i år 
2010. Av dessa slutade 2,8 % frivilligt för att bland annat börja annat jobb, starta eget eller 
studera. Den frivilliga avgången reducerades mellan 2009 och 2010. En förklaring till nedgången 
av de frivilliga avgångarna är marknadsläget, men Kriminalvården anser att den nya modellen 
(godkänd grundutbildning) också påverkat nedgången (årsredovisning 2010:62). I jämförelse 
med avgången kan siffrorna från 2005 nämnas. Avgångsprocenten för tillsvidareanställda 
medarbetare var då 8,1 % (årsredovisning 2005:40). I år 2006 samt 2007 var avgångsprocenten 
omkring 10,5 %. Siffrorna var dåförtiden högre, eftersom det fanns flera lediga jobb på 
arbetsmarknaden (årsredovisning 2007:39). 
 

 

9. Resultat  

 

9.1. Intervju Regionchef Stockholm  
 
Den 06 maj 2010 träffade jag den dåvarande aktuella regionchefen för region Stockholm. En 
regionchef leder, samordnar, följer upp och utvecklar verksamheten inom regionen i enlighet med 
generaldirektörens uppdrag och i dialog med kriminalvårdscheferna. Regionchefen som jag 
träffade i maj 2010 gick för inte så länge sen i pension, men var 2011 även tillfällig 
Kriminalvårdens generaldirektör. 
 
Året 2004 är ett viktigt år i Kriminalvårdens historia, eftersom då fanns flera rymningar från olika 
anstalter med hög säkerhet, så som exempelvis Norrtälje eller Kumla samt också många 
rymningar från öppna anstalter. Rymningar skedde oftast på grund av platsbrist samt 
överbeläggning. Klienter stod helt enkelt inte ut med förhållanden. Sedan 2004 har 
Kriminalvården byggt nya anstalter, så som Salberga. Från och med 01 januari 2006 blev 
Kriminalvården till och med en myndighet med en generaldirektör och organisationen försökte 
rationalisera bland annat staben. Dessutom gjorde Kriminalvården om regelverket, 
arbetsordningen och beslutsvägen. Inom Kriminalvårdens fanns både centralisering (endast en 
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myndighet istället för flera lokala myndigheter) och decentralisering med väldig många beslut 
som är delegerade. Regionchefen tycker att verksamheten har nu en ökad samordning framförallt 
i samband med rekryteringar och kompetensutveckling för både personal och klienterna. Det är 
lättare att samordna när det är endast en myndighet i jämförelse med 35-40 olika myndigheter. 
Innan 2004 berodde mycket på den enskilda chefen och personalgruppen och vilka ambitioner de 
hade och hur man fördelade budgeten, så verksamheten skilde sig en hel del. 

Kriminalvårdschefen har ju i princip detsamma beslutsmandat som de hade förut.  Vissa saker avgörs 

av olika skäl av GD, sen myndighetschef, men framförallt har det blivit en ökad samordning.  Det vill 

säga, när man har jobbat med så många egna myndigheter - så blev det så att rekrytering, 

kompetensutveckling - många så här delar blev inte så väl samordnad, nu ligger det väldigt mycket att 

man ska jobba lika på lika sätt; att man ska bedriva utbildningen på personal, att vi bedriva verksamhet 

på de intagna på ungefär samma villkor. Och det är lättare att samordna när man är en myndighet i 

jämförelse med 35-40. 

Kriminalvården styrs från regeringen genom ett uppdrag och budgeten och det är 
generaldirektören som omsätter uppdraget med sitt beslut. Regionchefen tycker att man har varit 
målstyrd förut också, men nu har det blivit mer målstyrd; fast endast kortsiktigt och inte 
långsiktigt; så regionchefen skulle önska sig att Kriminalvården skulle vara mer målstyrd. Det 
finns oftast endast uppdrag som gäller för ett år, men om man exempelvis bygger en ny anstalt, 
då behövs långsiktiga planer. Och det är dessutom en utmaning att planera långsiktig, eftersom 
man aldrig vet hur utvecklingen ser ut och Kriminalvården är beroende på andra institutioner i 
rättskedjan eller politiska beslut så som nya lagar. Så om det sker någon förändringar, då drabbas 
Kriminalvården ganska snabbt och därför tycker regionchefen att det inte är lätt med 
målstyrningen, eftersom verksamheten är så beroende på omvärlden. 

Vi måste försöka planera för längre tid och en av de stora utmaningar är att lägga en prognos hur 

utvecklingen ser ut både på anstalt, häkte och på frivård. Vi har fått mycket kritik för vi är inte bra på 

att göra prognoser och sen så har man, t.ex. Hans von Hoffer, som du kanske vet vem han är, prof. på 

Stockholms universitet tror han är. Han sa att det egentlig inte går att göra bra prognoser, utan det blir 

så ju längre tid, desto mera blir det osäkert. Så egentlig vet man först med tiden hur det blev, som man 

tänkte och idag blir det prognoser tillsamman med den övriga rättskedjan, eftersom vi är sista länken i 

kedjan beroende vad vi får från polisen, åklagaren eller domstol. Så idag gör man prognoserna samman 

med polisen, åklagaren, domstolen och även BRÅ. 

I intervjun uppgav regionchefen på frågan om privatiseringar att Kriminalvården är lite gran ett 
gränsland. Myndigheten har diskuterat om privata fängelser eller om vissa delar kan läggas ut, 
men eftersom Kriminalvården är en myndighetsutövare och tillhör staten, så skulle 
privatiseringar inte vara särskild lämpliga.  
 
Kriminalvårdens klienter kan enligt regionchefen anses på visst sätt som kunder, eftersom man ta 
väldig mycket hänsyn till deras individualitet. Det första som görs efter en klient blev dömd är en 
verksamhetsplanering som möjliggör en differentiering på grund av dynamiska samt statiska 
uppgifter och klientens önskemål om behandlingsprogram, utbildningar, utslussmöjligheter och 
bland annat den nödvändiga säkerhetsnivån. Klienterna är med under verkställighetsplaneringen 
och kan därmed påverka sin verkställighet efter sitt eget behov. Om klienterna sköter sig, då kan 
de få snabbare permissioner, utsluss i form av fotboja, halvvägshus osv. eller förflyttas 
exempelvis till en lägre säkerhetsnivå. Klienterna kan däremot inte påverka verkställighetens 
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längd. Regionchefen betonar att klientarbetet har förändrats mycket sedan 2004, eftersom förut 
fanns ingen utsluss; till exempel började Kriminalvården först i januari 2007 med halvvägshuset. 
Det har alltså blivit lättare för klienterna, eftersom idag finns en bättre struktur och olika 
möjligheter i samband med utsluss.  

Förutsättningar att få utsluss är att man sköter sig och att man uppfylla de villkor vi ställer och det 

första kriterierna för att få utsluss är att sköter sig, att det är en låg risk för återfall., man har ju 

fortfarande verkställighet, men man kan ju ha fotboja eller bor på ett halvägshus eller på ett 

behandlingshem och då kommer man på så sätt ut tidigare. 

Språket har förändrats sig mycket under de senaste fem åren från ett tidigare mycket byråkratiskt 
språk till ett normalspråk idag. Tidigare tänkte Kriminalvården inte på språket, utan var enligt 
regionchefen lite mer slarvig. Regionchefen tycker dessutom att det är viktigt att kunna uttrycka 
sig på ett bra sätt eftersom detta speglas i ett bra förhållningssätt speciellt i samband med 
myndighetsutövning, då Kriminalvården oftast fattar ingripande beslut i samband med andra 
människor och Kriminalvården har idag ett civiliserat språk. Därtill betonar regionchefen att 
organisationen jobbar mycket med mallar idag, exempelvis när man skriver en rapport. På så sätt 
säkerställs att alla viktiga delar täcks. Det blir därmed lättare att skriva och dessutom behöver 
man skriva mindre. Förut skrev alla medarbetare på fri hand och det var inte säkert att alla skrev 
detsamma sak. 
 
Angående outsourcing så berättade regionchefen under intervjun att framförallt 
utslussmöjligheter är upphandlade. Kriminalvården har ramavtal med olika behandlingshem och 
det har alltid varit så. Dessutom står arbetsförmedlingen för kostnader när det gäller 
yrkesutbildningar och det är även privata företag så som Lernia som genomför utbildningar i 
Kriminalvårdens verksamhet med klienterna. Situationen har varit så ganska länge, så 
regionchefen tyckte inte att det är idag en stor skillnad i jämförelse med 2004.  
 
Kriminalvården kontrolleras exempelvis genom riksrevisionen, de följer upp budgeten i samband 
med användning av pengarna. De gjorde även en utredning om VSP och kritiserade 
Kriminalvårdens ganska mycket för detta samt kommer att följa upp förändringsarbetet. 
Dessutom har JO ett antal ärenden och genomför i detta samband även studiebesök. Därtill följer 
även JK upp ärenden i samband med regelverket, så att Kriminalvården faktiskt följer 
lagstiftningen.   

Sen har vi också; eftersom det är många som skriver till JO, så JO har också en del ärende, så gör de 

massor besök ute och besöker olika enheter. De var på besök i Täby för inte så länge sen och de har 

varit i Norrtälje flera gånger, på Österåker, de var på Färingsö, de var på Hall, så att de gör besök; sen 

finns det JK också när det gäller regelverk, så att vi inte har gjort fel. JK bestämmer om vi måste betala 

skadestånd.  Det gör vi ju emellanåt om det är någon till exempel som är häktad men sitter i 

polisarresten, vilket de inte får, för regelverket säger att om man är häktad då ska man vara på häktet, 

så har det hänt att JK sa att vi måste betala ersättning. 

Även Socialstyrelsen inspekterar hälso- och sjukvården eller skolinspektionen ser över 
Kriminalvårdens utbildningsverksamhet. Även regeringen bestämmer emellantiden att granska 
Kriminalvårdens verksamhet. Så regionchefen tycker att Kriminalvården blir ganska mycket 
kontrollerad och framförallt från många olika håll.  
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Regionchefen menar att det finns en skillnad i relationen mellan tjänsteman och klienter, 
framförallt på grund av grundutbildningen som alla måste genomgå innan tjänstgöringen. I 
grundutbildningen lär man sig en professionell relation samt ett professionellt förhållningssätt 
och hur man jobbar både med säkerhet och behandling.  
 
Enligt regionchefen fanns det mycket förändringar i samband med utbildningen. Den störste 
ändringen är väl att alla först ska genomgå en grundutbildning, eftersom ett klientnära arbete inte 
är lätt. Innan dess var det oftast så att man började jobba och efter ett tag gick man utbildningen. 
Grundutbildningen är 20 veckor eller 28 veckor (inklusive högskolepoängdelen). Det finns 
därmed en stor skillnad till förut. Regionchefen ansåg dock att Kriminalvården borde ha kunnat 
satsa mer på utbildningar efter grundutbildningen också, fast det inte är möjlig; oftast på grund av 
budgeten. Så för det mesta blir det endast handledning för personal istället för en utbildning. 
Trots allt finns ett stort utbud av särskilda utbildningar, så som programledare, och utbudet har 
också blivit större. I vissa utredningar fick Kriminalvården kritik för sina utbildningar, eftersom 
det ska finnas flera och framförallt längre utbildningar. Kriminalvården försöker realisera 
förändringar, men verksamheten får tyvärr inga extra pengar för utbildningsinsatser, utan måste 
spara hela tiden. Det är exempelvis dyrt att bygga nya anstalter; för att kunna kompensera dessa 
insatser och samtidigt uppfyller kravet på rationaliseringar och effektivisering, minimeras 
kostnader i samband med löneutveckling eller utbildningsmöjligheter.  
 
I samband med frågan om anställningsnivån tyckte regionchefen att de flesta har en 
heltidsanställning med en provanställning under grundutbildningen. På grund av kravet om en 
avslutad grundutbildning har det dessutom blivit krångligare med timanställda eller vikarier, 
eftersom även de måste genomgå en introduktion. Det finns några deltidsanställningar, men då 
var det oftast den anställda själv som valde alternativet. Kriminalvården vill gärna ha anställda 
som delar verksamhetens vision Bättre ut och bidrar till Kriminalvårdens uppdrag, så som 
motverka återfall i brott, samhällsskydd osv. Kriminalvården förväntar sig av sina anställda att 
alla ska bidra till uppdraget. Regionchefen är övertygat om att de flesta tog jobbet, eftersom de 
gärna vill påverka klienters liv på ett positivt sätt. Dessutom tycker Kriminalvården att det är 
viktig med flexibilitet och därför arbetar man allt mer med ett flexibelt schema, så kallad PPA, 
som har nu redan funnits sedan 2000/2002. Alla i arbetslaget måste vara överens om PPA, annars 
fungerar inte schemat. När man har PPA kan man själv bestämma vilka dagar man ska jobba och 
därmed bestämma sin egen ledighet. Självklart finns också begränsningar, då det alltid måste 
finnas personal på arbetsplatsen. Om ett arbetslag dock inte arbetar med PPA, då finns en 
grundtjänstgöringslista som styrs av huvudkontoret.  
 
Enligt regionchefen beror karriärmöjligheter idag i första hand på utbildningsbakgrunden och den 
praktiska erfarenheten av den enskilda. Kriminalvården strävar efter att den kompetentaste får 
jobbet. Det är inte avgörande hur länge en persona har jobbat inom verksamheten, men 
regionchefen skildrade också att det har varit så tidigare, där man fick en högre tjänst på grund av 
antalet år man hade jobbat inom Kriminalvården. 
 
 
9.2. Intervju Personalexpert - Region Stockholm  

 
På slutet av maj 2010 hade jag en intervju med den regionala personalexperten i region 
Stockholm. Personalexperten har expertkompetens inom personalområde och ger råd samt 
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handledning i personalfrågor. Personalexperten är dessutom ansvarig för personalstrategiska 
ärenden och utredningar samt analyser av personalärenden. Dessutom ingår i tjänsten en regional 
uppföljning, en intern kontroll, regional planering, analys samt uppföljning av personalarbetet. 
 
Intervjun började med frågan om de största förändringar seden 2004. Personalexperten tyckte att 
det finns nya inslag från anställningsprocessen fram till avslutningsprocessen. Myndigheten 
försöker kvalitetssäkra med målet att hitta den rätta personen under rekryteringen. Förut kunde en 
person exempelvis söka en tjänst direkt på ett verksamhetsområde, fast idag sker ansökningen 
centralt på regionalnivå och då är det personalexperter som granskar alla ansökningar efter en 
kompetensprofil, alltså teoretiska och praktiska egenskaper. Därefter följer en kort intervjun, 
innan den sökande går vidare till ett speciellt verksamhetsområde för en djupare intervju. Efter 
intervjuerna är sista steget pliktverket där alla ska träffa en psykolog. Kriminalvården arbetar just 
nu även med ett projekt för att kunna inkludera en personlighetstest i rekryteringsprocessen. En 
annan stor förändrig är själva grundutbildningen. Alla ska genomgå en grundutbildning innan 
arbetsbörjan. Förut kunde en person direkt ringa upp till en anstalt och kunna få ett jobb. Efter 
några månader eller år fick den anställda därefter går en utbildning. På grund av den nya 
rekryteringsprocessen och en utbildning i början hoppas Kriminalvården även att fluktuation av 
personal minskas eftersom man troligen hittar rätt person till rätt plats. 
 
På min fråga hur myndigheten är styrd av politiken, fick jag det direkta svaret att i Sverige får 
ministerstyre inte förekomma, fast alla myndigheter är så klart indirekt styrda genom 
fördelningen av pengar. Fast politiker får inte påverkar Kriminalvården på en högra nivå, de kan 
endast ge ett uppdrag och fördela pengar. En kontroll finns dock på grund av alla ständiga 
besparingar och faktum att Kriminalvården måste redovisa hur man använder skattepengarna, 
därför ifrågasättas verksamheten ständigt och målet är en varaktig effektivering. Pengarna ska 
framförallt sparas på personal, eftersom 2/3 del av alla kostnader är personalkostnader. 
Kriminalvården kan inte spara så mycket mer på personal och så är det andra delar man kanske 
kan spara pengar, exempelvis på den administrativa delen.  

Nu har vi kommit ned ganska mycket, vi kan inte ta bort så mycket mer, i alla fall inte från 

kriminalvårdspersonal, då kanske vi måste titta på andra, till exempel på den administrativa delen, eller 

vi kan köpa vissa tjänster istället, vi kanske kan köpa mer bokföringshantering, varför ska vi anställa 

ekonomer, vi måste ifrågasätta, jag tycker vi ska fixa med kärnverksamt inte med massor andra 

hokospokos, eller vi kan samla med andra delar av samhället, till exempel med arbetsförmedlingen när 

det gäller utbildningar, socialtjänst, ja, en hel del såna saker, vi kunna samarbeta med landsting, 

sjukvård, tandläkare och sånt, det finns mycket att göra, det är bara att planera. 

Enligt min intervjupartner finns just idag dock inga funderingar på privatiseringar. Det är mer en 
politisk fråga, fast personalexperten tror att det inte är möjligt att ett fängelse är privatägt, 
eftersom då är inte myndighetsutövning möjligt.  
 
Hur kan man nu undvika att en tjänsteman utnyttjar sin maktposition då? Personalexperten 
berättar om ett system där Kriminalvården kan upptäcka tjänstefel, bland annat kan en intagne 
anmäla en tjänsteman. Ärende utredas därefter oftast först internt och tjänstemannen måste räkna 
med konsekvenser också. 
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Man kan ju få anmälan från en intagna exempelvis, från JO, från advokater, åklagaren, besökare, så 

blir det ett ärende som vi måste utreda helt enkelt, så kommer misstanke att här har en medarbetare 

betet sig som han inte borde göra, då kan man skicka en lokal chef för utredning, och skicka till 

regionchefen som gör en första bedömning, det här ska gå till personalansvarsnämnden, och det 

hamnar hos mig, för jag är personalsamordnare, och då gör jag en utredning helt enkelt och då ska jag 

komma med förslag och påföljder, så skicka vi ärendet till personalansvarsnämnden för prövning helt 

enkelt och där kan man till exempel får löneavdrag, prövningstillstånd, om man beter sig lite illa, eller 

om man tycker att det har varit ett brott, då kan det skickas vidare till åklagaren. 

När en person jobbar inom Kriminalvården borde den person ifrågasätta sig själv hela tiden, så att 
man inte begå ett tjänstefel. Det är viktigt att personal är medveten om sin maktposition. 
Personalexperten tycker att man ska sätta sig själv in i det intagens position: Hur ska man själv 
känner om man sitter på ett häkte och man inte kan gå till toaletten? Man ska dessutom försöka 
rensa bort fördomar, alla ska ha ett visst förhållningssätt, annars är det möjligt att en anställd 
hamna hos personalansvarnämnden och en konsekvens kan vara en omplacering för att splittra 
upp arbetsgruppen.  
 
Inom NPM pratar man oftast om kunder, på min fråga om klienter ses som kunder eller enskild 
individ, svarade min samtalspartner att man visst gör detta, hela jobbet är slutligen baserat på 
klient nivå. Han tycker dessutom att man ansåg en klient också 25-30 år tillbaka som en individ 
samt att det inte finns några stora förändringar i detta samband, eftersom det har alltid varit en 
förutsättning att kunna se en människa som individ när man jobbar som kriminalvårdare. 
 
Personalexperten menar att man måste skilja användning av språket. Om han exempelvis skriver 
en anmälning till PAN, då är språket mycket juridiskt. Men när myndigheten måste vara tydligt, 
bland annat mot sina anställda, då försöker Kriminalvården att mjuka upp språket. Fast 
personalexperten håller med att språket är fortfarande lite byråkratiskt och det behövs göra lite 
mer angående språkvård. I detta samband har Kriminalvården även rekryterad några 
informatörer, som är oftast journalister, och de ska vårda språket till exempelvis i utredningar. 
Därtill finns inom Kriminalvården nuförtiden många olika mallar vilka alla anställda ska 
använda, exempelvis efter en incident. 
 
NPM handlar oftast om outsourcing också. Enligt personalexperten kan Kriminalvården tänka sig 
att rekrytering tas i vissa delar över av andra företag, så som exempelvis personlighetstester. Idag 
är det redan pliktverket som samarbetar med Kriminalvården i rekryteringsprocessen. Dessutom 
finns diskussioner om att upphandla hela utbildningsdelen också, i dagsläge handla 
Kriminalvården endast upp högskoledelen (socialt arbete) som ingår i grundutbildningen. En 
slags outsourcing finns idag även i samband med olika behandlingshem som är privata företag 
och den här sista delen av verkställigheten köps helt enkelt. Vissa andra tjänster handlas upp 
redan idag, som exempelvis stöd av väktare vid sjukhusbevakning eller vissa transporter, men 
Kriminalvården kan minska kostnader enormt med andra tjänster också. 

Men i övrigt kan vi tänka oss hyra in sjuksköterska, administrativ personal, men det här gör vi just nu 

inte, eftersom vi har myndighetsutövning, då måste man ha ansvar och skyldighet också, man måste 

vara tveksam. Väktare, specialister (sjukvård) administrativ personal osv. kan man kanske köpa, men 

ingenting annat.  
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Arbetskvaliteten av personalen kontrolleras framförallt genom chefen med hjälp av ett så kallad 
medarbetarsamtal som alla anställda ska ha varje år. Under samtalet får varje medarbetare en 
återkoppling hur kvaliteten samt prestationen var, dessutom utvecklas tillsamman en individuell 
utvecklingsplan med målet att blir bättre. Till medarbetarsamtal kopplas direkt den individuelle 
lönesättningen. Kriterier som är viktiga är bland annat förändringsbenägenhet, förhållningssätt, 
egna kunskaper och den egen prestation. Kriterier gäller för både anställda och chefer. 
Information om en enskild anställds hämtas dessutom in från till exempel vakthavande befäl, 
samordnare osv., men det är chefen som står för bedömningen. 

Varje gång vi har haft en revision, då har man ett lönesamtal och då ska chefen berätta vad man fick 

och varför, chefen ska berätta vad man ska göra för att kunna nå en högre lön, så det ska vara tydligt 

för en medarbetare, det här ska jag förbättra i det närmaste år för att kunna få en bättre löneutveckling, 

det ska alltid ske. 

Rollen av tjänstemannen har också förändrat sig i alla högsta grad under tiden. När 
personalexperten började inom Kriminalvården då var han enligt egen uppfattning endast ett 
nummer i en tjänstgöringslista. Alla var utbytbara och okvalificerade. Idag ställs mycket högre 
krav, bland annat med kontaktmanskap, verkställighetsutredningar, uppföljning och kollegium. 
Varje medarbetare är ansvarig för ett visst antal klienter. Det är ett socialt jobb, fast med tanke på 
säkerhet och samhällsskydd. Det är dock svårt att säga när vändpunkten kom, men 1974 kom en 
ny lagstiftning och innan dess var mentaliteten mer att låsa in och kasta bort nyckeln. Men det tar 
tid att förändra en stor byråkrati som Kriminalvården som har myndighetsutövning med 
skyldigheter och befogenheter, det är ständig en fråga hur man ska balansera makten. Det är 
framförallt allt viktigare med ett bra förhållningssätt och hur man beter sig mot varandra samt 
mot intagna. 
 
Enligt personalexperten har utbildningen förändrat sig ganska mycket under de senaste 20 åren, 
man satser mycket mer pengar och det är en helt annan kvalitet. Idag börjar man med en 
utbildning innan sitt arbete, dessutom fyller Kriminalvården på med andra nya utbildningar 
också. Förutom detta satser myndigheten mer på programverksamhet och i detta samband har 
kvaliteten ökat på grund av validitet och experter samt forskning. Kriminalvården behöver bli 
bättre i säkerhetsfrågor och alla anställda får regelbundna träningar. För att kunna uppehålla 
verksamheten krävs permanent utbildningar samt fortbildningar för alla anställda. Exempelvis 
måste alla gå en obligatorisk fortbildning efter tre år och under sitt medarbetarsamtal ska man 
komma överens med sin chef om en individuell kompetensutvecklingsplan.  
 
De flesta som jobbar inom Kriminalvården har en tillsvidareanställning på heltid. Enligt min 
samtalspartner strävar Kriminalvården efter detta. Det finns möjligheter för deltidsvarianter, men 
detta är en individuell lösning. Dessutom vill Kriminalvården kanske ändra på systemet och 
införa en 1-års-aspirantanställning innan tillsvidareanställningen. Från en medarbetare inom 
Kriminalvården förväntas flexibilitet. Med detta menas att en medarbetare ska handla i enlighet 
med Kriminalvårdens vision Bättre ut och ska lära en intagne hur man lever ett ”Svensson liv”. 
Eftersom Kriminalvårdens verksamhet är en 24/7 arbete måste personalen vara flexibel också i 
samband med arbetstiderna. Personalexperten pratar i detta samband om ett så kallad PPA 
schema. Detta system infördes först sex-sju år sen och är mer rättvisst än det tidigare statiska och 
traditionellare system. I PPA kan en medarbetare själv bestämma, i överenskommelse med sin 
arbetsgrupp, hur och när man vill jobba, därmed kan alla anpassa sina arbetstider de aktuella 
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privata omständigheterna. Både system fungerar dock fortfarande parallellt. Kriminalvården ser 
dock gärna att alla arbetar med PPA systemet, då detta är mer fair. 
 
Kriminalvårdens personalexpert påpekar att myndigheten har ingen senoritetsprincip, där 
karriären beror på hur många år en persona hade jobbat inom verksamheten, utan det är sin egen 
kompetens samt erfarenhet som är viktigast. Det finns alltså mögligheter för en snabb karriär, 
men Kriminalvården stör sig inte heller om en anställd vill stanna kvar i sin position ett tag. Även 
där kan man få vissa delegationer och utformar en individuell tjänst. Huvudsaken är att 
Kriminalvården satser mycket på kompetens och alla har en möjlighet för en personlig 
utveckling. 

Vi har kvalificerade medarbetare och vi måste skapa möjligheter för intern rörlighet också, så att man 

kan flytta till andra ställen också och andra verksamheter och någon form av karriärmöjlighet, det är 

det vi jobbar på, på olika sätt, och du vet, inom några år, då kommer att slåss rätt mycket om att hitta 

bra personer. I Sverige så kommer det att finnas ett underskott av arbetskraft under de närmaste 10 år, 

så det blir fler som ska slåss om detsamma personer. 

 

 

9.3. Intervju Chefs- och organisationsutvecklare – Huvudkontor 
 

Den 26:e Maj 2010 har jag genomfört en kort telefonintervju med chefs- och 
organisationsutvecklaren på Kriminalvårdens huvudkontor. Utvecklaren är ansvarig för 
chefsärenden, så som exempelvis rekrytering, där GD fattar beslut, chefsförsörjning, 
chefsutveckling, beställare av olika chefsutbildningsprogram både internt samt externt och 
personen har en generell ansvarighet för organisationsfrågor som berör hela myndigheten. 
 
Min samtalspartner uppgav i intervjun att den största förändringen som fanns sedan 2004, var en 
omorganisation, som min intervjupartner själv kallade en-myndighets-reform. Från och med 01 
januari 2006 blev Kriminalvården en myndighet i jämförelse med 36 separata myndigheter 
tidigare.   
 
I samband med New Public Management frågorna tyckte intervjupartnern att styrning och 
kontroll har förändrats på ett positivt sätt genom omorganisationen, 

Förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) har bidragit till en förbättrad styrning och 

kontroll. En-myndighets-reformen i sig har skapat förutsättningar för en bättre styrning och kontroll. 

Privatiseringar, en extern konkurrenssituation och en beställar-/utförarmodell är enligt 
organisationsutvecklaren dock inte aktuellt inom Kriminalvården.  
 
I samband med frågan om hur politiker styr Kriminalvården samt rollen och befogenhet av 
tjänstemannen hänvisar organisationsutvecklaren till instruktionen samt arbetsordningen. 
 
Min samtalspartner tycker att den enskilda klienten kan påverka sitt straff framförallt genom 
verkställighetsplaneringen (VSP), men intervjupartnern kan inte håller med att klienterna är 
kunder, eftersom han/hon inte valt att dömas till en påföljd. 
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Enligt chefs- och organisationsutvecklare har språket inte förändrat sig inom verksamheten, 
samtalspartnern anser inte att det har blivit mer ett koncernspråk. 
 
Organisationsutvecklaren uppgav i intervjun dessutom att det inte finns marknadslösningar, dock 
har Kriminalvården en viss outsourcing inom IT. Dessutom har påpekats att Kriminalvården inte 
äger sina fastigheter, utan hyr dem oftast av det statliga bolaget Vasakronan. 
 
I samband med frågan om kvalitetskontroller blev det tydligt i organisationsutvecklarens 
uttalande att Kriminalvården är granskat från många olika institutioner. 

Det finns ett antal olika system; egenkontroll, tillsyn på olika nivåer. På central nivå finns både 

verksamhetscontrollers och internrevisionen. Det finns ju också extern granskning; Riksrevisionen, JO 

m m. 

Chefs- och organisationsutvecklare kunde tyvärr inte besvara frågan om hur relationen mellan 
klient och personal har förändrat sig under de senaste åren. Inte heller var det möjligt att får ett 
svar om utbildningsinsatser samt kostnader, då han inte kunde svara på frågan utan ett stort 
efterforskningsarbete. Detsamma gäller frågan om fördelning om heltids- samt deltidstjänster. 
Och i samband med frågan om flexibilitet har vi missförstått varandra och chefs- och 
organisationsutvecklare verkade inte förstå vad jag var ute efter, så att vi inte kunde komma fram 
till något vettigt svar. 
 
I samband med den sista frågan om karriärmöjligheter inom Kriminalvården betonar min 
respondent att det är prestationer och det aktuella rekryteringsbehov som är de grundläggande 
faktorerna för interna karriärmöjligheter. 
 
 

10. New Public Management i Kriminalvården – en 

analys  
 

10.1. På vilket sätt har NPM inverkat på Kriminalvården? 
 
NPM blir oftast omskriven med nyckelord decentralisering samt målstyrning. Från intervjuerna 
och litteraturanalysen blir det uppenbart att Kriminalvården är styrd genom målstyrningen. Varje 
år får myndigheten några mål samt en budget från regeringen som Kriminalvården ska redovisa 
ett år senare. I årsredovisningen ingår därefter måluppföljning och en finansiell redovisning av 
verksamheten. NPMs kännetecken målstyrning finns alltså i Kriminalvården. En decentralisering 
kan dock inte bekräftas, utan under de senaste åren har det snarare blivit en centralisering. Innan 
förändringarna var varje fängelse, häkte eller frivård en egen myndighet; efter alla stora 
förändringar sedan 2004 har Kriminalvården blivit en myndighet med ett huvudkontor och 
arbetet styrs utifrån huvudkontoret.  
 
Kriminalvården ger dessutom ett intryck att sträva efter en bättre management i varje 
verksamhetsområde och myndigheten satser mycket på olika chefsutbildningar, så som 
kvinspförsörjningsprogrammet (kvinsp = kriminalvårdsinspektör), fast ledarskapet har inte än 
blivit horisontellt och alla gamla hierarkiska pyramider är inte heller försvunna. Det finns en 
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tydlig hierarki och ju mer man har sin position nedre i pyramiden, desto mindre inflytande har 
man. Hierarkin är dessutom enkel; det finns ett huvudkontor och olika regioner med en 
regionchef. I varje region finns olika verksamhetsområden (frivården, häkte eller anstalt) med en 
kriminalvårdschef och flera kriminalvårdsinspektörer (avdelningschefer). De flesta andra 
anställda är vanliga kriminalvårdare med kanske några funktionsuppdrag, men definitiv utan 
makt, de ska endast följa reglerna. I NPM reformerna är empowerment en viktig del, fast ingen 
arbetstagare (individ) har makt över sin egen situation på sitt jobb, utan allt är ganska styrd 
uppifrån. I samband med kvinspförsörjningsprogrammet borde även nämnas att verkligheten 
skiljer sig ganska mycket från Kriminalvårdens teoritiska antagande. När man läser officiella 
uttalanden från Kriminalvården eller när man pratar med ansvariga, då låter urval av kandidaterna 
som ett demokratiskt och objektivt val. Varje år kan ett visst antal kandidater utbilda sig vidare. 
Alla som uppfyller vissa krav, så som en minst 2-årig erfarenhet från olika delar av verksamheten 
samt högskoleexamen, ansöker om en plats i utbildningsprogrammet. Efter ansökningstiden har 
gått ut, ska alla genomföra ett första test online. Alla som avklarar provet kommer att genomföra 
ett logiktest. Om kandidaterna klarar även prov nummer 2, kontaktas kandidaternas 
kriminalvårdschef (KVC) för en ytterligare bedömning och en fördelning av poäng. Sedan räknas 
alla poäng från testerna ihop samt poängen av KVCs bedömningen. Alla kandidater blir sorterade 
i enlighet med deras antal poäng. De som har flesta poäng kallas till en intervju. Systemet verkar 
genomtänkt, fast jag hade en diskussion med en för rekrytering ansvarig person angående 
fördelningen av poängen. Jag undrade om resultat från proven ingår i slutbedömningen med 50 % 
procent och resterande 50 % procent är bedömningen av KVC, fast det är inte så. Bedömningen 
av KVC väger mycket tyngre och är faktiskt avgörande. Anledningen för detta är faktumet att det 
är KVC som ska anställa kandidaten också. Det är alltså trots förändringar i rekryteringen att 
subjektiva bedömningar av respektive chefer och inte objektiva resultat från tester avgör om en 
person kan utbilda sig vidare och ha en karriär.  
 
I samband med NPM nämnds dessutom alltid outsourcing. Outsourcing ska först och främst leda 
till en kostnadsminskning för huvudaktören, alltså för Kriminalvården. Outsourcing ska ske på 
grund av saknande interna resurser, bidra till en bättre kvalitet av tjänsten på grund av 
specialiseringen av den externa aktören och outsourcing ska leda till en bättre balans mellan 
behov och efterfrågan. I alla mina intervjuer samt utredningen av materialet framkom att 
Kriminalvården inte kan jobba med outsourcing på grund av sitt speciella uppdrag. Det finns 
exempelvis ingen möjlighet för privata fängelser. Fast när jag funderade på Kriminalvårdens 
verksamhet upptäckte jag ett väldigt bra exempel för outsourcing och det är kioskverksamheten. I 
varje fängelse eller häkte finns en kiosk, där klienter kan handla mat, godis, kosmetik eller 
tidningar. Det finns även möjligheter att beställa vissa varor som inte ingår i det vanliga 
sortimentet. Kiosken tillhör inte Kriminalvården, utan det är ett privatföretag som är upphandlat 
av Kriminalvården. Kiosken hyr en lokal från Kriminalvården som används som kiosk (till 
exempel på olika fängelser) eller kiosken skriver ett kontrakt med Kriminalvården och använder 
en kioskvagn för att kunna röra sig inom verksamheten (exempelvis på häkten). 
Kioskverksamheten är därmed ett bra exempel för outsourcing, eftersom Kriminalvården saknar 
resurser för kiosken och det upphandlade privatföretag har specialiserad och anpassad sig på de 
omständigheter och utför sitt arbete efter behov och efterfrågan. Ett annat exempel för 
outsourcing är utsluss. Det finns totalt 4 olika utslussmöjligheter i föreberedelse inför 
frigivningen: vårdvistelse på behandlingshem eller familjehem, frigång dagtid till 
sysselsättning/behandling utanför anstalt, placering i halvvägshus samt utökad frigång till 
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hemmet16. En av utslussmöjligheterna kan betraktas som outsourcing. Det är en placering på ett 
behandlings- eller familjehem, eftersom dessa hem är privata företag och Kriminalvården skriver 
ett kontrakt med tydliga mål. Kriminalvården kan välja bland vissa upphandlande hem, betalar 
för tjänsten och får en återkoppling hur placeringen går för klienten.  
 
Det finns en ytterligare del inom Kriminalvården som borde nämnas framförallt i samband med 
produktivitet och effektivitet, det är Kriminalvårdens eget varumärke KrimProd med logan made 
in jail. KrimProd är ingen outsourcing produkt, utan tillhör Kriminalvården. Det är utbildade 
samt erfarna produktionsledare som leder olika tillverkningar. Kriminalvården kan erbjuda olika 
produkter till näringslivet eller statliga myndigheter i hela Norden. Alla produkter är producerade 
av intagna inom Kriminalvårdens verksamhet. Till möjligheterna tillhör exempelvis: träprodukter 
(möbler, leksaker), ytbehandling, montering och förpackning, plastprodukter (lådor, lock), tvätt 
och naturprodukter (från egna trädgårdar)17. Produktionen används inte bara inom den egna 
verksamheten, utan Kriminalvården konkurrerar även på marknaden med andra leverantörer om 
olika uppdrag och måste därmed anpassa sina priser samt kvaliteten till handeln. Kriminalvården 
har haft uppdrag från bland annat Designtorget samt även Ullared.  
 
En annan viktig del av NPM reformerna är att den enskilda medborgare står som kund i fokus 
och kan påverka verksamheten och har en starkare inflytande överhuvudtaget. Kriminalvården 
satser verkligen mycket på sina klienter. Varje klient kan påverka sin situation under sin tid inom 
Kriminalvården. Alla får en individuell anpassad verkställighetsplanering (VSP) där 
Kriminalvården kommer överens med klienten om vilka behov/mål klienten har och vilka 
insatser som krävs så att klienten kan uppnå sina mål innan frigivningen. I motsatsen till en 
tidigare Kriminalvård där man framförallt låste in alla klienter och har förvärrat dem, arbetar 
Kriminalvården idag med en individuell resocialisering för en bättre integration i samhället. 
Klienten, som är en medborgare i samhället, kan dessutom påverka processen och utöva 
inflytande på verksamheten. Inte bara rollen mellan tjänstemannen och klient har förändrat sig, 
utan Kriminalvården investerar även mer pengar och tid i sina klienter, exempelvis genom olika 
arbets-, utbildnings- samt fritidsmöjligheter. Rollen mellan tjänstemannen och klient har 
förändrats. Kriminalvården låser inte bara in längre, utan en kriminalvårdare ska genomföra en 
individuell bedömning av varje klient och anpassa sitt eget beteende eller bemötande till klientens 
behov med hänsyn till lagar, förordningar samt föreskrifter. Tjänstemannen står också under 
kontroll och genom ett årligt utvecklingssamtal får han/hon inte bara nya mål i form av 
exempelvis nya utbildningar för att kunna utföra sitt arbete ännu bättre, utan Kriminalvården 
följer också upp tidigare mål. 
 
Slutligen behöver språket nämnas, eftersom språket ändrades i samband med NPM. I 
årsredovisningar från de senaste åren syns en tydlig förändring. Inte bara språket har blivit bättre 
förståeligt, utan presentationen och sammansättningen har förändrat sig till en lättare struktur och 
en pedagogisk visning av alla mål samt resultat. I samband med språkets förändring ska till och 
med nämnas att Kriminalvården har börjat använda olika mallar, så att alla anställda skriver på 
detsamma sätt och har alla viktiga informationer med i olika rapport, så som exempelvis en 
incidentrapport. 
 

                                                           
16 http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/Samverkan_Kriminalvarden_Socialtjansten.pdf 
17 http://www.kriminalvarden.se/upload/krimprod/KrimProd_broschyr.pdf 
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10.2. Hur påverkar NPM Kriminalvården i samband med professionalism? 

 
Ett serviceinriktate arbete med klienter påverkar dessutom professionalism och därmed även HR-
arbete. Det finns högre krav på yrkeskompetensen, därmed är Kriminalvården tvungen att 
investera mer i olika utbildningsinsatser för sina medarbetare; detta syns även i varje 
årsredovisning där personalkostnader är en ökad position. Oftast handlar insatserna om 
grundutbildningen och om någon slags specialkompetens, så som exempelvis utbildning till en 
programledare, barnombud, ungdomskurser och mycket mer. Ett statligt jobb är inte längre stabilt 
och oföränderligt, utan arbetsgivaren satser på medarbetarens utvecklingsmöjligheter och har 
dessutom nya krav på yrkeskompetens och flexibilitet. Med flexibilitet menar Kriminalvården 
dock ej flexibla arbetstider eller deltidsarbete, eftersom Kriminalvården strävar efter 
heltidssysselsättning för alla anställda. Flexibilitet betyder mer en permanent anpassning av egna 
kunskaper till det dagliga klientarbetet. Inte anställningstiden, utan kompetensen är även en viktig 
förutsättning för en karriär inom verksamheten. Framförallt prestationen, som är kopplade till sin 
närmaste chef, är en viktig del i löneprocessen.   
 

10.3. Har Kriminalvården med hjälp av NPM reformer blivit en verklig organisation enligt 

Brunsson och Sahlin-Andersson (2000)? 
 
Som tidigare beskriven är NPM är en reform vars mål är att nå egenskaper av en actor så som 
målstyrning, rationalitet, nytt ledarskap, bättre planeringsmetoder och självständighet. Enligt 
Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) är traditionella förvaltningar först och främst typer av 
agent eller arena. 
 
Kriminalvården kan anses som en agent, då myndigheten är ett instrument för andra aktörer, i så 
fall samhället dvs. regeringen, alltså politiker. Kriminalvården får ett uppdrag av regeringen och 
är ansvarig för att genomföra uppdraget. Resurserna kommer från en högra nivå och fördelas 
genom en budgetprocess. För att kunna uppnå resultat krävs ett sammanarbete med andra 
verksamheter, till exempel med polisen och domstolar. Kriminalvården är ett instrument för att 
lösa vissa uppgifter (upprätthålla det svenska rättsväsendet), Kriminalvården har inget eget 
intresse och följer centrala regler (lagstiftningar) med ett obetydligt utrymme för lokala avsikter 
eller rationalitet. Kriminalvården har exempelviss egna föreskrifter, men förskrifterna formuleras 
i enlighet med den svenska lagstiftningen.  
 
För att kunna bli en verklig organisation (actor) enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) 
behöver en organsation en förändring i samband med identitet, hierarki och rationalitet, 
självständighet och suveränitet, med autonoma eller egennyttiga mål, med rationella metoder och 
kvaliteter, oberoende resurser och tydliga gränser. Kriminalvården har fått en identitet i form av 
en vision som kallas ”bättre ut” vilken innebär att den dömde inte återfaller i brottslighet. 
Kriminalvårdens mål (rationalitet) är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället, 
dessutom finns en tydlig hierarki inom verksamheten och Kriminalvården försöker satsa på ett 
nytt ledarskap som är mer kunskapsbaserad. Kriminalvården har förändrats under de senaste åren, 
delar av NPM kan kopplas till myndighetens förändringsarbete, men Kriminalvården är 
fortfarande en myndighet i den svenska byråkratin, självständighet och egennyttiga mål är 
problemen som kan betraktas som största hinder för att kunna bli en verklig organisation. 
Kriminalvården kan inte få suveränitet, utan är en heteronom organisation som är styrd utifrån 
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och som följer lagar som andra har givit. Kriminalvården kan inte likaså formulera autonoma 
mål, då regeringen fastlägger målen. Kriminalvården har inte heller oberoende resurser, utan 
resurserna kommer enbart från uppdragsgivaren, alltså regeringen.  
 
Frågan är om Kriminalvården kan formulera en egen affärsidé som liknar mer näringslivet och 
om verksamheten kan fungera i form av ett eget företag oberoende av regeringen? I så fall kan 
det vara intressant att genomföra en undersökning där man undersöker Kriminalvårdens 
verksamhet i andra länder och undersöker där om organsationen kan bli en verklig organisation 
enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000)? 
 
 

11. Personlig reflektion  
 
Under den här sista punkten vill jag gärna beskriva min erfarenhet av Kriminalvården. Jag var 
själv anställd som Kriminalvårdare sedan 2009 och har jobbat på en anstalt samt ett häkte i 
Region Stockholm. Dessutom var jag SACOs styrelsemedlem i Region Stockholm sedan mars 
2011 och var därtill skyddsombudsman på häktet Sollentuna sedan juni 2011. Jag sökte oftast 
samtal med andra medarbetare och diskuterade om deras syn på arbetsgivaren, därmed speglas 
även deras åsikter i mina reflektioner om Kriminalvården. Mina reflektioner står framförallt i 
samband med Kriminalvårdens personalpolitik, eftersom jag tycker att verksamheten måste gå 
genom starka förändringar som ska initieras av huvudkontoret. 
 
När jag var på styrelsemötet i september 2011 fick vi informationen om nya nödvändiga 
besparningar. Besparingar igen – nuförtiden ska Region Stockholm spara 50 millioner kronor. 
Frågan är hur Kriminalvården kan spara pengar? En dyr position i årsredovisningen är alltid 
personalkostnader. Här räknas inte bara lönen, pensionsutgifter osv., utan också 
rekryteringsutgifter. Sedan några år tillbaka ska alla nya medarbetare genomgå en 
grundutbildning innan de börjar jobba skarpt. Grundutbildningen pågår minst i 6 månader med 
full lön. Kostnader ligger på flera hundra tusen kronor per person. Grundtanken av 
Kriminalvården är bra, fast i realiteten innebär rekryteringen enligt min åsikt ett problem. Inte 
alla medarbetare som börjar sin utbildning har jobbat inom Kriminalvården tidigare. De vet inte 
vad de kan förvänta sig eller hur jobbet är i verkligheten. Det är inte tillräckligt med fem veckor 
praktik i början av utbildningen. Många blir besvikna några månader efter utbildningen och 
försöker hitta ett annat jobb. Dessutom vill Kriminalvården gärna höja statusen och letar aktivt 
efter individer med högskoleexamen. Detta krav finns med i nästan alla annonser och min 
respondent (personalchef i Region Stockholm) bekräftade även Kriminalvårdens strategi om ett 
önskemål av höjning av yrkesbilden. När jag hade min anställningsintervju fick jag uppfattningen 
om att alla som har en bra utbildning har bra karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det var inte 
bara jag som fick en positiv uppfattning, utan många andra högskolutbildade fick en liknande bild 
av Kriminalvården och i detta samband accepterade alla en ingångslön som låg under deras 
utbildningsnivå. Först efter utbildningen och en kort tid inom verksamheten upptäckte många att 
det inte finns utvecklingsmöjligheter eller bättre löner. Många blir deprimerade, ansöker om nya 
jobb och uppsäger sig från Kriminalvården. Trots att personalchefen uppgav under intervjun att 
Kriminalvården verkligen satser på bra personal för att kunna ha en fördel i kampen om 
välutbildad personal på arbetsmarknaden i framtiden, har jag aldrig upplevt att Kriminalvården 
verkligen bryr sig om sin personal. Om en person ställer vissa krav, framförallt angående sin lön, 
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kommer man inte vidare och blir indirekt även hotad med kommentarer som: Du kan gärna sluta 
och börjar jobba någon annanstans, det finns många andra som vill jobba här. Kriminalvården är 
alltså inte intresserad av att behålla sin personal. Jag har träffat många som slutade efter en kort 
tid och ingen fick något bra förslag i samband med att kanske kunna stanna kvar. En kollega till 
mig sa innan han hade sagt upp sig:  

”Jag kan acceptera dålig lön om jag har ett bra schema eller andra bra förmåner. Jag kan acceptera ett 

dåligt schema om jag får bra lön, men inom Kriminalvården har jag ett dåligt schema och därmed 

nästan inget privatliv och för lite lön. Det är oacceptabelt och därför sökte jag ett nytt jobb.” 

Han hade knappt arbetat ett år (inklusive utbildning) innan han hade sagt upp sig och han är bara 
ett exempel av många andra. Jag tycker att Kriminalvården har för stora felinvesteringar i 
samband med sin personalrekrytering. Jag skulle önska mig ett mer ekonomisk tänkande, 
konkreta beräkningar, sådana som även genomförs på ett företag innan de anskaffa nya maskiner. 
En intressant beräkning i detta samband kan vara hur många år en medarbetare måste stanna kvar 
inom Kriminalvården innan alla utbildningskostnader har räknat sig och företaget (alltså 
Kriminalvården) går enligt bokföringen plus med medarbetaren. NPM står för en företagsnära 
verksamhet, men jag kunde inte hitta sådana beräkningar av Kriminalvården och jag är tveksam 
att Kriminalvården har sådana funderingar överhuvudtaget. Jag drev även frågan vidare med 
facket, men frågan dyker endast upp i protokollet, ett svar fick jag aldrig. Jag tycker dock att en 
beräkning är rätt lätt. Jag kan ge ett enkelt exempel: Kriminalvården kan beräkna alla kostnader 
(lön, försäkringar, skatt, pension osv.) för en medarbetare på en viss arbetsplats för ett år. 
Därefter beräknas alla utgifter (hyra, mat för intagna, försäkringar, el, värme osv.) för den 
specifika arbetsplatsen och fördelar utgifterna på alla medarbetare. Dessutom får Kriminalvården 
ett visst anslag från regeringen för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta belopp fördelas också 
på alla medarbetare på en arbetsplats. Utgifter minus inkomster är vinsten och den vinst har 
medarbetaren arbetat in och betalar därmed av investeringen (utbildningskostnader) som 
Kriminalvården har finansierat. Efter hur många år är medarbetarens skuld (investeringen) 
avbetalat och blir en vinst? Jag kan även illustrera min idé med ett siffror-exempel: Utbildningen 
av en medarbetare kostar exempelvis 120 SEK. Medarbetaren kostar i drift varje år på sin 
arbetsplats 60 SEK. Arbetsplatsen kostar i underhållning 50 SEK per medarbetare och 
Kriminalvården har som intäkter per medarbetare cirka 150 SEK. Då finns enligt en enkel 
bokförings beräkning totalt 150 SEK på inkomstsidan och som utgifter finns totalt 110 SEK. Det 
blir en vinst på 40 SEK och vinsten måste sättas i samband med investeringen, alltså 
utbildningskostnader och detta betyder att först efter 3 år, så blir medarbetaren lönsamt för 
företaget.  
 
Så hur många år måste en person jobba inom Kriminalvården så att man kan säga att 
Kriminalvårdens utbildningsinvesteringar har lönat sig? Min teori är att Kriminalvården förlorar 
för mycket personal alldeles för snabbt till andra arbetsgivare och att man faktiskt kan reellt 
minska rekryteringskostnader om man rekryterar rätt och satser mer på en bra personalpolitik, så 
att folk inte slutar efter en kort tid. Ett annat alternativ kan vara att Kriminalvården avskaffar sin 
grundutbildning och rekryterar individer med en bra utbildning som får en lön i enlighet med 
deras utbildning. 
 
I samband med personalpolitiken finns många diskussionspunkter. Jag tycker själv att 
Kriminalvårdens teoretiska bild om personalpolitik inte alls passar till realiteten. 
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Personalexperten i Region Stockholm sa bland annat att Kriminalvården är medveten om att 
arbetsmarknaden kommer att förändra sig under de närmaste åren; det kommer att finnas flera 
arbetsgivare som måste konkurrera om bra utbildad personal på grund av många 
pensionsavgångar. Kriminalvården har redan idag som mål att binda sin personal till 
verksamheten, MEN Kriminalvården agerar enligt min åsikt inte som en arbetsgivare som 
faktiskt tycker om sin personal, framförallt inte dessa med högskoleexamen. Jag kan även styrka 
min uppfattning med några exempel. Innan man börjar sin anställning och sin grundutbildning, 
får man som information att prövotiden är slut efter en avklarad grundutbildning och därmed ska 
alla få ett fast jobb efter grundutbildningen. Dessutom blir man lovat att man kan förhandla sin 
lön efter prövotiden har gått ut. Fast det är en lögn. När jag avslutade min grundutbildning i april 
2010, fick jag inte direkt ett fast jobb, utan hade fortfarande 3 månader prövotid kvar; dessutom 
kunde jag inte förhandla om min lön. Jag fick ingen förklaring för dessa omständigheter. Jag har 
dessutom kännedom om några andra som upplevde detsamma i sommarn 2011. Flera akademiker 
hade avslutat sin grundutbildning, men de fick inget fast kontrakt direkt och kunde dessutom inte 
förhandla sin lön. De ville inte skriva under ett nytt kontrakt, eftersom de inte var nöjda med 
lönen och fick som svar från arbetsgivaren att de kan välja mellan det aktuella kontraktet eller de 
kan avsluta sin anställning direkt. Alla skrev under kontraktet, trots att även facket försökte 
förhandla, och alla har redan börjat leta efter nya jobb och delvis redan lämnat sin arbetsplats. 
Kriminalvården är alltså inte alls konkurrenskraftig och kan erbjuda sina anställda bra 
arbetsvillkor, framförallt inte akademiker. En annan arbetsgivare kan erbjuda lätt bättre villkor 
och då slutar personalen omgående. 
 
En annan anmärkning gäller Kriminalvårdens interna utbildningar. Det finns många olika 
utbildningar, så som olika program, säkerhetsutbildningar, ungdomskurser och mycket mer. 
Oftast är utbildningar endast några dagar och utan krav på förkunskaper. För att överdriva lite 
kan man alltså säga att en person som kanske inte ens har avslutat gymnasium och jobbat 
exempelvis som tunnelbanavakt, kan besöka en utbildning till en programledare i något slags 
program som kanske tar endast 2-3 dagar och börjar direkt därefter att behandla klienter. Andra 
däremot studerar i 5 år psykologi för att kunna behandla människor i olika sammanhang. Jag 
tycker att detta säga kanske mycket om Kriminalvårdens uppfattning av kunskaper och betyder 
en nedvärdering av akademikernas kunskaper. Särskild som akademiker, där man redan hade 
satsat mycket på sin egen utbildning, kan detta kännas lite nedsättande och deprimerande, 
speciellt också med tanke på att det är endast Kriminalvårdens interna utbildningar som är 
uppskattade och kan bidra till en löneökning. Enligt underlag för ett lönesättande samtal spelar 
externa kvalifikationer ingen roll; endast när Kriminalvården fastsättar ingångslönen och den 
ligger för alla akademiker med en avslutad examen under utbildningsnivån.  
 
En annan tanke som kommer upp när jag tänker på Kriminalvården, är fördelningen av 
arbetsuppgifter mellan kriminalvårdaren. Alla kriminalvårdare, oavsett deras 
utbildningsbakgrund genomför detsamma arbetsuppgifter som består av öppning och låsning av 
dörrar, visitationer, slussningar, utdelning av mat, övervakning och vissa administrativa 
uppgifter, så som säkerhetsbedömningar, verkställighetsplanering eller kontaktmanskap. Jag 
tycker att uppgifterna ska vara mer uppdelade. Inte alla människor är lika smarta och därför 
tycker jag att alla som har en högre utbildningsnivå ska utföra mer administrativa arbetsuppgifter 
och alla andra som saknar en särskild utbildning ska vara sysselsatt med mer dagliga 
rutinarbetsuppgifter, så som låsning, visitationer osv.  
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I min åsikt borde det även vara bäst att Kriminalvården inför någon slags trainee program. För 
vissa tjänster, så som klienthandläggare eller kriminalvårdsinspektör, kräver Kriminalvården en 
högskoleutbildning. Om Kriminalvården vet att de behöver exempelviss tio nya anställda som ska 
få en sådan position, då borde man anställa tio personer som trainee. Ett traineeprogram kan 
exempelviss gå ett år, där alla ska genomgå alla delar av Kriminalvården för att få en bra insyn 
och efter avslutat traineeprogrammet börjar medarbetaren med sin tjänst. Jag tycker det är 
effektivare för Kriminalvården och rättvissare mot personal, eftersom idag anlitas oftast smart 
folk med lovningar av bra utvecklingsmöjligheter, men om Kriminalvården anställer till exempel 
30 högskoleutbildade nuförtiden och det finns i den närmaste framtiden endast exempelvis fem 
tjänster som klienthandläggare, då blir 25 personer ganska besvikna och efter ett tag omotiverat. 
Kriminalvården brinner upp kompetens.  
 
Slutligen vill jag påpeka att Kriminalvården borde börja tänka långsiktigt i samband med 
personalpolitiken. Kriminalvården måste kalkylera in olika scenario i deras planer och sluta 
nedvärdera smart personal, så att Kriminalvården kanske är en bra arbetsgivare någon gång i 
framtiden. Dessutom kan jag nämna att även jag har tröttnat på Kriminalvårdens inte existerande 
personalpolitik. Jag fick lätt ett jobb hos en annan myndighet som kunde erbjuda mig en bättre 
tjänst samt bättre arbetsvillkor. Jag slutade min anställning som kriminalvårdare i februari 2012. 
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(bilaga 1) 

Kriminalvården                       Antal anställningar per 2010-01-01  Sida: 1 

   

 Totalt   

      -----------------------------------Månadsavlönade---------------------------------- Timavl. Summa  

      -------Tillsvidareanst.--------- ----------Visstidsanst.----------

Region  Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt 

   

Kriminalvårdens Huvudkontor (2888)  287 4 291 4 0 4 0 295 

Region Mitt (2890)  1686 22 1708 1 1 2 0 1710 

Region Nord (2889)  825 16 841 3 0 3 0 844 

Region Stockholm (2891)  1831 27 1858 12 0 12 0 1870 

Region Syd (2894)  1054 20 1074 1 0 1 0 1075 

Region Väst (2893)  1638 47 1685 3 1 4 0 1689

Region Öst (2892)  961 20 981 5 1 6 0 987 

Transporttjänsten (2887)  382 0 382 0 0 0 0 382 

    

Summa  8664 156 8820 29  3 32  0 8852 

   Utskriven av: KEDAKVS2 

2011-02-17 19:24 


