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Abstract  
______________________________________________________________________  

Title: How is balance achieved in managing an organization with competing logics?: A 

qualitative study focusing on punishment and care. 

Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits  

Author: Patrik Larsson  

Supervisor: Tomas Källquist  

Date: 2019 - September 

Aim: Focusing at imbalance and balance increase the understanding of how competing 

logics is managed in the management by the correctional care in Sweden. 

Method: The qualitative study was made with a hermeneutic starting, with 7 semi-

structured interviews which were made, and where the individual respondents described 

their own experience of punishment and care. The paper uses an abductive approach 

where a continuous interaction between theory and empirical data has been used. The 

analysis was based on the empirical result and the theoretical frame of reference.  

Result & Conclusion: From the perspective of the organization, balance is achieved 

between the two competing logics “punishment” and “care” thanks to the prison trying to 

motivate the prisoners to change their thoughts and behaviours, and to offer the client 

work, different programs, education, leisure activity, and to have cooperation contracts 

with external organizations before freedom preparing actions like permissions.      

Contribution of thesis: The study has contributed to an increased understanding how 

the competing logics punishment and care manages with help by controls, focusing at 

imbalance and balance. Out of the study it emerged that the low-risk prison comprises 

by controls like affect the balance between punishment and care, where imbalance is 

dominated by punishment, balance more balance between punishment and care. The 

study maped controls which affect the balance between imbalance and balance, controls 

which cause imbalance, and controls to reach balance.     

Suggestions for future research: Further study would be how controls managing at a 

prison of higher security focusing on imbalance and balance between the competing 

logics of punishment and care, and compare the results with the results from this study.             

Keywords: Planning, coordination, controls, punishment, care, competing logics, 

management, coexistence, imbalance, balance.   
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Sammanfattning  
______________________________________________________________________  

Titel: Hur uppnås balans i styrningen av en organisation med konkurrerande logiker?: En 

kvalitativ studie med fokus på straff och vård. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp  

Författare: Patrik Larsson  

Handledare: Tomas Källquist  

Datum: 2019 - september 

Syfte: Att med fokus på obalans och balans öka förståelsen för hur konkurrerande 

logiker hanteras i styrningen av kriminalvården i Sverige.   

Metod: Den kvalitativa studien genomfördes med en hermeneutisk utgångspunkt där 7 

semi-strukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor, där den enskilde 

individen har fått beskriva sin upplevelse av straff och vård. Uppsatsen har en abduktiv 

ansats då en kontinuerlig växelverkan mellan teori och empiri har gjorts. En analys har 

sedan genomförts, baserat på det empiriska resultatet och den teoretiska referensramen. 

Resultat & slutsats: Ur organisationens perspektiv, uppnås balans mellan de 

konkurrerande logikerna straff och vård genom att anstalten försöker motivera 

klienterna till förändring i tankesätt och handlingsmönster, och erbjuder klienterna 

arbete, programverksamhet, utbildning, fritidsaktiviteter, och har samarbetsavtal med 

externa organisationer inför frihetsförberedande åtgärder som permissioner och utsluss. 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till ökad förståelse hur de konkurrerande 

logikerna straff och vård hanteras med hjälp av styrmedel, med fokus på obalans och 

balans. Ur studien framkom att den öppna anstalten omfattas av styrmedel som påverkar 

balansen mellan straff och vård, där obalans är dominerat av straff, balans mer balans 

mellan straff och vård. Studien kartlagde styrmedel som påverkar balansen mellan 

obalans eller balans, styrmedel som orsakar obalans, och styrmedel för att uppnå balans.    

Förslag till fortsatt forskning: En fördjupad studie hur styrmedel hanteras på en 

anstalt av högre säkerhetsklass med fokus på obalans och balans mellan de 

konkurrerande logikerna straff och vård, och jämföra med de resultat som framkommit i 

denna studie. 

Nyckelord: Planering, koordination, styrmedel, straff, vård, konkurrerande logiker, 

styrning, samexistens, obalans, balans.   
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1 Inledning 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Alla organisationer behöver enligt Bruzelius och Skärvad (1974, 2017) styras, tydliga 

mål behöver sättas upp och styrmedel användas för att nå målen. Författarna beskriver 

vidare att styrning av en organisation handlar om att säkerställa att strategier genomförs 

för att uppnå de uppställda målen. Ax, Johansson och Kullvén (2009) beskriver i sin tur 

att styrningens viktigaste uppgifter är att planera verksamheten och koordinera 

aktiviteterna i verksamheten. Pettersson och Ricknell (2018) menar att konflikter kan 

råda inom en och samma organisation, där olika vägar mot organisationens mål ofta 

innehåller målkonflikter, det gäller för organisationen att kunna hantera dessa 

målkonflikter för att komma framåt. I enlighet med resonemanget ovan fokuserar 

styrning ofta på att skapa koordinering och samordning med hjälp av mål, men i 

praktiken finns ofta konflikter mellan olika mål. Konflikter som gör arbetet med 

koordinering och samordning av styrningen mer komplext och därmed intressant.                                                                                                                                                                                                                                                        

1.2 Problemdiskussion 

Ett teoriområde som uppmärksammar och placerar in målkonflikter i ett sammanhang är 

konkurrerande logiker, där Pache och Santos (2010) menar att målkonflikter är en 

utmaning för organisationer, för att planera, koordinera och samordna de olika 

aktiviteterna i verksamheten. Begreppet institutionell logik kom enligt Forseaus och 

Johnsén (2016), som refererar till Alford och Friedland (1985), att uppmärksammas 

redan på 1980-talet, vilket sedan utvecklades 1991 när Alford och Friedland (1991) 

studerade inbördes samband mellan individer, organisationer och samhälle. Wengander 

och Raad (2016) förklarar definitionen på ett enklare sätt, att institutionella logiker är ett 

huvudbegrepp inom organisatoriska studier vilket påverkar arbetet och den praxis 

organisationen följer. Cooper, Hinings, Greenwood och Brown (1996) menar att 

konkurrerande logiker är ett vanligt fenomen inom institutionell teori och att många 

organisationer präglas av konkurrerande logiker. Mångfaldiga krav på organisationen 

kan göra sig gällande och påverka hur organisationen skall styras, vilket kan skapa 

svårigheter i styrningen (Cooper et al., 1996). De konkurrerande logikerna kan enligt 

Ax et al. (2009) dock skapa målkonflikter, där det kan uppstå en institutionell 
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komplexitet vilket kräver en effektiv styrning för att organisationen ska kunna hantera 

målkonflikten. Att hantera målkonflikter är en central del i styrningen (Ax et al., 2009). 

Thornton och Ocasio (2008) menar att de flesta studier visar att flera logiker kan 

existera samtidigt i en organisation, detta kan dock skapa en komplexitet i 

organisationen. Det kan antingen visa sig i form av konflikter mellan de konkurrerande 

logikerna eller så kan de i motsatt fall samverka på ett verkningsfullt sätt, trots 

konkurrensen och komplexiteten dem emellan (Thornton & Ocasio, 2008). Pettersson 

och Ricknell (2018) refererar till Ezzamel, Robson & Stapleton (2012) och menar att 

multipla krav ofta ställs på organisationer och att oförenliga logiker ibland möts. De 

motstridiga kraven skall hanteras för att kunna fatta beslut hur organisationen skall 

agera för att styra verksamheten för att kunna nå de mål och visioner organisationen satt 

upp (Pettersson & Ricknell, 2018).  

När konkurrerande logiker hanteras, visar tidigare studier att olika styrmedel kan få de 

konkurrerande logikerna att samexistera (Thornton och Ocasio, 2008). De 

konkurrerande logikerna visar i tidigare studier att de kan samexistera på ett balanserat 

sätt eller på ett obalanserat sätt. Med balanserat förklaras av Reay och Hinings (2009), 

att de konkurrerande logikerna hittar en balans, där ingen av logikerna dominerar, detta 

kallar författarna för jämviktstillstånd. Med obalans förklaras av Thornton och Ocasio 

(2008), att de konkurrerande logikerna ofta samexisterar, men att de tar olika mycket 

plats, vilket skapar en obalans mellan de konkurrerande logikerna. 

Greenwood, Raynard, Kodeih, Micelotta och Lounsbury (2011) menar att det finns 

organisationer vilka till sin grundläggande natur har motstridiga krav och mål, till 

exempel sjukhus och professionsdrivna tjänsteföretag. I vissa organisationer fungerar 

samexistensen mellan de konkurrerande logikerna, medan i andra sammanhang har de 

svårare att samexistera (Greenwood et al., 2011). I Reay och Hinings (2009) studie 

samexisterar de konkurrerande logikerna på ett balanserat sätt, där nyckeln var 

kompromisser och ett samarbete mellan de olika aktörerna inom de olika logikerna, och 

att kompetensen och kunskapen användes på rätt sätt inom sitt respektive område. 

Arman, Liff och Wikerström (2014) visar i sin studie på en samexistens mellan de 

konkurrerande logikerna affärslogik och medicinsk professionell logik, dock så 

samexisterar de på ett obalanserat sätt, eftersom det visade sig att den vinstdrivande 

sjukvården fick ta mer plats än patientomsorgen.  
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Tidigare forskning om konkurrerande logiker har ovan beskrivits, hur de tar sig uttryck 

och hanteras inom olika kontexter, bland annat inom sjukhus och professionsdrivna 

tjänsteföretag. Det har beskrivits hur de kan samexistera med hjälp av olika styrmedel, 

samexistera på ett obalanserat respektive balanserat sätt, trots konkurrensen dem 

emellan.  

En annan organisation som omfattas av konkurrerande logiker är enligt Örtenvik (2005) 

den statliga organisationen kriminalvården, där strafflogiken konkurrerar med 

vårdlogiken. Inom kriminalvården blir det uppenbart med konkurrerande logiker, 

eftersom strafflogiken ska samexistera med vårdlogiken. Vid sökning på straff, vård och 

styrning inom kriminalvården fann jag en del närliggande artiklar, till exempel 

Örtenviks (2005) studie om straff, vård och ordning inom kriminalvården. Det 

konstateras dock att inga direkta studier finns av hur konkurrerande logiker hanteras i 

styrningen av kriminalvården och hur val av tydliga styrmedel påverkar balansen mellan 

de konkurrerande logikerna straff och vård. Eftersom det saknas studier av styrning och 

tydliga val av styrmedel i kriminalvården för att få de konkurrerande logikerna att 

samexistera, antingen på ett obalanserat eller balanserat sätt, anser jag att det finns ett 

intresse av detta område och tillika ett forskningsgap att fylla. Detta leder fram till 

studiens syfte. 

1.3 Syfte 

Att med fokus på obalans och balans öka förståelsen för hur konkurrerande logiker 

hanteras i styrningen av kriminalvården i Sverige.   
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2 Metod 
______________________________________________________________________ 

 

2.1 Forskningsansats 

Denna studie avser att med fokus på obalans och balans öka förståelsen för hur de 

konkurrerande logikerna straff och vård hanteras i styrningen av kriminalvården i 

Sverige. Med utgångspunkt ur min situation som klient på en öppen anstalt är 

forskningsansatsen präglad av aktörssynsättet. Arbnor och Bjerke (1994) menar att 

aktörssynsättet går ut på att tolka och skapa förståelse för den verkligheten såsom 

individerna uppfattar den. Däremot menar Arbnor och Bjerke (1994) att det inte finns en 

entydig sanning, eftersom den sociala verkligheten beror på människans uppfattningar. I 

denna studie innebär detta att förståelsen vilken slutligen förmedlats inte nödvändigtvis 

är den enda sanningen, men att den kan bidra till studiens syfte.  

Aktörssynsättet leder studien in på hermeneutistisk forskningsmetod, där en successiv 

läroprocess har utvecklats, och studien har kunnat gå på djupet under arbetets gång. Den 

hermeneutistiska forskningsmetoden går enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) ut på att 

tolka och förstå det studerade, där förståelsen genomgår en hermeneutistisk positiv 

kunskapsspiral, och forskaren erhåller en högre och högre förståelse. Även Bryman och 

Bell (2013) menar att den hermeneutistiska forskningsmetoden bygger på tolkning och 

förståelse. Den hermeneutistiska forskningsmetoden medförde att studien fick en 

karaktär av att den empiriska undersökningen skulle tolkas och en förståelse skulle 

erhållas utifrån respondenternas kontext och perspektiv. Ambitionen med studien har 

varit att i tolkningen och förståelsen vara objektiv i största möjliga mån, till exempel har 

jag försökt att få med många olika synvinklar från respondenterna. Tolkningar har 

kunnat göras utifrån det empiriska materialet, vilket utformades med hjälp av de 

erhållna svaren från respondenterna. Då styrningen av den öppna anstalten sker utifrån 

organisationens perspektiv, har resultatet av den empiriska undersökningen redovisats 

främst utifrån organisationens perspektiv, men där klienternas upplevelse och 

uppfattning av straff och vård har påverkat resultatet i viss mån.   
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Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två arbetssätt att arbeta utifrån den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet, induktivt och deduktivt. Den induktiva 

ansatsen handlar om att formulera teori utifrån det empiriska materialet, medan den 

deduktiva ansatsen handlar om att utifrån den teoretiska referensramen empiriskt pröva 

sina teorier (Bryman & Bell, 2013). Denna studie utgick från en abduktiv 

forskningsansats, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är en kombination av 

deduktiv och induktiv ansats. Denna ansats tillåter en kontinuerlig växelverkan mellan 

teori och empiri, och möjliggör att från den teoretiska referensramen gå till det 

empiriska materialet, och sedan kunna gå tillbaka till den teoretiska referensramen och 

lägga till teori vilken anses väsentligt för studien (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Tidigare forskning studerades inom de teman vilka ansågs relevanta för studiens syfte, 

vilka var: 

 Planering och koordination 

 Styrmedel 

 Straff och vård 

 Konkurrerande logiker 

En teoretisk referensram skapades utifrån relevant tidigare forskning inom de teman 

som beskrevs ovan där en teoretisk modell, se figur 2 sid 29, visar en visuell 

sammanfattning över relevant tidigare forskning som presenterats i den teoretiska 

referensramen.  

Utifrån den teoretiska referensramen utformades intervjuunderlaget, där ett empiriskt 

material inhämtades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Det empiriska 

materialet bearbetades sedan, och nya aspekter upptäcktes såsom budget, 

kommunikation, godtycklighet, VSP och regelverk, vilka ansågs relevanta för studien 

att lägga till i den teoretiska referensramen. På detta sätt har en växelvis verkan skett 

mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet, och möjlighet att 

kunna koppla ihop dessa delar.      

Att tolka och skapa förståelse är centrala begrepp i denna studie, därför har en kvalitativ 

metod anammats, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en förståelsebaserad metod. 

En kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer är den vanligaste metoden enligt Reay 

och Jones (2016) när det gäller studier av institutionella logiker.  
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Jag är medveten om att studien i mångt och mycket handlar om att tolka och förstå, att 

min tolkning och förståelse av den empiriska undersökningen var i fokus i denna studie.  

Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa studier kan innebära att forskningen blir 

för subjektiv, därför har min ambition under studiens process varit att vara objektiv i 

största möjliga mån. Mot bakgrund av dessa ovan beskrivna resonemang valdes en 

kvalitativ metod.  

2.2 Perspektiv 

Att bestämma utifrån vilket perspektiv studiens resultat skulle presenteras var inte 

enkelt. Men ganska snart bestämdes att utgångspunkten främst skulle vara ur 

organisationens perspektiv.  Detta val motiveras med att styrning av en organisation 

sker uppifrån, därför har studiens resultat presenterats mer utifrån organisationens 

perspektiv. Studien visade att personalen hade en mer balanserad syn på de 

konkurrerande logikerna straff och vård. Hade jag valt mer eller helt ur klienternas 

perspektiv, hade analysen och den modifierade teoretiska modellen, se figur 4 sid 60, 

sett mindre balanserad ut. Jag har dock tagit med en hel del empiriskt material från de 

intervjuade klienterna in i analysen, i syfte att förstå helheten hur den öppna anstalten i 

styrningen hanterar de konkurrerande logikerna straff och vård med fokus på obalans 

och balans.  
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2.3 Tillvägagångssätt 

För att förklara studiens tillvägagångssätt har följande forskningsmodell tagits fram. 

Modellen visar hur studien startade, hur studieprocessen har genomförts och förklarar 

helheten i studien, vilket även förklaras i textform nedanför forskningsmodellen.  

 

 

Figur 1: Studiens forskningsmodell (Egenkonstruerad, inspirerad av Book och 

Söderström (2019)). 
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Under min vistelse på öppen anstalt, stod det på ett tidigt stadium klart att det var den 

här organisationen jag ville studera närmare. Eftersom jag varit klient inom 

kriminalvården under en längre tidsperiod, har möjligheten att genomföra studien ur ett 

närmare perspektiv varit större än de som befinner sig utanför denna insynsskyddade 

värld. Det fanns ett intresse från min sida om styrning i en organisation och vilka 

styrmedel en organisation använder, därför började studien med 

informationsinhämtning om begreppen styrning och styrmedel. Sekundärdata inom 

olika kontexter med fokus på styrning och styrmedel inhämtades med hjälp av 

vetenskapliga artiklar, böcker och olika akademiska arbeten, i syfte att få förkunskaper 

inom dessa områden. Detta blev den inledande bakgrunden (1.1. Bakgrund), som kan 

ses i forskningsmodellen i figur 1 på sidan 7. Eftersom konkurrerande logiker dels, 

enligt Cooper et al. (1996), är ett vanligt fenomen inom institutionell teori, dels att 

kriminalvården omfattas av de konkurrerande logikerna straff och vård, övergick 

studien i en problemdiskussion (1.2), om begreppet konkurrerande logiker, vilket 

modellen visar i figur 1. Studier inom olika kontexter visade på att de konkurrerande 

logikerna kan samexistera på antingen ett obalanserat sätt eller på ett balanserat sätt. 

Detta mynnade sedan ut i studiens syfte (1.3), vilket visas i modellen i figur 1, att med 

fokus på obalans och balans öka förståelsen för hur konkurrerande logiker hanteras i 

styrningen av kriminalvården i Sverige.   

Forskningsmodellen visar vidare att den tidigare forskningen om konkurrerande logiker 

breddades för att skapa ett brett underlag till den teoretiska referensramen (3. Teoretisk 

referensram), där även studier om planering och koordination, styrmedel, straff och vård 

ansågs vara relevanta teman för studien. Studien gick ut på att öka förståelsen, därför 

bestämdes att studera tidigare forskning inom de ovan nämnda teman. Avslutningsvis i 

den teoretiska referensramen kunde en teoretisk modell byggas upp, se figur 2 sid 29, 

som är en visuell sammanfattning över relevant tidigare forskning som presenterats i 

den teoretiska referensramen.  

Utifrån den teoretiska referensramen och mitt urval (2.5. Urval) av respondenter 

skapades en intervjuguide (Bilaga 1) för intervjuerna, vilket modellen visar i figur 1, där 

intervjufrågorna delades upp inom de olika teman från den teoretiska referensramen, 

vilka var: 
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 Planering och koordination 

 Styrmedel 

 Straff och vård 

 Konkurrerande logiker 

Detta gjordes för att skapa en enhetlig struktur i studien och kunna följa en röd tråd 

genom studiens arbetsprocess och bidra till studiens syfte.  

Med hjälp av intervjuguiden ansåg jag mig väl förberedd att intervjua de utvalda 

respondenterna, där semi-strukturerade intervjuer genomfördes vid personliga möten 

med respondenterna. En god kunskap fanns initialt om anstaltens organisationsstruktur, 

därför kunde strategiskt viktiga respondenter väljas ut bland personal, med god insyn i 

verksamheten, för de planerade intervjuerna. Organisationsstrukturen behövdes ändå 

verifieras för att klargöra att den intervjuade personalen var strategiskt viktiga med god 

kunskap om verksamheten, därför bestämdes att verifiera den öppna anstaltens 

organisationsstruktur med hjälp av de erhållna svaren från intervjuguiden. 

Organisationsstrukturen kan ses i bilaga 2 sid 73.  

Efter bearbetning av det empiriska materialet, sammanställdes materialet inom de olika 

teman vilka har följt genom den teoretiska referensramen, intervjuguiden och nu i 

empirin. Det empiriska materialet jämfördes sedan med den teoretiska referensramen. 

Detta gjordes i syfte att hitta likheter och skillnader, och resultatet presenteras i en 

analys (5. Analys), vilket modellen i figur 1 visar, med samma tematisering vilken har 

följts genom den teoretiska referensramen, intervjuguiden, empirin och nu i analysen. 

Detta gjordes i syfte att få det strukturerat och överskådligt och för att kunna följa en 

röd tråd genom studiens arbetsprocess. Utifrån analysens innehåll utformades sedan en 

modifierad teoretisk modell, se figur 4 sid 60, som belyser de viktigaste styrmedlen som 

har identifieras genom studien av den öppna anstalten för att i styrningen hantera de 

konkurrerande logikerna straff och vård med fokus på obalans och balans. 

Modellen visar avslutningsvis att i kapitel 6, (6. Bidrag), lyftes fram huruvida syftet har 

besvarats, ett teoretiskt- och ett praktiskt bidrag presenteras, och sist ges förslag och 

idéer till vidare forskning. 
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2.4 Operationalisering 

I operationaliseringsprocessen insamlades till en början sekundärdata med hjälp av 

vetenskapliga artiklar, böcker och olika akademiska arbeten för att bilda en förståelse 

om de teman studien omfattas av. Eftersom syftet med studien var att med fokus på 

obalans och balans öka förståelsen för hur konkurrerande logiker hanteras i styrningen 

av kriminalvården i Sverige, blev valet organisationen kriminalvården, där fallstudien i 

denna organisation blev den öppna anstalten.   

Urvalet av respondenter kom att bestå av personal och klienter. Respondenterna har 

anonymiserats av säkerhetsmässiga skäl, och har grupperats efter grupperna personal 

och klienter. Datainsamlingen bestod av primärdata i form av semi-strukturerade 

intervjuer, och intervjuguiden utformades utifrån den teoretiska referensramen. Vidare i 

detta kapitel presenteras studiens analysmetod, där studiens analysprocess av det 

empiriska materialet och den teoretiska referensramen och dess jämförelse beskrivs, hur 

det praktiskt har gått till i processens alla faser. Samtliga ovan nämnda delar har 

beskrivits mer utförligt nedan. Avslutningsvis förs en metodkritik över studien, där 

kvalitetskriterier relaterade till kvalitativa studier tas upp.  

Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata handlar enligt Arbnor och Bjerke (1994) om att använda redan insamlat 

material, till exempel tidigare forskning. Den teoretiska referensramen bygger på 

sekundärdata, och är baserad på relevant tidigare forskning runt de tidigare beskrivna 

teman. Jag försökte hitta en bred och djup litteraturinsamling, eftersom det enligt 

Bryman (2002) är viktigt för att kunna jämföra den framtagna teoretiska referensramen 

och den empiriska undersökningen som genomförts. Ur studiens syfte, att med fokus på 

obalans och balans öka förståelsen för hur konkurrerande logiker hanteras i styrningen 

av kriminalvården i Sverige, fann jag till en början i litteratursökningen inledande 

information om styrning och styrmedlens betydelse i en verksamhet, där till exempel Ax 

et al. (2009) menar att styrningen av en verksamhet är utgångspunkten för att nå 

organisationens strategiska mål. Örtenvik (2005) menar att kriminalvården omfattas av 

de konkurrerande logikerna straff och vård, därför blev jag intresserad av att söka 

information om begreppet konkurrerande logiker, i syfte att ge läsaren en förståelse för 

detta begrepp.  
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Efter att jag hade sökt på artiklar om konkurrerande logiker fann jag Reay och Hinings 

(2009) studie ”Managing the rivalry of competing institutional logics”. Denna studie 

handlade om den kanadensiska sjukvården, där forskarna menade att med hjälp av olika 

styrmedel kunde de konkurrerande logikerna medicinsk logik och affärslogik 

samexistera på ett balanserat sätt. Detta skedde med hjälp av olika kompromisser och 

samarbeten, vilket ansågs intressant för studien, i syfte att finna mer kunskap om hur 

balans uppnås i styrningen av en organisation med konkurrerande logiker. Reay & 

Hinings (2009) studie ledde mig vidare bland deras referenser, där jag fann flera artiklar 

om hur konkurrerande logiker hanteras inom olika kontexter, och med hjälp av olika 

styrmedel får de konkurrerande logikerna att samexistera, antingen på ett obalanserat 

sätt eller ett balanserat sätt. Utifrån studiens syfte, att med fokus på obalans och balans 

öka förståelsen för hur konkurrerande logiker hanteras i styrningen av kriminalvården i 

Sverige, och med hjälp av den teoretiska referensramen, byggdes en teoretisk modell 

upp, se figur 2 sid 29, för att visuellt sammanfatta relevant tidigare forskning som 

presenterats i den teoretiska referensramen. Insamling av sekundärdata skedde främst 

med hjälp av databaserna Google, Google Scholar, Emerald, Scopus och Högskolan i 

Gävles bibliotek, där jag fann relevant forskning inom de olika teman som var 

behjälpliga för denna studie. För att söka efter information till studien har bland annat 

dessa sökord använts: planering, koordination, styrmedel, straff, vård, konkurrerande 

logiker, samexistens, balans och obalans.  

Fallstudie 

Enligt Gummesson (2003) är fallstudie en lämplig metod vid hermeneutisk forskning, 

och syftar till att ge en tydlig och klar bild av det fenomen som skall studeras. Målet är 

att beskriva och förtydliga det studerade fenomenet, vilket i denna studie är begreppet 

konkurrerande logiker. Bryman och Bell (2013) beskriver att den grundläggande formen 

för en fallstudie är en detaljerad och ingående studie av ett enda fall, till exempel en 

organisation eller en plats. Yin (2007) beskriver i sin tur fallstudiemetoden som en 

användbar metod där syftet är att bidra till den samlade kunskapen om individuella, 

gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska företeelser, där en ökad förståelse 

är ett mål för det som skall studeras. Sohlberg och Sohlberg (2013) konstaterar att vid 

fallstudier utgör intervjupersonerna utgångspunkten för beskrivningen, och 

intervjupersonerna skildras med avseende på de väsentliga aspekter studien bygger på, 

och individerna i organisationen skapar kontexten för beskrivningen.  
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I denna studie är den öppna anstalten fallstudien, och personal och klienter är 

individerna som studeras och skapar kontexten. 

2.5 Urval 

När det gäller urval av organisation behövde jag hitta en organisation vilken omfattas av 

de konkurrerande logikerna straff och vård. Då studier av till exempel Örtenvik (2005) 

har visat på att kriminalvården omfattas av de konkurrerande logikerna straff och vård, 

ansågs kriminalvården vara lämplig att studera för studiens syfte. Jag befinner mig på 

en anstalt av säkerhetsklass 3, den lägsta säkerhetsklassen inom kriminalvården vilken 

benämns öppen anstalt, därför omfattar studien verksamheten på denna öppna anstalt.  

Bryman och Bell (2013) benämner ett sådant val bekvämlighetsurval, beroende på att 

min studiesituation ur ett observationssyfte underlättas av att jag redan befinner mig i 

den miljö vilken skall studeras. Författarna beskriver även målinriktat urval, där 

respondenterna inte väljs slumpmässigt utan efter att strategiskt välja de mest lämpade 

informanter för att kunna uppfylla studiens syfte. Därför valdes strategiskt personal med 

god insyn och kunskap inom olika ansvarsområden, detta för att på ett tillfredsställande 

sätt uppfylla studiens syfte.  

Respondenterna för de semi-strukturerade intervjuerna valdes ur grupperna personal, 

och klienter med strafftid på minst 9 månader, eftersom kortare verkställighetstid är 

svårare att utvärdera. Detta val motiveras med att enligt min erfarenhet hinner inte 

klienter med kortare strafftid få den insyn och kunskap om verksamheten studien 

kräver. Intervjuer av personal har valts utefter olika ansvarsområden, detta val har gjorts 

i syfte att få en bred undersökning. Antalet respondenter var 7 till antalet, fördelat på 4 

personal med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden på anstalten, och 3 klienter, 

med en strafftid på minst 9 månader vardera.  Sju semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med sexton öppna frågor med möjlighet till följdfrågor, och hölls under 

april 2019 där varje intervju varade 10-20 minuter. Respondenterna vilka intervjuades 

presenteras nedan i tabell 1. Intervjuguiden för intervjun kan ses i bilaga 1 sid 71-72.  

Vid val av respondenter bland personal, var ambitionen att intervjua en av personerna i 

den högsta ledningen på den öppna anstalten för att de har en övergripande kunskap om 

organisationen och styrningen av dess verksamhet, vilket författaren av denna studie 

lyckades med.  
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Tabell 1: Respondenter studie 

 

Anonymisering av data 

Eftersom detta är en studie av en anstalt av klass 3, en öppen anstalt, är det känsligt att 

peka ut vilken anstalt det handlar om, men även att namnge respondenterna. Därför har 

samtliga respondenter anonymiserats, med syftet att det inte går att gissa sig till vilken 

anstalt eller respondent det gäller. Då jag från början utlovat respondenterna anonymitet 

av säkerhetsskäl, har respondenterna delats in i två grupper, personal och klienter, och 

sedan grupperats efter personal 1 – personal 4 och klient 1 – klient 3. Jag anser inte att 

denna anonymisering har påverkat studien på ett negativt sätt, utan anonymiseringen 

kan istället haft en positiv effekt i och med att respondenterna har kunnat svara mer 

ärligt och i förtroende att de inte kommer att bli offentliga. Innan varje intervju har jag 

förklarat för varje enskild respondent att de kommer att vara anonyma, och att även 

anstalten kommer att förbli anonym.  

  

Respondent Befattning 

Personal 1 Lärare Lärcentrum 

Personal 2 Klienthandläggare 

Personal 3 Kriminalvårdare 

Personal 4 Kriminalvårdsinspektör 

Klient 1 Ekobrottsdömd, fängelsestraff 30 månader 

Klient 2 Våld- och våld-i-nära-relationsdömd, fängelsestraff 144 månader 

Klient 3 Ekobrottsdömd, fängelsestraff 24 månader 
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2.6 Datainsamling 

För att skapa goda möjligheter att uppnå studiens syfte, har datainsamlingsalternativen 

för insamling av primärdata genomgåtts för att hitta rätt alternativ. Eftersom studien 

hade en tolkande och kvalitativ metod, ansågs enkäter inte vara ett lämpligt alternativ. 

Enligt Bryman och Bell (2013) utgör enkäter en strukturerad datainsamling där frågorna 

är specifika.  

Intervjuer ansågs vara det mest lämpliga datainsamlingsalternativet för denna studie, 

eftersom respondenterna gavs möjlighet att beskriva sin upplevelse och uppfattning av 

de teman studien bestod av. Semi-strukturerade intervjuer ansågs vara rätt 

intervjuteknik, eftersom möjligheter ges till diskussioner (Gilham, 2008). 

Datainsamlingen i form av semi-strukturerade intervjuer kom att bestå av 4 personal, 

strategiskt utvalda med god insyn och kunskap inom olika ansvarsområden för att få en 

trovärdig och tillförlitlig bild av verksamheten, och 3 klienter, dömda till fängelse mer 

än 9 månader. Gilham (2008) beskriver teoretisk mättnad, som ett stadie där ytterligare 

intervjuer inte resulterar i nya insikter. Min uppfattning är att fler intervjuer inte hade 

tillfört ytterligare relevant information till studien.  

Primärdata 

Primärdata är enligt Jacobsen (2002) upplysningar vilka samlas in för första gången, i 

form av till exempel intervjuer eller observationer. Det empiriska materialet i studien 

består uteslutande av primärdata i form av semi-strukturerade intervjuer, där de erhållna 

svaren från respondenterna utgör grunden till det empiriska materialet, och den 

efterföljande analysen.    

Intervjuer 

Enligt Kvale (1997) är centrala frågor vid en intervjuundersökning:  

 Vad 

 Varför 

 Hur 

Vad innebär att skaffa förkunskaper om det som skall undersökas. Med hjälp av den 

långa erfarenheten inom det studerade området, ansågs en del förkunskaper föreligga 

om det som skulle undersökas, men där den inhämtade tidigare forskningen om de 

relevanta teman breddade förkunskapen.  
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Syftet klargjordes i början av studien och anger varför denna studie görs. Med hur 

menar Kvale (1997), att det är viktigt att välja den lämpligaste metoden för att få bästa 

akademiska resultat.  Bryman och Bell (2013) beskriver semi-strukturerade intervjuer 

som en metod där intervjuaren i förväg har bestämda frågor, men där även följdfrågor 

kan förekomma för att bredda insamlingen av data. Till studien valdes en kvalitativ 

metod, där semi-strukturerade samtalsintervjuer ansågs vara rätt metodval för 

insamlingen av empiriskt material. Frågorna är ställda efter de teman studien baseras på 

och på studiens syfte. Jag har vid mina intervjuer haft en öppenhet vid 

frågeställningarna och de diskussioner vilka har uppkommit, detta för att kunna få ut 

mesta möjliga information.  

Intervjuguidens utformning 

Intervjuguiden, se bilaga 1 sid 71-72, har utformats utifrån den teoretiska 

referensramen, och utifrån de teman som beskrevs i den teoretiska referensramen, vilka 

var:  

 Planering och koordination 

 Styrmedel 

 Straff och vård 

 Konkurrerande logiker 

Syftet med tillvägagångssättet var att skapa en enhetlig struktur och en tydlig empiri för 

att på ett tydligt sätt koppla de olika teman mellan den teoretiska referensramen och 

empirin. Eftersom syftet med studien var, att med fokus på obalans och balans öka 

förståelsen för hur konkurrerande logiker hanteras i styrningen av kriminalvården i 

Sverige, ansågs att dessa teman bidrog till studiens syfte.  Detta grundade sig i att kunna 

koppla min teoretiska referensram och det empiriska materialet till analysen för 

respektive tema, och kunna följa tankegångarna i arbetsprocessen i en systematisk 

ordning och därmed hålla en röd tråd genom studien.  

Svårigheter uppstod dock vid denna uppdelning, eftersom det var svårt att dels dela in 

frågorna, dels dela in svaren i de olika teman, eftersom vissa teman ”gick in” i varandra. 

T.ex. i temat styrmedel efterfrågas medel för att straffa och vårda klienterna, vilket även 

till en viss del efterfrågas i temat straff och vård. Där frågas respondenterna om hur 

vården bedrivs och på vilket sätt klienterna kan straffas?  
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Jag valde att hålla kvar de erhållna svaren efter frågeställningarna inom respektive tema, 

trots att en del frågor och svar passade in i flera olika teman. Detta gjordes i syfte att få 

en enhetlig struktur i studiens process genom den teoretiska referensramen, 

intervjuguiden, empirin och analysen.  

Syftet med frågorna i intervjuguiden var att de inte skulle vara ledande, vilket Bryman 

och Bell (2013) betonar är viktigt. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver i sin tur att 

det är viktigt att intervjufrågorna bör vara begripliga för respondenterna, därför har 

frågorna konstruerats för maximal förståelse, och har respondenterna haft funderingar 

kring frågeställningar har frågeställningarna förklarats och utvecklats. Yin (2007) menar 

att det kan finnas en risk att intervjufrågorna inte är utformade på rätt sätt, vilket kan 

innebära att respondenternas svar blir sämre och att tillförlitligheten minskar. En 

öppenhet vid intervjuerna med möjlighet till följdfrågor och diskussioner ökar 

tillförlitligheten i studien enligt Yin (2007), vilket är ett arbetssätt i den semi-

strukturerade intervjutekniken enligt Gilham (2008). Därför ansågs semi-strukturerade 

intervjuer vara lämplig metodteknik, och intervjuguiden testades även på en neutral 

person för att få respons på hur frågorna upplevdes. Med hjälp av detta kunde den 

framtagna intervjuguiden justeras och till sist bedömas ha potential att vara rätt för 

studiens syfte.  

Min utformning av intervjuguiden bestod av inledande frågeställningar inom temat 

planering och koordination av aktiviteter i verksamheten, där personal först fick 

beskriva vilket ansvarsområde de arbetar inom, och även beskriva 

organisationsstrukturen. Att få organisationsstrukturen beskriven var i syfte att få en 

överblick vilken position i organisationen respondenten hade, då målsättningen var att 

intervjua personal med god insyn och kunskap om verksamheten. Klienter fick beskriva 

hur långt straff de är dömda till, detta i syfte att se om de är i rätt målgrupp för studien.  

Vidare ställdes frågor om och vilka styrmedel anstalten tillhandahåller, dels för att 

straffa, dels för att vårda. Sedan ställdes frågor om respondenternas syn på straff och 

vård, där klienternas upplevelse av straff var särskilt viktig i detta tema, eftersom 

klienterna är de vilka upplever straffets påverkan. Sist i intervjuguiden ställdes frågor 

om temat konkurrerande logiker, om till exempel straff och vård går att bedriva 

samtidigt, och om styrmedel kan orsaka obalans respektive uppnå balans mellan de 

konkurrerande logikerna straff och vård.  
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2.7 Analysmetod 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det inte några entydiga och klara regler för hur en 

kvalitativ analys av det insamlade materialet ska genomföras, men författarna beskriver 

en analysmetod, tematisk analys, vars analysmetod går ut på att urskilja olika teman 

eller mönster i de erhållna svaren från respondenterna med hjälp av intervjuerna. 

När de semi-strukturerade intervjuerna var genomförda, redovisades personalens 

respektive klienternas svar för sig inom respektive tema, för att i slutet av varje tema 

sammanfatta det empiriska materialet inom respektive tema. De teman studien 

omfattades av var: 

 Planering och koordination 

 Styrmedel 

 Straff och vård 

 Konkurrerande logiker 

Det empiriska materialet jämfördes sedan med den teoretiska referensramen i syfte att 

hitta likheter och skillnader, vilket genomfördes i analysavsnittet. Detta gjordes i syfte 

att undersöka hur det empiriska materialet stämmer överens med den teoretiska 

referensramen inom respektive tema. 

I analysen fann jag det till en viss del svårare att hålla den strikta uppdelningen inom de 

beskrivna teman, och märkte ibland att de erhållna svaren från intervjuerna i vissa fall 

innehöll styrmedel, vilka hade beskrivits i andra teman.  Däremot sammanfattas 

analysen i den modifierade teoretiska modellen, se figur 4 sid 60, där slutresultatet ändå 

blev det samma, med uppdelningen mellan obalans och balans. Den modifierade 

teoretiska modellen belyser de viktigaste styrmedlen som har identifierats genom 

studien av den öppna anstalten för att i styrningen hantera de konkurrerande logikerna 

straff och vård med fokus på obalans och balans, där vissa ändringar från den teoretiska 

modellen, se figur 2 sid 29, har gjorts utifrån studiens analys.  
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2.8 Metodkritik 

Det finns enligt Bryman och Bell (2013) flera kvalitetskriterier kvalitativa studier ska 

bedömas och utvärderas utifrån, i syfte att öka studiens trovärdighet och äkthet. Denna 

studie baseras på fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Bryman och Bell (2013) menar vidare att det är dessa kriterier en 

kvalitativ studie ska använda sig av, eftersom studien inte kommer fram till en absolut 

och entydig sanning.  

Tillförlitlighet 

I syfte att uppnå en god tillförlitlighet användes respondentvalidering, vilket Bryman 

och Bell (2013) menar är viktigt för att kunna se om den sociala verkligheten har 

presenterats på ett tydligt sätt. Forskarna bör följa de existerande regler och ge 

respondenterna möjlighet att bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på ett 

riktigt sätt, om denna möjlighet inte kan ges tolkningen, är risken att studien blir 

felaktig och tillförlitligheten minskar (Bryman och Bell, 2013).  Kvale (1997) beskriver 

i sin tur att om forskaren själv tolkar empirin, kan det leda till egna perspektiv och 

påverka resultatet. Därför fick respondenterna möjlighet att ta del av det empiriska 

materialet och bekräfta eller lägga till ytterligare information.  Eftersom intervjuerna 

präglades av en öppenhet, med möjlighet till följdfrågor och diskussioner, där 

respondenterna har fått ta del av det empiriska materialet och analysen, och komma med 

synpunkter, vilket beskrevs ovan som respondentvalidering, anser jag att studiens 

tillförlitlighet är god.  

Överförbarhet 

Bryman och Bell (2013) beskriver kvalitetskravet överförbarhet, där en kvalitativ studie 

har fokus på att erhålla djup kunskap om det undersökta. Bryman och Bell (2013) ställer 

frågan, är de resultat studien kommer fram till överförbara till andra miljöer? I studien 

kom det empiriska materialet helt att bestå av personliga intervjuer, och eftersom 

förhållandena på en anstalt skiljer sig på många sätt gentemot andra miljöer, är det 

troligtvis svårt att överföra resultatet till andra miljöer.  Däremot anser jag att resultaten 

skulle kunna överföras till andra öppna anstalter, eftersom förhållandena och 

frågeställningarna om straff och vård är likartade.   
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Pålitlighet 

Under studiens gång har studiens tillvägagångssätt metodiskt och tydligt beskrivits 

genom arbetsprocessens alla delar, vilket Bryman och Bell (2013) anser är viktigt för att 

påvisa pålitlighet av studien. Vidare har studiens forskningsansats beskrivits, hur 

litteraturinsamlingen gått till och hur empirisk data inhämtats och analyserats. Detta har 

gjorts i syfte att visa läsaren hur bidraget har bearbetats fram, och för att påvisa 

pålitligheten i studien. 

Konfirmering 

Att uppfylla det sista kvalitetskriteriet konfirmering som Bryman och Bell (2013) 

beskriver, innebär att man på ett objektivt sätt framför sina åsikter och inte låter 

personliga värderingar ta plats i studiens arbetsprocess. Enligt Bryman och Bell (2013) 

går det dock inte i kvalitativa studier att uppnå en fullständig objektivitet. Jag är 

medveten om att min situation som klient på anstalt krävde att jag skulle hålla mina 

åsikter på ett objektivt plan och inte låta studien bli för personligt nyanserad. Därför har 

jag låtit mina respondenter först granska det empiriska materialet för att få bekräftat att 

jag uppfattat det som sades i de semi-strukturerade intervjuerna korrekt. Därefter har 

mina respondenter fått läsa analysen, också i syfte att se om jag har uppfattat det 

empiriska materialet korrekt. Detta tillvägagångssätt har gjorts i syfte att i största 

möjliga mån genomföra en objektiv studie och inte låta mina personliga värderingar 

styra studien.  
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3 Teoretisk referensram 
______________________________________________________________________ 

Utifrån studiens uppställda syfte presenteras i detta kapitel studiens teoretiska 

referensram, som har utformats för att ge läsaren en djupare insikt om relevant tidigare 

forskning inom studiens valda teman och därigenom möjliggöra en förståelse för 

studiens syfte och bidrag. Genom att syftet var, att med fokus på obalans och balans öka 

förståelsen för hur konkurrerande logiker hanteras i styrningen av kriminalvården i 

Sverige, kopplas det till den forskningsansats som presenterades i metoddelen. 

Aktörssynsättet, hermeneutisk forskningsmetod, och kvalitativ metod som beskrevs i 

metodavsnittet, handlar alla om att tolka och skapa en förståelse för det som skall 

studeras. Den abduktiva forskningsansatsen möjliggjorde sedan en kontinuerlig 

växelverkan mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet, då nya 

aspekter upptäcktes i det empiriska materialet under studiens arbetsprocess.  

Kapitlet inleds med planering och koordination, för att sedan övergå till att presentera 

fler relevanta delar utifrån studiens syfte. Av dessa presenteras först begreppet 

styrmedel, och dess betydelse i en organisation, för att sedan presentera logikerna 

strafflogik och vårdlogik, och begreppet konkurrerande logiker. Avslutningsvis byggs 

en teoretisk modell upp utifrån den relevanta tidigare forskning som presenteras nedan i 

den teoretiska referensramen.        

3.1 Planering och koordination        

Ax et al. (2009) menar att styrningen av en verksamhet är utgångspunkten för att nå 

strategiska mål. Styrningen har olika uppgifter, där de viktigaste uppgifterna bland 

annat består av: 

 Planering av verksamheten 

 Koordinering av aktiviteter 

Ax et al. (2009) beskriver att styrning avser en medveten påverkan på en verksamhet 

och de styranden, och att målet med styrningen är att få organisationen att sträva mot de 

mål som uppställts. Merchant och Van der Stede (2007) beskriver detaljstyrning likt en 

styrningsprocess där arbetet styrs med hjälp av regler och policyer, men där 

godtycklighet vid beslut ändå är vanligt förekommande.  
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Hur arbetsuppgifter skall utföras finns ofta beskrivet i regler, och ses som en trygghet 

för den anställde att veta vad som förväntas av denne (Merchant och Van der Stede 

(2007). Författarna menar att styrsättet lämpar sig bäst i organisationer, där chefer har 

kunskap om vilket arbetssätt som är eftersträvansvärt, och att det önskade arbetssättet 

kan följas upp och kontrolleras att det används på rätt sätt. 

Anthony (1990) beskriver i sin tur administrativ styrning som en process där cheferna i 

ledningsposition påverkar sina medarbetare att genomföra organisationens strategier, 

och består bland annat av verksamhetsplanering, utförande och uppföljning. Vidare 

beskriver författaren att den strategiska planeringen är den process där organisationen 

beslutar om organisationens mål och de strategier som krävs för att nå dessa mål.  

Rubenowitz (2004) beskriver att alla organisationer på något sätt vill samordna de olika 

resurserna, i syfte att nå de mål organisationen har satt upp. Birnberg (1998) menar att 

kommunikation inom och mellan de olika nivåerna är viktigt för att koordinera de olika 

enheterna i organisationen och skapa ett gott samarbete. Genom att platta till i 

organisationsstrukturen menar Rubenowitz (2004) vidare att styrningen och 

beslutsgången blir effektivare, där styrmedel har en viktig funktion för styrningen av 

verksamheten, vilket beskrivs nedan.  

3.2 Styrmedel 

För att på ett effektivt sätt kunna nå de strategiska mål organisationen satt upp, behöver 

organisationen enligt Ax et al. (2009) styrmedel för att kunna styras på bästa sätt. 

Författarna beskriver att styrmedlen organisationsstruktur, ansvarsfördelning och 

beslutsprocesser anses lämpliga och effektiva styrmedel för att kunna nå 

organisationens mål. Detaljstyrning anses enligt Merchant och Van der Stede (2007) 

vara den mest direkta formen av styrmedel, vilket går ut på att kontrollera att 

medarbetarna agerar i linje med de regler och policyn organisationen styrs efter. 

Birnberg (1998) menar att det formella styrmedlet budget hör till traditionellt tänkande 

och är för många företag och organisationer ett viktigt styrmedel. Ax et al. (2009) menar 

i sin tur att en av budgetens främsta användning är att planera och koordinera 

verksamheten.   



 

 22 

 

3.3 Straff och vård 

Institutionella logiker har sin grund i Alford och Friedlands (1991, sid 243) studie om 

samband mellan individer, organisationer och samhälle. Forskarnas definition av 

institutionella logiker var: 

”Symboliska system, ett sätt att prioritera verkligheten och göra 

upplevelser av tid och utrymme meningsfulla” 

Wengander och Raad (2016) förklarade definitionen på ett enklare sätt, att 

institutionella logiker är ett huvudbegrepp inom organisatoriska studier och påverkar 

arbetet och den praxis organisationen följer. Thornton och Ocasio (2008) beskriver i sin 

tur att institutionella logiker definierar organisationens mål och mening.     

Örtenviks (2005) beskrivning av kriminalvården och dess motstridiga logiker straff och 

vård, leder mig in på de konkurrerande logikerna strafflogik och vårdlogik, vilka 

presenteras nedan. 

Strafflogik 

Att straffa en individ vilken har begått ett brott är enligt Feldt och Stjernkvist (2013) 

samhällets sätt att visa att oönskade handlingar inte accepteras.  Kriminalvårdens 

uppgift enligt kriminalvården (2017) är att verkställa det av domstolen utdömda 

straffet, men enligt Örtenvik (2005) innefattar straffet flera dimensioner. Författaren 

menar att straffets mängd i detta fall är utmätt i tid, och att straffet bland annat består 

av reglering, frihetsberövande, ansvarsfråntagande, byråkratisk tröghet och ofrivillig 

samvaro med andra. Meitmann (2018) menar i sin tur att kriminalvården har ett 

viktigt samhällsuppdrag där det dels ska säkerställas att straff blir verkställda, dels 

arbeta för att förebygga brottslighet i samhället genom behandling och vård, vilket 

leder mig in på vårdlogiken. 

Vårdlogik 

Örtenvik (2005) menar att vården kriminalvården ger, har för avsikt att uppväga och 

kompensera de negativa konsekvenser straffet innebär. Författaren menar vidare att vård 

inom kriminalvården är åtgärder vilka leder till en återanpassning till samhället med nya 

kunskaper, ”verktyg” och tankemönster för att klara av ett laglydigt liv ute i samhället. 
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Den öppna anstalten  

Kriminalvården är enligt kriminalvården (2017) en statlig organisation med ansvar för 

häkten, fängelser och frivård. Myndighetens huvudsakliga uppdrag är att genom frivård 

och fängelse verkställa de påföljder domstolarna dömer ut, och målet är att minska 

återfall i brottslighet för de klienter som avtjänar sin verkställighet på anstalt  

(kriminalvården, 2017). För att minska återfallen i brottslighet behöver klienterna ges 

förutsättningar för att lyckas. Kriminalvården (2007) beskriver att målet med 

verkställigheten är att klienten skall komma ”bättre ut”. Med det förklaras i 

Kriminalvården (2007, sid 4), i sin egen vision och värdegrund som lyder: 

”De dömda ska vara bättre rustade att klara ett liv utan kriminalitet och 

missbruk efter verkställd påföljd än de var innan de blev föremål för 

kriminalvård”     

 

Kriminalvården (2017) beskriver att kriminalvården erbjuder klienterna olika typer av 

arbeten, utbildningar och behandlingsprogram för att ge klienterna rätt förutsättningar 

för sin återanpassning till samhället. Klienten skall tillsammans med kriminalvården 

upprätta en verkställighetsplan, VSP, där det skall fastställas vilka insatser som behövs 

och vilka mål klienten ska uppnå under verkställigheten (Kriminalvården, 2017). 

Kriminalvården lyder enligt kriminalvården (2019b) under regering och riksdag, och 

styrs av externa och interna styrdokument. De externa styrdokumenten består av olika 

författningar, där bland annat fängelselagen (2010:610), förordningen om 

vuxenutbildning (2011:1108) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är några av de 

viktigaste för styrningen av verksamheten, och de interna styrdokumenten består enligt 

kriminalvården (2019b) bland annat av en arbetsordning, och visar de föreskrifter och 

former verksamheten skall rätta sig efter (kriminalvården, 2019b). Att medarbetarna 

inom kriminalvården använder det tillgängliga regelverk på rätt sätt, är viktigt för 

styrningen av organisationen (kriminalvården, 2019b). 

 Legovic (2014, sid 41) beskriver medarbetarpolicyn, där Generaldirektören Nils Öberg 

i en skrivelse till samtliga anställda inom kriminalvården beskriver medarbetarpolicyn 

som: 

 ”att en medarbetare fattar väl underbyggda beslut enligt gällande 

 regelverk och att han agerar i linje med den värdegrund som gäller inom 

 staten och inom kriminalvården” 
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Den öppna anstalten är enligt kriminalvården (2019a) en anstalt i säkerhetsklass 3, den 

lägsta säkerhetsklassen, även kallad ”öppen anstalt”. Klienterna på anstalten skall enligt 

kriminalvården (2019a) ta ansvar för tiden i fängelset genom att medverka i driften av 

anstalten, där klienternas kunskaper på olika arbetsområden tas tillvara. Verksamheten 

skall ge färdigheter och kunskaper som underlättar klienternas återanpassning till 

samhället, därför erbjuder anstalten klienterna sysselsättning och behandling i form av 

bland annat arbete, utbildning och programverksamhet (kriminalvården, 2019a). 
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3.4 Konkurrerande logiker 

Thornton och Ocasio (2008) menar att de flesta studier visar att flera logiker kan 

existera samtidigt i en organisation. Pettersson och Ricknell (2018) refererar till 

Ezzamel, Robson och Stapleton (2012) och menar att multipla krav ofta ställs på 

organisationer och att oförenliga logiker ibland möts och konkurrerar med varandra, 

vilket författarna benämner med institutionell komplexitet. De konkurrerande logikerna 

skall hanteras för att kunna fatta beslut hur organisationen skall agera för att styra 

verksamheten, i syfte att försöka tillgodose de motstridiga mål som organisationen satt 

upp (Battilana & Dorado, 2010).  

Det finns tidigare forskning om hur konkurrerande logiker hanteras inom olika 

kontexter, där studier visar på att konkurrerande logiker kan samexistera i en 

organisation (Thornton och Ocasio, 2008). Vissa studier visar på att konkurrerande 

logiker kan samexistera på att balanserat sätt, till exempel Reay och Hinings (2009), 

Pache och Santos (2010) och Greenwood, Raynard, Kodeih, Micelotta och Lounsbury 

(2011). Andra studier visar på att konkurrerande logiker kan samexistera, men på ett 

obalanserat sätt, till exempel Goodrick och Reay (2011), Suddaby och Greenwood 

(2005), Arman, Liff och Wikerström (2014) och Pache och Santos (2013). Här nedan 

beskrivs några studier vilka behandlar konkurrerande logiker, där hjälp av olika 

styrmedel får logikerna att samexistera, antingen på ett obalanserat sätt, eller på ett 

balanserat sätt.  

Obalans 

I studien av Goodrick och Reay (2011), en fallstudie om amerikanska apotekare från 

1852 till idag, visade forskarna att olika arbetsuppgifter var styrda av olika logiker. 

Konkurrensen logikerna emellan gjorde att när den ena logiken ökade i styrka så 

minskade den konkurrerande logiken i sin tur, detta förklarades av att vissa perspektiv 

av arbetet styrdes av en logik, andra perspektiv av arbetet av en annan konkurrerande 

logik (Goodrick och Reay, 2011). De konkurrerande logikerna kunde samexistera, men 

en obalans rådde mellan logikerna. 

Dominans 

Suddaby och Greenwood (2005) menar att det är viktigt med en dominant logik, men att 

det ibland kan vara nödvändigt att kunna skifta från en dominerande logik till en annan, 

och att institutionella förändringar gör att fokus flyttas mellan de olika logikerna. 
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Arman et al. (2014) visar i en studie inom den svenska sjukvården, i detta fall den 

svenska ungdomspsykiatrin, hur konkurrerande logiker kan samexistera. Trots att de är 

motpoler lyckades de samexistera, men inte på ett balanserat sätt. Forskarna kom fram 

till att affärslogiken dominerade den medicinska professionella logiken, genom att den 

vinstdrivande sjukvården fick ta mer plats än patientomsorgen. 

Frikoppling 

Pache och Santos (2013) beskriver i sin studie i Frankrike, om organisationer vars 

arbete sker i intersektionen mellan en social välfärdslogik och en kommersiell logik, om 

ett sätt att hantera konkurrerande logiker. Detta styrmedel benämner forskarna 

frikoppling, och då tillskrivs den ena logiken endast ett symboliskt värde. Detta innebär 

att organisationen förmedlar en bild av sin verksamhet de inte kan följa fullt ut (Pache 

& Santos, 2013). Brist på överensstämmelse föreligger mellan det förmedlade och det 

verkliga utfallet av verksamheten (Larsson Von Garaguly, 2016). Pache och Santos 

(2013) menar att den dominerande logiken följs, och en samexisterande obalans råder 

mellan de konkurrerande logikerna.  

Undvikande 

Ett annat sätt att hantera konkurrerande logiker är enligt Pacho och Santos (2013), vilka 

hänvisar till Oliver (1991), att undvika att anpassa sig till institutionellt tryck inom 

organisationen, och kringgå de villkor som görs nödvändiga för denna 

överensstämmelse. Forskarna menar att det är ett försök att utesluta behovet av att 

anpassa sig till motstridiga institutionella krav, men att det kan skapa en obalans mellan 

de konkurrerande logikerna, genom att en av logikerna blir dominerande. 

Balans 

Många studier har gjorts inom sjukvården, till exempel Reay och Hinings (2009) studie 

om den kanadensiska sjukvården, där studien visar att läkaren följde den medicinska 

logiken och styrelsen följde affärslogiken. Forskarna beskriver att med hjälp av olika 

styrmedel kunde de konkurrerande logikerna samexistera, där ett antal kompromisser 

och kollaborationer mellan logikerna gjorde att de lyckades få de två konkurrerande 

logikerna att samexistera på ett balanserat sätt, med resultatet att en fungerande sjukvård 

erhölls. I detta fall handlade det om att de olika logikerna kunde uppnå balans, mer än 

att en logik dominerar över den andra logiken.  



 

 27 

 

Att hitta balans mellan konkurrerande logiker kan skapas genom olika tillvägagångssätt, 

genom att i styrningen hantera konkurrerande logiker. Nedan beskrivs olika studier som 

visar på olika styrmedel vilka kan skapa balans i hanteringen av konkurrerande logiker.   

Kompromiss genom förhandling 

Det första styrmedlet i Reay och Hinings (2009) studie möjliggjorde en kompromiss, 

där läkarnas kompetens användes vid beslutsfattande av bland annat medicinska 

sakfrågor. De konkurrerande logikerna tilläts samexistera genom en kompromiss av 

logikerna, och tilläts att samexistera på ett balanserat sätt (Reay & Hinings, 2009). I en 

annan studie av Pache och Santos (2010) menar forskarna att en kompromiss är ett sätt 

för organisationer att uppnå partiell överensstämmelse med institutionella förväntningar 

och ställda krav på organisationen. Vid användning av kompromiss strävar 

organisationer efter att åtminstone delvis uppfylla de motstridiga kraven (Pache & 

Santos, 2010). 

Att uppnå en kompromiss kan göras på olika sätt, ett sätt kan vara genom förhandling. 

Pache och Santos (2010) menar att genom förhandling kan en kompromiss skapas, där 

organisationen kan anpassa sig till endast minimala ställda krav inom respektive logik, 

och på detta sätt uppnå en balans mellan de konkurrerande logikerna.   

Samarbete genom integration 

Det andra styrmedlet i Reay och Hinings (2009) studie berörde samarbeten på olika sätt. 

Ett samarbete skedde under organisationens förändringsprocess, där läkarnas åsikter 

vägdes in vid beslutsfattande, vilket ledde till att aktörerna inom respektive profession 

behöll sin identitet, men att samarbeten mellan aktörerna i de olika logikerna skapade en 

process av institutionell förändring (Reay och Hinings, 2009). Ett annat samarbete 

skedde genom ett nära samarbete mot högre beslutsfattare, där de tillsammans lyckades 

bättre än vad enskilda aktörer hade gjort enskilt, även så möjliggjordes ett effektivt 

samarbete för att kunna ta fram innovativa lösningar, där de utnyttjade varandras styrkor 

(Reay & Hinings, 2009).  

Dessa samarbeten skapade enligt Reay och Hinings (2009) förutsättningar för att ge 

utrymme för de båda logikerna att samexistera och uppnå balans, där nyckeln var ett 

samarbete mellan de olika aktörerna inom de olika logikerna, men där kompetensen och 

kunskapen användes på rätt sätt inom sitt respektive område.  
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Samarbeten kan enligt Kvarnström (2016) ta sig uttryck på olika sätt, där olika 

klassificeringar och steg har skapats. Ett av stegen som forskaren benämner är det 

integrerade steget, där samarbete sker med gemensamma värderingar, målsättningar och 

strategier. Det innebär att verksamheten i de konkurrerande logikerna kan ”ro åt samma 

håll”, där samarbete är en viktig komponent för att få verksamheten att fungera, och på 

detta sätt kunna uppnå en balans mellan de konkurrerande logikerna.  

Horisontell frikoppling 

Ett sätt att hantera konkurrerande logiker och försöka uppnå balans dem emellan visas i 

en studie av Greenwood et al. (2011), inom bland annat sjukhus och professionsdrivna 

tjänsteföretag. Forskarna beskriver ett styrmedel de kallar horisontell frikoppling, vilket 

bland annat innebär att organisationens verksamhet delas upp i olika separerade 

ansvarsområden, och aktörerna ges då möjlighet att fokusera på att tillfredsställa krav 

och mål från sitt ansvarsområde, att själv agera efter den institutionella logik som 

präglar sin del av verksamheten. På detta sätt kan konkurrerande logiker tillåtas att 

existera samtidigt på ett balanserat sätt inom organisationen (Greenwood et al., 2011). 
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3.5 Teoretisk modell 

För att sammanfatta den presenterade teoretiska referensramen i detta kapitel kommer 

studien att utgå från de konkurrerande logikerna straff och vård, vilka den öppna 

anstalten omfattas av. När en organisation omfattas av konkurrerande logiker visar 

tidigare forskning på att planering av verksamheten och koordination av aktiviteter är 

viktigt, likaså styrmedel, i syfte att få de konkurrerande logikerna att samexistera, 

antingen på ett obalanserat sätt, eller ett balanserat sätt. Detta visas nedan i en teoretisk 

modell, figur 2, inspirerad av Larsson von Garagulys (2016) illustration om 

konkurrerande logiker, och förklaras närmare nedan. 

 

Figur 2: Teoretisk modell (Egenkonstruerad, inspirerad av Larsson von Garaguly (2016, 

s 72)).  
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Den teoretiska modellen har byggts upp utefter den relevanta tidigare forskningen som 

presenterats i den teoretiska referensramen, detta i syfte att uppnå en förståelse över den 

komplexitet som råder med organisationer med konkurrerande logiker. Organisationer 

har olika mål med sin verksamhet, och Ax et al. (2009) menar att styrningen av en 

verksamhet är utgångspunkten för att nå strategiska mål, där styrningen har olika 

uppgifter. De viktigaste uppgifterna består enligt Ax et al. (2009) av planering av 

verksamhet och koordinering av aktiviteter. För att styrningen i en organisation skall bli 

effektiv, menar Rubenowitz (2004) att styrmedel har en viktig funktion.  

Den öppna anstalten är enligt kriminalvården (2017) en statlig organisation, där det 

beskrivs i kriminalvården (2007) att dels skall organisationen verkställa de påföljder 

domstolarna dömt ut, dels försöka se till att klienterna kommer ”bättre ut”. För att nå 

strategiska mål behöver organisationer styrning, där planering av verksamhet och 

koordinering av aktiviteter, och styrmedel påverkar den öppna anstalten, vilket förklarar 

pilen ner till den öppna anstalten. Örtenvik (2005) menade att kriminalvården omfattas 

av strafflogik och vårdlogik, vilka betraktas som konkurrerande logiker. Thornton och 

Ocasio (2008) menade att de flesta studier visar att konkurrerande logiker kan 

samexistera i en organisation, där olika studier visar att de samexisterande 

konkurrerande logikerna kan uppnå antingen obalans eller balans logikerna emellan, 

vilket förklarar förgreningen av pilar ner till antingen obalans eller balans. 

Det finns styrmedel som orsakar obalans, och det finns styrmedel för att uppnå balans. 

Styrmedel som presenterats i den teoretiska referensramen som orsakar obalans mellan 

konkurrerande logiker är dominans, frikoppling och undvikande. Med dominans 

menade Arman et al. (2014) att den ena logiken tar mer plats än den andra logiken, i 

detta fall tog den vinstdrivande sjukvården mer plats än patientomsorgen. Frikoppling 

menar Pache och Santos (2013) innebär att en organisation förmedlar en bild av sin 

verksamhet de inte fullt ut kan följa. Undvikande beskriver Pache och Santos (2013) 

som ett sätt att undvika en överensstämmelse mellan de konkurrerande logikerna, och 

därigenom orsakar en obalans. Dessa styrmedel har presenterats i den teoretiska 

referensramen, och förklaras med pilen upp till obalans, att de betraktas som styrmedel 

som orsakar obalans. 
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Styrmedel som presenterats i den teoretiska referensramen för att uppnå balans är 

kompromiss, samarbete och horisontell frikoppling. Reay och Hinings (2009) menade i 

sin studie att genom kompromisser kan balans uppnås mellan konkurrerande logiker, 

där Pache och Santos (2010) menade att kompromiss genom förhandling går ut på att 

anpassa sig till endast minimala ställda krav inom respektive logik, och på detta sätt 

uppnå balans mellan de konkurrerande logikerna. Samarbete genom integration är enligt 

Kvarnström (2016) ett sätt att uppnå balans, genom att samarbete sker med 

gemensamma värderingar, målsättningar och strategier. Greenwood et al. (2012) 

beskrev i sin tur horisontell frikoppling, vilket bland annat innebar att organisationens 

verksamhet delas upp i olika separerade ansvarsområden, och aktörerna ges då 

möjlighet att fokusera på att tillfredsställa krav och mål i sitt ansvarsområde, och agera 

efter den institutionella logik som präglar sin del av verksamheten. Dessa styrmedel har 

presenterats i den teoretiska referensramen, och förklaras med pilen upp till balans, att 

de betraktas som styrmedel för att uppnå balans.  

 

  

Strafflogik Vårdlogik 
Öppna 

Anstalten 
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4 Empiri 
______________________________________________________________________ 

 

4.1 Planering och koordination 

Personalens upplevelse av planering och koordination 

Utifrån studiens syfte och den teoretiska modellen handlar detta tema om planeringen av 

verksamheten utifrån de två konkurrerande logikerna straff och vård, och hur de 

aktiviteter som styr verksamheten koordineras i syfte att uppnå balans mellan de 

konkurrerande logikerna straff och vård. På frågan om hur organisationsstrukturen på 

den öppna anstalten ser ut, verifierade personalen organisationsstrukturen och den 

redovisas i bilaga 2 sid 73.  

Övergripande styrs kriminalvårdens verksamhet av regering och riksdag, vilka 

bestämmer det regelverk kriminalvården måste förhålla sig till. Detta regelverk 

bestämmer övergripande hur verksamheten skall styras, och på vilket sätt 

verkställningen av straffet skall gå till. 

”Vår verksamhet styrs i mångt och mycket uppifrån av ett regelverk som 

bestämts av regering och riksdag, då vi har ett regeringsuppdrag om att 

verkställa de straff som domstolen utdömt”                              (Personal 4)                                   

Planering av verksamhet är en viktig del i styrningen av anstalten. Den övergripande 

planeringen för anstaltens verksamhet planeras inte av anstaltens ledning, utan högre 

upp i organisationen, på huvudkontoret i Norrköping. Där bestäms vilka program 

respektive anstalt skall tillhandahålla, vilka klienter anstalten och programmen främst 

riktar sig till, och om det till exempel ska finnas psykolog som behandlingsalternativ på 

de olika anstalterna. 

”Den övergripande planeringen över anstalten och de verksamheter som 

skall finnas på anstalten sker på huvudkontoret i Norrköping” 

                                                                                                   (Personal 4)                                                                                                                          

Den inre verksamheten på anstalten planeras ytterst av ledningen på anstalten, vilket 

bland annat består av planering av på vilket sätt de olika vårdinsatserna skall utföras, 

och vilka arbeten och sysselsättningar som anstalten kan tillhandahålla.  
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Planeringen sköts ytterst av kriminalinspektörerna och anstaltschefen, men där 

samarbete och kommunikation med de olika ansvarsområdena vid bland annat 

arbetsträffar, APT, är en viktig del i verksamhetens planeringsfas. Detta görs i syfte att 

koordinera de olika aktiviteterna i verksamheten.  

”Den inre verksamheten planeras ytterst av kriminalinspektörerna ihop 

med anstaltschefen, men vi för dialog och försöker samarbeta mellan de 

olika ansvarsområdena, då vi till exempel regelbundet har APT” 

                                                                                                   (Personal 4)                                                                   

För att underlätta för klienterna har anstalten samarbetsavtal med externa organisationer 

som kommer till anstalten och är ett stöd för de klienterna med behov av stöttning runt 

familjeproblematik, missbruksproblematik eller är i behov av till exempel andlig vård. 

De externa organisationerna stöttar även klienterna om stöd behövs för någon form av 

arbete eller praktik vid ”utsluss” och frigivning. Samarbetsavtal finns bland annat med 

AF, BUFFF, KRIS, NAV och AA (se bilaga 3 sid 74-77 där de förkortningar som 

förekommer förklaras närmare).  

”Vi har även samarbetsavtal med externa organisationer som kommer hit 

till anstalten för att förstärka insatserna för klientens återanpassning” 

                                                                                                   (Personal 3) 

Verkställighetsplanen, VSP:n, är det viktigaste styrdokumentet för klienterna. I VSP:n 

dokumenteras allt för klienternas verkställighet, vilka vårdande insatser klienterna 

behöver för att kunna återanpassas till samhället i syfte att inte återfalla i brottslighet, 

men även misskötsamheter och daganteckningar som kan påverka klientens 

verkställighet negativt.  

”VSP är det viktigaste styrdokumentet som följer klienten genom 

verkställigheten, där insatser finns dokumenterat i syfte att komma ”bättre 

ut” inför frigivningen, men där dokumenteras även eventuella 

misskötsamheter”                                                               (Personal 2)                                                                                                                                          
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Budgeten anses vara en relevant faktor som kan påverka planeringen av verksamheten, 

och bestäms ytterst av regering och riksdag. Regering och riksdag tilldelar 

kriminalvården en budget, vilken sedan fördelas mellan de olika anstalterna beroende på 

storlek och verksamhet. Vid extra omkostnader kan extra anslag ansökas, till exempel 

inköp av nya träningsmaskiner, eller inköp av nya tvättmaskiner. Dock finns det en 

grundbudget till sådana saker, men personal menar att ibland tillkommer oförutsedda 

kostnader. 

”Budgeten påverkar i viss mån verksamhetens planering och innehåll, den 

begränsar oss ibland”.                                                              (Personal 4) 

 

Vid följdfråga om budgetens betydelse menade respondenterna att med en högre budget 

skulle mer kunna göras för klienterna, mer vårdande insatser.  

”Vi skulle kunna ha mer personal som har mer tid för klienten, mer 

vårdinsatser som till exempel psykologer. Så visst skulle det underlätta 

med en högre budget, men vi måste ändå vara kostnadseffektiva med de 

resurser vi tilldelas”                                                                  (Personal 4)   

                                                    

På frågan om hur verksamheten planeras för att kompensera straffets inverkan på 

klienterna, menar personalen att det handlar mycket om att försöka individanpassa 

klienternas verkställighet för att motivera och förbereda klienterna inför frigivning. 

Genom att möta upp de behov som klienterna har, är personalens ambition att motverka 

straffets inverkan med vårdande insatser.  

 ”Mycket handlar om att motivera klienten till förändring. Vi försöker 

 möta upp de behov som klienten har utefter de resurser vi har”                                                

                 (Personal 2) 
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Genom att skapa struktur i klienternas vardag, med att ställa krav på klienterna att sköta 

en vardag, så försöker anstalten motivera klienterna i syfte att komma förberedd inför 

frigivning.  

”Genom att försöka skapa struktur i vardagen för klienten, allt från att gå 

upp på morgonen, äta frukost, gå till arbete eller annan verksamhet, 

försöker vi få klienten motiverad och förberedd inför frigivning”  

                (Personal 3) 

Klienternas upplevelse av planering och koordination 

Anstalten styrs i hög grad av kriminalvårdsinspektören enligt klienterna, då de uppfattar 

att de flesta beslut skall gå genom hen.  

 ”De känns som att mycket styrs av kvinspen”                                (Klient 1) 

När det kommer till beslut angående planeringen av verksamheten och planering av 

klienternas verkställighet, är uppfattningen att beslut bygger mycket på godtycklighet, 

att det ibland saknas logik och att inte helheten ses för klienterna. Exempel på det kan 

vara att ena dagen få man göra en sak, dagen efter får man inte. Svaret blir bara ”det går 

inte”. Annat exempel kan vara då klienter behandlas olika trots ungefär samma typ av 

brottslighet, ungefär samma förutsättningar, men där de ändå till exempel får olika 

villkor för permissioner och ”utsluss”.   

 ”Det verkar bygga mycket på godtyckliga beslut, finns ibland ingen logik” 

                                                                                                         (Klient 3) 

När klienter kommer till anstalten, genomgår denne en utredning om hur 

verkställigheten skall se ut, vilka vårdinsatser som är relevanta med hänsyn till brottets 

art. Den allmänna uppfattningen är att klienter vilka blir rekommenderade att gå 

program känner sig tvingade, då det annars kan påverka permissioner och ”utsluss” på 

ett negativt sätt. Likaså när det gäller arbete eller sysselsättning, eftersom det är 

sysselsättningsplikt, blir klienterna tvingade att arbeta.  

 ”Känner mig tvingad att gå program”                                          (Klient 2) 
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På frågan om vilka faktorer som påverkar planering av verksamheten, anser klienterna 

att budgeten troligtvis har betydelse för verksamhetens planering. Ofta får de höra att 

det inte finns pengar till aktiviteter vilka skulle kunna gagna deras verkställighet. Även 

anses dålig kunskap från ledningen, och övrig personal, vilka styr och planerar 

verksamheten påverka planering av verksamheten.  

 ”Jag tror budget och dålig kunskap kan påverka planeringen ”                                                                                                           

                                                                                    (Klient 3) 

På frågan om hur aktiviteterna på anstalten kompenserar straffets inverkan, menar 

klienterna att det är svårt att kompensera straffets inverkan, att de aktiviteter som 

anstalten erbjuder mest handlar om att få tiden att gå, men att det ändå är viktigt att ha 

en tillfredställande sysselsättning. 

 ”Visst är alla fritidsaktiviteter bra, och att det finns möjlighet till 

 utbildning och sysselsättning, men det är mest för att få tiden att gå 

 snabbare”                                                                                     (Klient 3) 

 

På följdfråga vad klienterna skulle behöva mer, efterfrågas av klienterna mer möjlighet 

till psykologsamtal. På den öppna anstalten finns inga möjligheter till psykologsamtal, 

vilket efterfrågas av en betydande del klienter. Även yrkesutbildningar och även en 

tydligare länk tillbaka till arbetsmarknaden och bostadsmarknaden var något som 

klienterna i stor grad efterfrågade. 

 ”Här finns ingen psykolog eller annan möjlighet till samtal, det är många 

 här som skulle behöva det och har undrat varför det inte finns. Jag skulle 

 också se mer yrkesutbildningar, och efter frigivning är det arbete och 

 bostad jag främst behöver, så jag önskar att man fick mer hjälp med 

 kontakter till arbete och bostad”                                                    (Klient 1) 

     

 

                                                                                                                          



 

 37 

 

Sammanfattning av planering och koordination 

Personalen menar att kriminalvården styrs övergripande av ett regelverk, fastställt av 

regering och riksdag. Den övergripande planeringen av anstaltens verksamhet sker på 

huvudkontoret i Norrköping, som även fördelar den budgeten vilken regering och 

riksdag har tilldelat kriminalvården. Den inre verksamheten på anstalten planeras och 

styrs i hög grad av kriminalvårdsinspektörerna, i samråd med anstaltschefen. 

Kriminalvårdsinspektörerna samarbetar till en viss del med sina underordnade inom de 

olika ansvarsområdena, genom bland annat APT, där verksamheten diskuteras för att 

koordinera de olika aktiviteterna i verksamheten.  

För att underlätta för klienterna vid bland annat utsluss och frigivning har anstalten 

samarbetsavtal med externa organisationer såsom AF, BUFFF, KRIS, NAV och AA. 

Dessa organisationer stöder klienterna vid behov och besöker anstalten regelbundet. De 

hjälper bland annat till med frågor runt arbete och sysselsättning, kontakt med 

klienternas familjer, andlig vård och missbruksproblematik. 

VSP:n är det styrdokument där klienternas verkställighet planeras, där alla insatser skall 

dokumenteras och följa klienterna genom verkställigheten. Här dokumenteras även 

eventuella riskfaktorer, misskötsamheter och daganteckningar som kan påverka 

klientens verkställighet negativt. 

Personal menar att budget i viss mån påverkar planering och innehåll i verksamheten, 

vilket delas av klienterna. Med en högre budget skulle mer kunna göras för klienterna, 

mer vårdande insatser. Klienterna menar att budgeten troligtvis är viktig för 

verksamhetens planering, men de anser även att kunskapsnivån hos personalen är viktig, 

eftersom det är de som planerar verksamheten.  

Att individanpassa klienternas verkställighet och försöka motivera och förbereda 

klienterna inför frigivning är en av verksamhetsplaneringens uppgifter, i syfte att 

kompensera straffets inverkan på klienterna. Detta skall göras utefter de resurser 

anstalten tillhandahåller.  
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Klienterna menar att mycket antagligen styrs av kriminalvårdsinspektörerna, då många 

av besluten skall gå genom dem. Dock är uppfattningen och känslan att mycket av 

besluten, vilket även påverkar planeringen av verksamheten och klienternas 

verkställighet, bygger på godtycklighet. Det är enligt klienterna ibland svårt att se en 

röd tråd, att logiken i besluten ibland saknas.    

 

Även om utbildning och annan sysselsättning kan vara till hjälp, är klienternas 

uppfattning att det är svårt att kompensera straffets inverkan på klienterna, att motverka 

de negativa konsekvenserna av straffet. Utbildning och annan sysselsättning är mest ett 

sätt att få tiden att gå. Klienterna efterfrågade däremot mer möjlighet till 

psykologsamtal, mer yrkesutbildningar och en tydligare länk till arbetsmarknaden och 

bostadsmarknaden. 
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4.2 Styrmedel 

Personalens upplevelse av styrmedel 

Personalen beskrev att den öppna anstalten erbjuder sysselsättningar såsom bland annat 

arbeten inom olika områden, till exempel inom kök, städ, snickeri, trädgårdsskötsel och 

verkstad. Vidare finns lärcentrum, där klienterna erbjuds utbildningar på olika nivåer, 

och en friskvårdskurs med träning- och kostlära. Anstalten tillhandahåller för tillfället 

även en truckkurs, där klienterna erbjuds att ta truckkort i syfte att få med sig en 

yrkesutbildning. Programverksamhet finns för klienterna i syfte att motivera klienterna 

till förändring i tankesätt och handlingsmönster. Vidare finns en hel del fritidsaktiviteter 

såsom biljard, gym och en motionsslinga på 800 m förlagd till skogsmiljö. Det finns 

även ett bibliotek med möjlighet att beställa än mer böcker från Norrköpings 

stadsbibliotek, en målarateljé att pyssla i och måla tavlor. Det finns även ett musikrum 

för att kunna lära sig spela musik.     

 ”Verksamheten har en hel del arbeten att erbjuda, även utbildning och 

 fritidsaktiviteter. Vi erbjuder för tillfället även en truckkurs, men vill på 

 sikt kunna erbjuda fler yrkesutbildningar. Sedan har vi även ett bra 

 bibliotek och en målarateljé”                                                   (Personal 3) 

Att försöka motivera klienterna till förändring i tankesätt och handlingsmönster är enligt 

personalen en del av vårdtanken. Detta försöker anstalten göra genom att skapa struktur 

för klienterna i vardagen med hjälp av arbete, programverksamhet, utbildning, 

fritidsaktiviteter och frihetsförberedande åtgärder såsom permissioner och utsluss. 

Anstalten har också till hjälp samarbetsavtal med olika externa organisationer, i syfte att 

stötta klienterna inför ”utsluss” och frigivning. De samarbetsavtal som nämndes av 

personal var med AF, BUFFF, KRIS, NAV och AA. 

 ”Vi försöker motivera klienten genom att erbjuda lämpliga arbeten, 

 programverksamhet, utbildningar på olika nivåer, och frihetsförberedande 

 åtgärder som permissioner och utsluss”                                   (Personal 4) 

Bestraffningar under verkställigheten är vanligt på denna anstalt, där individuell 

bestraffning är vanligast, men kollektiva bestraffningar förekommer, vid till exempel 

skadegörelse och det inte går att klargöra vem den skyldige är. Bestraffningar kan ske i 

form av varningar, hamna i ”diffen” eller bli förflyttad till annan anstalt vid allvarlig 
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misskötsamhet. En konsekvens av misskötsamhet kan vara att permissioner kan bli 

indragna, och att återförandet till samhället, ”utsluss”, kan bli uppskjuten.  

”Vi har en låg toleransnivå här, vid misskötsamhet kan varning utdelas, och i 

vissa fall kan en förflyttning till annan anstalt vara aktuell, så kallad ”knall”. 

Även indragna permissioner eller uppskjuten utsluss kan bli aktuellt.”    

                                                                                                             (Personal 2) 

Klienternas upplevelse av styrmedel 

Klienterna anser att det finns varierande verksamhet och sysselsättning. De nämner 

framför allt möjligheten till fritidsaktiviteter med ett fullgott gym och en motionsslinga i 

skogen på 800 m. Det finns möjlighet till utbildning, även om det är begränsat med 

lärare. Det finns bibliotek, biljard, bio och bingo. Arbete och programverksamhet nämns 

också, vilket de dock ibland kan känna sig tvingad till.   

 ”Det finns mycket att göra här. Vi kan träna och motionera, spela bingo 

 och gå på bio, men även möjlighet till friskvårdskurs och andra 

 utbildningar”                                                                                 (Klient 2) 

Majoriteten av klienterna anser att det inte finns så mycket vård, att medlen är få för att 

vårda. Träning, utbildning, permissioner och ”utsluss” är något klienterna dock 

eftersträvar, och motiverar klienterna under verkställigheten. 

 ”Det finns inte för mig så mycket vård att erbjuda, men träning och 

 utbildning motiverar mig. Jag längtar dock till mina permissioner börjar 

 snart, och vill gärna ha en bra utsluss för att kunna komma tillbaka till 

 mitt liv, det motiverar mig  också i min verkställighet”                 (Klient 1)                     

Anstalten har stor makt att bestämma över klienternas verkställighet. De kan utdela 

varningar vid misskötsamheter, förflytta klienten till annan anstalt, vilket kan påverka 

permissioner och ”utsluss”. 

 ”Anstalten har makten att straffa dig. De kan på lösa grunder skicka dig 

 till en annan anstalt, du kan få en varning vid misskötsamhet, som kan 

 påverka permissioner och ”utsluss”. Det gäller att vara försiktig med 

 allt, och inte göra något fel. Man kan bli förflyttad för ingenting 

 ibland”                                                                                            (Klient 3) 
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 Sammanfattning av styrmedel 

En sammanfattning av de direkta styrmedel anstalten har att tillgå för att dels straffa 

klienterna vid misskötsamhet, dels vårda klienterna i syfte att motverka återfall i 

brottslighet och förbereda klienterna för ett liv i frihet. Jag har nedan i figur 3 

sammanställt de olika direkta styrmedlen i syfte att få en bättre struktur och översikt 

över de framkomna direkta styrmedlen från den empiriska undersökningen. (se bilaga 3 

sid 74-77 för de förkortningar vilka förekommer nedan). 

 

 
 

Figur 3: Direkta styrmedel på den öppna anstalten (Källa: egen) 

Ur studien framkom 10 styrmedel som valdes att benämnas direkta styrmedel, eftersom 

det är styrmedel som direkt påverkar klienterna, i syfte att straffa respektive vårda 

klienterna.  Bestraffningar av klienterna kan bland annat ske i form av att utdela varning 

till klienterna vid misskötsamhet. Andra direkta styrmedel anstalten kan ta till i syfte att 

straffa är att placera klienterna i ”diffen”, att förflytta klienterna till en annan anstalt, 

s.k. ”knall”. Misskötsamhet kan också leda till indragen permission och/eller ”utsluss”. 

Dessa direkta styrmedel för att straffa klienterna framkom ur det empiriska materialet. 

Direkta styrmedel på den öppna anstalten relaterade till vård och vilka framkom i den 

empiriska undersökningen är arbete inom olika arbetsområden, programverksamhet 

med fokus på olika problemområden hos klienterna, till exempel våldsproblematik. 

Utbildning ansågs av personal vårdande, vilket klienterna höll med till en viss del då de 

är på frivillig basis och därför motiverande.  
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Fritidsaktiviteter ansågs av personal vara vårdande, med möjlighet till bland annat 

motionsslinga och gym, medan däremot klienterna inte ville fullt ut kalla det vård, men 

ändå uppskattade dessa möjligheter.  Samarbetsavtal med externa organisationer och 

frihetsförberedande åtgärder såsom permissioner och ”utsluss” ansågs också vara 

vårdande insatser enligt personal. Klienterna ville inte kalla det vård, men ansåg dock 

att dessa insatser upplevdes motiverande.    
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4.3 Straff och vård 

Personalens upplevelse av straff och vård 

Anstalten ska dels verkställa de av domstolen utdömda straffen, dels i viss utsträckning 

stå för den utlovade vården. Personalen menar att vårda kan ha olika innebörder, en är 

att motivera klienterna till förändring i tankegångar och handlingsmönster och bryta 

eventuella negativa spiraler, då målet med verksamheten är att förebygga återfall i 

brottslighet.  

”Vår uppgift är ju att verkställa de straff som domstolen har utdömt, men 

det vi främst fokuserar på är att motivera klienten till förändring”                                                                            

                                                                               (Personal 2) 

 

Personal menar att anstalten vill ge klienterna det stöd och de ”verktyg” som behövs, i 

syfte att klienterna inte skall återfalla i brottslighet. Detta är målsättningen med 

verksamheten.   

 ”Vår målsättning med verksamheten är att ge klienten stöd och de verktyg 

 som krävs för att inte återfalla i brottslighet. Straffet har redan utdömts i             

 domstol”                                                                                    (Personal 3) 

 

Personalens tankar om straffet, är att de tror att själva frihetsberövandet är det mest 

påfrestande hos klienterna. Att fråntas friheten att röra sig fritt, att vara beroende av 

andra och att vara begränsad i kontakten med familj och anhöriga.  

”Det tror jag är själva frihetsberövandet, att inte kunna göra som man vill 

som man är van vid, och att vara begränsad i kontakten med anhöriga, 

detta är en del av straffet som klienterna nog tycker är jobbigt”.                                                                                 

                                                                               (Personal 3) 
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På frågan om hur vården bedrivs här på anstalten, anser anstalten och dess personal att 

de vill motivera klienterna till förändring genom bland annat programverksamhet, 

utbildning, arbete och har även friskvård att erbjuda. Detta för att skapa struktur i 

klienternas vardag.  

”För att motivera klienten till förändring, så tittar vi på om det finns 

lämplig programverksamhet, beroende på brottets art. Sedan har vi 

lärcentrum med utbildning på olika nivåer, arbeten inom olika områden 

och friskvårdskurs”                                                                  (Personal 2)  

Personalen beskriver även den lugnande och rogivande miljön utomhus klienterna fritt 

kan röra sig i, och tillgången till en hel del fritidsaktiviteter för klienterna, till exempel 

motionsslinga och gym. 

”Det finns en slinga i skogen på 800 m, men även stora ytor utomhus i 

underbar miljö att röra sig fritt på”                                         (Personal 3)       

 

 

Klienternas upplevelse av straff och vård 

Klienternas uppfattning om straff och vård motsvarar inte den bild kriminalvården utger 

sig för att vara, den vårdande organisationen. Den allmänna bilden hos klienterna av 

straff och vård, är att det är sparsamt med vårdande aktiviteter, och att kriminalvården 

förmedlar en bild av verksamheten de inte fullt ut kan följa.  

”För mig finns egentligen ingen vård, för mig blir det egentligen bara ett 

straff, där jag förvaras. För mig känns det som kriminalvården förmedlar 

en bild av verksamheten de inte fullt ut kan följa”                         (Klient 1)                                                                                  
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Klienternas uppfattning när det gäller straff, är att det är kännbart att få en dom och bli 

placerad på anstalt. Klienterna känner främst att frihetsberövandet är det straff som 

tynger mest, att bli fråntagen rörelsefriheten. Med straffet med att hamna på anstalt är 

även skadestånd vanligt förekomna och kännbara. Många klienter vilka döms för 

ekonomiska brott, får också näringsförbud som ett ytterligare strafftillägg.  

”Straffet för mig är frihetsberövandet, men även skadestånd och 

näringsförbud i 5 år är betungande för mig och min framtid. 

Näringsförbudet kommer att sätta käppar i hjulet för mig vid frigivning, 

eftersom jag inte får driva min verksamhet”                                  (Klient 1)                                                                                   

Att befinna sig på anstalt upplevs emellanåt av klienterna både trist och enformigt, men 

även tillströmningen av nya klienter som de måste samsas med upplevs jobbigt. Detta 

anses vara en del av straffet.  

”Ibland är tristessen påtaglig, men även den enorma tillströmningen av 

nya människor som man måste samsas med, människor man inte själv valt 

att leva med”                                                                                  (Klient 3) 

Klienterna delade inte personalens uppfattning om vård, frågan var svårare att besvara 

för klienterna. Utbildning på lärcentrum, truckkurs och friskvårdskurs ansågs ändå vara 

positiva inslag i verksamheten. Klienterna ville inte fullt ut kalla det för vård, men 

eftersom de är frivilliga, uppfattades de åtminstone vara motiverande. 

”Jag tycker skolan på lärcentrum är bra för mig och min framtid. Jag 

kommer även att gå en truckkurs och ansöka om att få delta i en 

friskvårskurs. Att kalla det vård vet jag inte, kanske lite, men visst då jag 

gör det för min skull och på frivillig basis, anser jag att det i varje fall 

motiverar mig”.                                                                              (Klient 2)                                                                    

Permissioner och utsluss är frihetsförberedande åtgärder och en del av 

återanpassningsprocessen för klienterna. Detta anser klienterna vara ett viktigt steg för 

återanpassningen tillbaka till samhället, och anses vara motiverande.  

”Jag börjar snart mina permissioner, och sedan om 6 månader hoppas 

jag kunna komma ut på utsluss, det känns motiverande för mig”   

                                                                                                        (Klient 1) 
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När klienterna befinner sig på anstalten, har de rätt till samma sjukvård de skulle ha 

även om de inte var frihetsberövad, men så ser inte alltid verkligheten ut. 

Rehabiliteringen kan istället ibland jämställas straff, med tvingande urinprov och 

utbytande av de mediciner de ordinerats sen tidigare. Trots att sjukdomar finns 

dokumenterade, så byts medicin ut vilket klienterna inte mår bra av. Vidare när det 

gäller urinprov för att visa på drogfrihet, så finns det alternativa sätt, till exempel 

topsning, men anstalten vill inte använda denna metod av ogrundad anledning. 

 ”När jag kom hit fick jag träffa läkaren, han sa att jag inte fick mina 

 mediciner som jag har haft på ”utsidan”. Jag har dokumenterade 

 sjukdomar och behöver min medicin.”                                           (Klient 2)  

Klienterna menar att det skapar en frustation över situationen att inte få de mediciner 

som de behöver, och som de har haft innan de hamnade på anstalt. Detta kan leda till att 

klienter tappar humöret, och riskerar att bli straffade för det. 

 ”Jag fick en varning förut, då jag blev förbannad över att jag inte fick 

 mina mediciner”                                                                             (Klient 2) 
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Sammanfattning av straff och vård 

Personal och klienter beskriver att frihetsberövandet är det straff som upplevs mest 

påfrestande, att vara begränsad i rörelsefrihet och hamna i beroendeställning till andra. 

Andra konsekvenser av att hamna på anstalt, såsom klienterna upplever straff, är bland 

annat skadeståndskrav och näringsförbud. Detta påverkar återanpassningen vid 

frigivning, då näringsförbudet ofta kvarstår. 

Vidare ansågs av klienterna straffande även vara ändrad medicinering och tvingande 

urinprov. Att klienterna uppfattar det straffande har sin bakgrund att de tvingas ändra på 

medicin de ordinerats sen tidigare av läkare de träffat under en längre tid. När det gäller 

urinprov tvingas klienterna på begäran att kissa i ett rör medan personalen tittar på, 

vilket sedan analyseras, men ibland skickas det även iväg för vidare analys. Vidare 

anser klienterna att tristessen under anstaltstiden periodvis kan vara påtaglig, men även 

känns den ofrivilliga samvaron med andra klienter ibland påtagligt påfrestande.   

Personalen menar att deras uppgift är att verkställa de straff domstolen utdömt, inte att 

medvetet straffa klienterna, men att de kan straffa klienterna under verkställigheten vid 

till exempel misskötsamhet. Personalen fokuserar på att försöka motivera klienterna till 

förändring i tankesätt och handlingsmönster, och menar att genom vård och behandling 

försöka öka möjligheten till återanpassning till samhället och förebygga återfall i 

brottslighet.  

De aktiviteter personalen anser vara vårdande, är bland annat program, utbildning, 

arbete och friskvård, men även de fritidsaktiviteter anstalten erbjuder i form av bland 

annat motionsslinga, gym etc. 

Klienterna menar att den öppna anstalten förmedlar en bild av sin verksamhet som en 

mer vårdande organisation än de kan leva upp till, att organisationen förmedlar en bild 

av verksamheten de inte fullt ut kan följa. Klienterna håller med om att bland annat 

utbildning, truckkurs och friskvårdskurs motiverar, men vill inte fullt ut kalla det vård. 

Dock då det är på frivillig basis, så anses av klienterna utbildning som studeras på 

lärcentrum, men även utbildningar som truckkurs och friskvårdskurs vara motiverande.  

Personal och klienter anser att frihetsförberedande åtgärder såsom permissioner och 

”utsluss” är viktiga steg i återanpassningen till samhället för klienterna, och betraktas 

som vårdande insatser enligt personalen, motiverande enligt klienterna. 
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4.4 Konkurrerande logiker 

Personalens upplevelse av konkurrerande logiker 

Personalen ansåg att det är möjligt att bedriva straff och vård samtidigt, även om de 

konkurrerar med varandra. Kriminalvårdens uppgift är att verkställa straffet domstolen 

har utdömt, sedan utifrån straffet är kriminalvårdens främsta uppgift med klienternas 

verkställighet, att genom vård och behandling förebygga återfall i brottslighet, och inte 

medvetet straffa klienterna. Straffet när klienterna kommer till anstalt är bland annat 

frihetsberövandet, det kommer klienterna aldrig ifrån. Vidare menar personalen att de 

även kan straffa klienterna under verkställigheten vid misskötsamhet.   

 ”Vår huvudsakliga uppgift är att verkställa straffet som utdömts av 

 domstolen, inte att medvetet straffa klienten, men visst kan vi straffa 

 klienten vid misskötsamhet”                                                      (Personal 4) 

Personal menar att målet med klienternas verkställighet ur organisationens perspektiv är 

att genom vård och behandling ”väga upp” de negativa konsekvenserna av straffet, och 

förebygga återfall i brottslighet. 

 ”Tanken från vår sida är att genom vård och behandling uppväga de 

 negativa konsekvenser som frihetsberövandet innebär”.          (Personal 3) 

Obalans 

Ibland anser personalen att tiden inte alltid räcker till för klienterna. Tid att sitta ner med 

klienterna för spontana samtal anses av personal vara en del av vården, visa att man bryr 

sig. Detta ansåg personal ibland vara ett problem, att finna mer tid för utvecklande 

samtal, detta medför en känsla av att inte räcka till.  

 ”Ibland känner jag att ont om tid är det gott om. Jag önskar mer tid för 

 spontana samtal, visa att man bryr sig”                                    (Personal 3) 

Ett annat exempel då personalen anser att det råder obalans är när anstalten inte har 

något brottsförebyggande program eller utbildning att erbjuda klienterna. Straffet blir då 

mer påtagligt, straffet blir det dominerande.  

 ”När man känner att man inte har någonting att erbjuda klienten, t.ex. 

 inte någon form av program eller utbildning, bara arbete och tak över 

 huvudet”                                                                                     (Personal 3) 
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Balans 

Personalens uppfattning är att det är viktigt att få sköta sin arbetsuppgift utan 

inblandning från andra ansvarsområden, detta för att kunna fokusera på sin uppgift. Ett 

exempel är lärcentrum, vars uppgift är att ge klienterna möjlighet till utbildning, vilket 

anses vara en viktig del av vården. Detta för att kunna skapa bättre förutsättningar till ett 

arbete efter frigivning. Samarbeten mellan de olika ansvarsområdena är vanligt 

förekommande, där personalen genom bland annat arbetsplatsträffar, APT, diskuterar 

verksamheten tillsammans med de olika ansvarsområdena. Kommunikation inom 

organisationen ansågs av respondenterna viktigt för att kunna samarbeta och koordinera 

de olika aktiviteterna.  

”Min uppgift här på lärcentrum är att lära ut och inte straffa klienten, och 

jag känner att jag får sköta det utan inblandning från andra, men visst 

styrs även vi av ett regelverk och av våra chefer, men de är väldigt 

lyssnande. Vi har även APT, då verksamheten diskuteras och vi 

samarbetar i vissa frågor tillsammans.”                                   (Personal 1)                                                                  

Ibland påverkas ansvarsområden av andra ansvarsområden. Personal beskriver att 

studier på lärcentrum bedrivs på olika nivåer, där de erbjuder svenska för invandandrare 

(SFI), gymnasiestudier och högskolestudier. De nämnda högskolestudierna ska dock 

upphöra att bedrivas på anstalten, eftersom en säkerhetsbrist tidigare upptäckts på en 

annan anstalt, orsakat av klienter. Ledningen bestämde då att straffa klienterna genom 

att lägga ner högskolestudierna. Genom en kompromiss, efter samtal mellan ledningen 

och lärcentrum, kunde dock de 2 högskolestuderande få fortsätta att studera. 

Kompromissen gick ut på att få möjlighet att slutföra studierna under våren 2019, men 

utan möjlighet till hjälp med att söka information på internet, eller få möjlighet till extra 

permissioner i syfte att få än mer sökningstid. Denna kompromiss var möjlig genom att 

lärcentrum förde en diskussion med anstaltsledningen, där en förhandling skedde för att 

lösa det problem som hade uppstått. 

”Vi får det mesta sköta vårt, men när det gäller våra högskolestudier så 

gick vår högsta ledning in och beslutade att de skulle läggas ner efter en 

säkerhetsbrist på en annan anstalt. Det blev en kollektiv bestraffning. 

Dock fick de ändå slutföra sin utbildning, men det var inte självklart, men 

där spelade vi på lärcentrum en viktig roll”                             (Personal 1)                                
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Klienternas upplevelse av konkurrerande logiker 

Klienternas uppfattning är att vården är minimal, och menar att bedriva straff och vård 

samtidigt är problematiskt. Klienterna menar att det kan vara svårt att tillgodogöra sig 

vård samtidigt som man straffas i systemet på olika sätt.   

”Visst finns det svårigheter att ta till sig någon form av vård samtidigt 

som du straffas inom kriminalvården”                                           (Klient 3) 

Klienterna anser vidare att det är påfrestande att vara beroende av andra, eftersom 

frihetsberövandet gör att friheten begränsas. Med detta i beaktning anser klienterna att 

det är svårt att ta till sig vården.  

”Det är svårt att ta till sig vården fullt ut då man är frihetsberövad och 

beroende av andra. Man är van att kunna klara det mesta själv”  

                                                                                                        (Klient 1) 

När det gäller beslut som kan påverka balansen mellan straff och vård, anser klienterna 

att mycket handlar om godtycklighet i verksamheten. Det är inte självklart att beslut blir 

logiska. Uppfattningen hos klienterna är att det finns ett brett tolkningsband hur 

regelverket ska tolkas.  Detta skapar en osäkerhet, beroende på beslutets utgång kan det 

påverka balansen mellan straff och vård.  

 ”Jag tycker mycket av verksamheten bygger på godtycklighet, det handlar 

 mycket om hur anstalten tolkar regelverket, det skapar en osäkerhet i 

 verkställigheten”                                                                            (Klient 3) 

Obalans 

För många av klienterna finns inte mycket vårdande aktiviteter, det handlar mest om 

förvaring för deras del. Det skapar enligt klienterna en obalans mellan de konkurrerande 

logikerna straff och vård, där straffet blir påtagligt och dominerande. Klienternas 

uppfattning är att kriminalvården förmedlar en inte helt sanningsenlig bild av sin 

verksamhet, att bilden de förmedlar som en vårdande organisation inte fullt ut kan 

följas.  

”Bilden av kriminalvården som en vårdande organisation är inte helt 

sanningsenlig. De vill gärna slå sig på bröstet och säga att vården är bra 

och fungerar, men jag anser att det inte finns så mycket vård för mig, det 

blir egentligen bara ett straff, där jag förvaras”                           (Klient 1)    
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Balans 

Klienterna anser att personalen inom de olika ansvarsområdena verkar sköta sin 

verksamhetsdel, men att samarbete ändå sker mellan de olika ansvarsområdena. Känslan 

är dock ändå att verksamheten styrs ytterst av cheferna på anstalten. Klienternas 

uppfattning är att ansvarsområdena lärcentrum, programverksamhet och produktion, 

vilka har hand om arbetena, anses vara mer frikopplade från övrig 

kriminalvårdsverksamhet, och därför kan en känsla av mer balans skapas.  

 ”Skolan sköter sin del av verksamheten, köket sin, men jag tror ändå att 

 det styrs uppifrån av cheferna”                                                      (Klient 2) 

Enskilda beslut kan enligt klienterna uppnå en balans mellan straff och vård. Ett 

exempel rörde högskolestudierna på anstalten. Anstalten ville lägga ned 

högskolestudierna efter att en säkerhetsbrist hade upptäckts. Anstalten ville med 

anledning av det straffa klienterna genom att lägga ned högskolestudierna. Lärcentrum 

hjälpte då till, och genom en förhandling med ledningen, skapades en kompromiss. 

Denna kompromiss gick ut på att de berörda klienterna fick fullfölja sitt examensarbete, 

men med minskat stöd från anstalten. Möjlighet till internettid och extra permissioner 

togs bort, straffet blev minskad hjälp och vården möjlighet att fullfölja studierna. 

 ”Högskolestudier har alltid varit svårt, men nu ville kriminalvården helt 

 lägga ner den möjligheten, men vi fick ändå möjlighet att slutföra, dock 

 med minskad hjälp. Detta hade aldrig gått utan stödet från lärcentrum”   

                                                                                                                             (Klient 1) 
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Sammanfattning av konkurrerande logiker 

Det är skilda åsikter när det gäller frågan om straff och vård går att bedriva samtidigt, 

och om konflikt existerar mellan de konkurrerande logikerna straff och vård. Målet med 

klienternas verkställighet ur organisationens perspektiv är att genom vård och 

behandling ”väga upp” de negativa konsekvenserna av straffet, och förebygga återfall i 

brottslighet. Anstaltens ambition är inte att medvetet straffa klienterna, men de kan 

straffa klienterna vid till exempel misskötsamhet.  Klienternas uppfattning i sin tur är att 

det finns svårigheter att bedriva straff och vård samtidigt, att det är svårt att tillgodogöra 

sig vård, då straffet att hamna på anstalt är påtagligt. 

På frågan om situationer om obalans, är personalens uppfattning att det finns situationer 

då inte tiden räcker till för klienterna, tid för spontana samtal som de anser är en del av 

vården. Vidare anser personalen att ibland har anstalten ingenting att erbjuda klienterna 

i form av utbildning eller programverksamhet. Det enda som erbjuds är arbete och tak 

över huvudet, detta skapar en känsla av obalans mellan straff och vård.  Detta argument 

stödjer även klienterna, då de anser att obalans råder då det mest handlar om förvaring 

och ingen direkt vård. Det är även svårt att tillgodogöra sig vård, genom att straffet är 

det dominerande. Vidare anser klienterna att godtycklighet är vanligt förekommande 

begrepp, särskilt när beslut skall tas där regelverket skall tolkas. Detta skapar en känsla 

av osäkerhet som kan påverka balansen mellan straff och vård, beroende på beslutets 

avgörande. 

Att de olika ansvarsområdena får fokusera på sin verksamhet, utan inblandning av andra 

ansvarsområden anser personal är viktigt för att på bästa sätt kunna fokusera på sin 

uppgift, till exempel skolan som vill lära ut kunskap. Klienterna håller med om att varje 

ansvarsområde verkar sköta sitt område, men att samarbeten och kompromisser ändå 

sker, med styrning från cheferna. När det gäller samarbete, är kommunikation ett viktigt 

styrmedel, i syfte att koordinera de olika aktiviteterna, där samarbete sker mellan de 

olika ansvarsområdena med bland annat APT, och verksamheten diskuteras för att lösa 

vissa frågor tillsammans. Ett exempel på kompromiss var att låta de högskolestuderande 

klienterna få fortsätta studierna till slutförd utbildning, men att kompromissen gick ut på 

att möjligheten till hjälp från anstaltens sida försvann. Denna kompromiss möjliggjordes 

med hjälp av en förhandling mellan anstaltens ledning och lärcentrum.  
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5 Analys 
______________________________________________________________________ 

 

5.1 Planering och koordination 

Relaterat till studiens syfte, att med fokus på obalans och balans öka förståelsen för hur 

konkurrerande logiker hanteras i styrningen, handlar detta tema om planering och 

koordination, då det enligt Ax et al. (2009) är två viktiga processer i styrningen. 

Författarna beskriver vidare att styrningens utgångspunkt är att nå de strategiska målen, 

och att nå mål som kan vara motstridiga kräver planering och en samordning av 

aktiviteter.  

Merchant och Van der Stede (2007) beskriver att detaljstyrning är en styrningsprocess 

där arbetet planeras och styrs med regler. Detta bekräftades av det empiriska materialet, 

vilket visade att den öppna anstalten övergripande styrs av ett regelverk som beslutats 

av regering och riksdag. Det empiriska materialet visade också på att trots att beslut 

skall vara välgrundade från regelverket, var godtycklighet vid beslutsfattande vanligt 

förekommande. Godtycklighet var inget styrmedel studien tog upp inledningsvis i den 

teoretiska referensramen, men då det ansågs som ett relevant styrmedel för styrningen i 

det empiriska materialet, valde jag att gå tillbaka till den teoretiska referensramen och 

lägga till och beskriva detta styrmedel, där Merchant och Van der Stede (2007) 

beskriver att trots att arbetet planeras och styrs med regler, är godtycklighet vanligt 

förekommande vid bland annat beslutsfattande. Detta skapar en osäkerhet hos 

klienterna, vilket jag anser är problematiskt utifrån balansen mellan straff och vård.  

Med det menar jag att beroende hur regelverket tolkas och används, kan det påverka 

balansen mellan straff och vård, åt endera hållet obalans eller balans. Med obalans 

menas en dominans av straff, och med balans en mer balans mellan straff och vård. 

Utifrån de konkurrerande logikerna straff och vård planeras den övergripande 

verksamheten och de insatser som skall finnas på den öppna anstalten. Det empiriska 

materialet visade på att budgeten som fördelats till de olika anstalterna kan påverka 

planeringen och verksamhetens innehåll. Ax et al. (2009) menar att budgetens främsta 

användning är att planera och koordinera organisationens verksamhet. Från det 

empiriska materialet menar personal att det skulle underlätta med en högre budget, att 

mer skulle kunna göras för klienterna, vilket även är klienternas uppfattning.  
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Detta styrmedel menar jag kan styra balansen mellan straff och vård på det sätt att finns 

till exempel inga pengar till vårdande insatser, väger ”vågskålen” över till bara ett straff 

för klienterna, det blir en dominans av straff, och en obalans logikerna emellan. 

Budget var inget styrmedel studien tog upp inledningsvis i den teoretiska 

referensramen, men det empiriska materialet visade att budget ansågs som ett styrmedel 

som kan påverka balansen mellan straff och vård. Därför gick jag tillbaka till den 

teoretiska referensramen och kompletterade och beskrev budgetens betydelse, där 

Birnberg (1998) menar att det formella styrmedlet budget hör till traditionellt tänkande 

och är för många företag och organisationer ett viktigt styrmedel.   

Det empiriska materialet bekräftade att övergripande för klienterna planeras klienternas 

verkställighet i verkställighetsplanen, VSP, och är ett sammanfattande styrdokument för 

klienternas planerade insatser under verkställigheten. Där planeras även permissioner 

och ”utsluss”, där anstalten med hjälp av samarbetsavtal med externa organisationer 

underlättar för klienterna vid ”utsluss”. I VSP:n dokumenteras enligt kriminalvården 

(2017) allt under verkställigheten, både bestraffningar och vårdande insatser, och följer 

klienten under hela verkställigheten. Min uppfattning, vilket baseras på det empiriska 

resultatet och min egen erfarenhet, är att VSP:n är det viktigaste styrdokumentet för 

klienternas verkställighet, genom att det kan påverka balansen mellan straff och vård, 

beroende på vad som dokumenteras i detta styrdokument. 

Om det är möjligt att kompensera straffets inverkan på klienterna råder det skilda 

meningar om. Det empiriska materialet visar på att personalen menar att verksamheten 

planeras utifrån att försöka motivera klienterna till förändring och möta upp de behov 

klienterna har. Klienterna i sin tur menar att det är svårt att kompensera straffets 

påverkan, och efterfrågar därför mer möjlighet till psykolog, yrkesutbildningar och en 

tydligare länk till arbets- och bostadsmarknaden, detta i syfte att uppnå mer balans 

mellan straff och vård. De styrmedel som har beskrivits ovan, regelverk, godtycklighet, 

VSP och budget har jag valt att kalla styrmedel för obalans eller balans, eftersom 

beroende på utfallet av styrmedlet kan dessa beskrivna styrmedel orsaka obalans eller 

uppnå balans mellan de konkurrerande logikerna straff och vård, vilket kan ses i figur 4 

sid 60. 
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5.2 Styrmedel 

Ax et al. (2009)  beskriver att styrmedel behövs för att kunna nå de strategiska mål 

organisationen satt upp. Kriminalvårdens mål med verksamheten är enligt 

kriminalvården (2007), att klienterna skall komma ”bättre ut”, och de negativa 

konsekvenser fängelsestraffet för med sig, skall kompenseras och balanseras med 

vårdande insatser i syfte att uppnå balans mellan straff och vård. I styrningen av den 

öppna anstalten visar det empiriska materialet att styrmedel innehar en viktig funktion i 

hanteringen av de konkurrerande logikerna straff och vård, genom att styrmedel kan 

påverka balansen mellan straff och vård.  

Att straffa respektive vårda klienterna påverkar balansen mellan straff och vård. I figur 

3 på sidan 41 presenteras de framkomna styrmedlen från det empiriska materialet, vilka 

direkt kan kopplas till att straffa respektive vårda klienterna. De styrmedel som kunnat 

urskiljas i det empiriska materialet för att straffa klienterna är att anstalten kan ge 

klienterna varning vid misskötsamhet, klienterna kan hamna i ”diffen”, få ”knall” till 

annan anstalt, eller få permission och/eller ”utsluss” indragen eller senarelagd. Dessa 

direkta styrmedel straff som påverkar balansen mellan straff och vård, har jag valt att 

kalla styrmedel som orsakar obalans. Detta med motiveringen att dessa straffande 

åtgärder förstärker straffets effekter än mer. 

De direkta styrmedel anstalten anser vårdande vilka framkom av det empiriska 

materialet är arbete, programverksamhet, utbildning, fritidsaktiviteter och anstalten har 

samarbetsavtal med externa organisationer inför frihetsförberedande insatser såsom 

permissioner och ”utsluss”. Dessa direkta styrmedel vård som påverkar balansen mellan 

straff och vård, har jag valt att kalla styrmedel för att uppnå balans. Detta med 

motiveringen att dessa vårdande insatser ökar möjligheten att uppnå balans mellan straff 

och vård. 

Det rådde skilda åsikter angående hur dessa framkomna styrmedel påverkar balansen 

mellan straff och vård. Anstalten och dess personal ser de vårdande styrmedlen mer 

vårdande än vad klienterna gör, vilket påverkar respektives syn på balansen mellan 

straff och vård. Då studien främst presenteras ur organisationens perspektiv är min 

uppfattning utifrån det empiriska materialet att dessa direkta styrmedel i styrningen kan 

påverka balansen mellan de konkurrerande logikerna straff och vård av klienterna. Med 

detta menar jag att de styrmedel som har kategoriserats, kan direkt påverka klienternas 



 

 56 

 

verkställighet, där de direkta vårdande styrmedlen ökar möjligheten att uppnå balans 

mellan de konkurrerande logikerna straff och vård.  

5.3 Straff och vård 

Örtenvik (2005) beskrev att kriminalvården omfattas av de centrala begreppen straff och 

vård, vilket bekräftades av det empiriska materialet.  Utifrån det empiriska materialet, 

framkom att den öppna anstalten i styrningen har styrmedel för att kunna organisera 

verksamheten utifrån begreppen straff och vård, och försöka balansera klienternas 

verkställighet efter de av domstolen utdömda straffen. Ur det empiriska materialet 

framkom att frihetsberövandet var det straff som upplevdes mest påfrestande bland 

klienterna, vilket även var personalens uppfattning om vilket straff de trodde att 

klienterna upplevde mest påfrestande. Vidare framkom i det empiriska materialet att 

även skadestånd, näringsförbud, tristess, och ofrivillig samvaro med andra klienter var 

upplevt straff bland klienterna, vilket skall kompenseras och balanseras med vårdande 

insatser. Jag ansåg i min studie att det var viktigt att klargöra vad respondenterna ansåg 

som straff av att hamna på anstalt, eftersom det påverkar hanteringen i styrningen, och 

hanteringen att uppnå balans mellan straff och vård.   

Ovan i 5.2 Styrmedel beskrevs de framkomna direkta styrmedlen från det empiriska 

materialet för att direkt bestraffa klienterna respektive direkt vårda klienterna, och som 

påverkar balansen mellan de konkurrerande logikerna straff och vård. Utifrån det 

empiriska materialet är min uppfattning att det skiljer sig mellan mina två 

respondentgrupper, personal och klienter, när det gäller synen på vård. Personalen anser 

att vårdande aktiviteter anstalten tillhandahåller är: arbete, programverksamhet, 

utbildning, fritidsaktiviteter, samarbetsavtal och frihetsförberedande åtgärder som 

permissioner och ”utsluss”, medan klienterna inte anser att det finns så många vårdande 

aktiviteter. Däremot menar klienterna att aktiviteter som bedrivs på frivillig basis, till 

exempel utbildning och fritidsaktiviteter, är insatser som delvis känns motiverande. Att 

det skiljer sig angående uppfattningen om vård mellan mina respondentgrupper kan 

utifrån det empiriska materialet bero på, att det finns svårigheter för klienterna att 

tillgodogöra sig vården då straffet att bland annat vara frihetsberövad är så pass 

påtagligt. Anstalten har dock en stark tro på de vårdande insatser de erbjuder i syfte att 

uppnå balans mellan straff och vård.          
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5.4 Konkurrerande logiker 

Thornton och Ocasios (2008) studie om att flera logiker kan existera samtidigt i en 

organisation bekräftades av det empiriska materialet. Örtenviks (2005) beskrivning att 

kriminalvården omfattas av de centrala begreppen straff och vård bekräftades av det 

empiriska materialet, och att de nämnda konkurrerande logikerna samexisterar. I den 

teoretiska referensramen beskrevs studier som visade på hur konkurrerande logiker 

kunde samexistera på ett obalanserat sätt, till exempel Goodrick och Reay (2011), 

Suddaby och Greenwood (2005), Arman et al. (2014) och Pache och Santos (2013), 

medan andra studier visade på hur konkurrerande logiker kunde samexistera på ett 

balanserat sätt, till exempel Reay och Hinings (2009), Pache och Santos (2010) och 

Greenwood et al. (2011).  

Klienter och personals syn skiljer sig åt 

Arman et al. (2014) visade i sin studie inom den svenska sjukvården att den 

vinstdrivande sjukvården fick ta mer plats än patientomsorgen, de konkurrerande 

logikerna kunde samexistera men att obalans rådde mellan logikerna. Denna uppfattning 

av dominans av en logik kunde tydas i det empiriska materialet, eftersom klienterna 

ansåg att strafflogiken tog mer plats än vårdlogiken, att strafflogiken var dominerande. 

Denna obalans delades inte av personal, men de menar dock att ibland räcker inte tiden 

till för att föra spontana samtal, vilket de anser kan vara en del av vården. I vissa fall 

känner dock personal att de inte har någon direkt vård att erbjuda, mer än sysselsättning 

i form av arbete och tak över huvudet. Det empiriska materialet visar ändå tydligt att 

personalens uppfattning är att det råder mer balans mellan de konkurrerande logikerna 

straff och vård eftersom de anser att vårdande insatser som arbete, programverksamhet, 

utbildning, fritidsaktiviteter och frihetsförberedande insatser som permissioner och 

”utsluss” ska kompensera straffets negativa inverkan på klienterna, i syfte att uppnå 

balans mellan straff och vård. 

Dominans och frikoppling 

Pache och Santos (2013) beskrev i sin studie om styrmedlet frikoppling, vilket Larsson 

Von Garaguly (2016) beskriver att med det menas att brist på överensstämmelse 

föreligger mellan det förmedlade och det verkliga utfallet av verksamheten. Detta menar 

klienterna är den verklighet som existerar inom den öppna anstalten, då de menar att 

bilden av kriminalvården som en vårdande organisation inte är helt sanningsenlig. Med 

detta menar klienterna att det råder brist på vårdande aktiviteter och att straffet är det 
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dominerande, vilket kan relateras till Arman et al. (2009) studie att en av logikerna tar 

mer plats än den andra konkurrerande logiken. Pache och Santos (2013) beskrev om ett 

sätt att hantera konkurrerande logiker, att undvika att anpassa sig till institutionellt tryck 

genom att utesluta behovet av att anpassa sig till motstridiga institutionella krav. 

Relaterat till studiens ämnesområden, straff och vård skulle det innebära att undvika 

någon av de konkurrerande logikerna straff och vård. Ur klienternas perspektiv skulle 

det innebära att kriminalvården undviker att försöka vårda klienterna, vilket dock är en 

allmän uppfattning hos klienterna. Däremot anser inte personal att de undviker någon av 

de konkurrerande logikerna straff och vård. Deras uppfattning är att vård erbjuds 

klienterna och att de kan straffa klienterna vid behov.    

Horisontell frikoppling och samarbete 

Rubenowitz (2004) beskriver att alla organisationer vill koordinera de olika resurserna, 

för att på ett tillfredsställande sätt nå de mål organisationen har satt upp, vilket även 

Birnberg (1998) menar, och beskriver att kommunikation inom och mellan de olika 

nivåerna är viktigt för att koordinera de olika enheterna och aktiviteterna i 

organisationen, i syfte att uppnå balans mellan straff och vård. Detta bekräftades av det 

empiriska materialet, vilket visade på att kommunikation är viktigt när det gäller att 

koordinera de olika aktiviteterna i verksamheten och skapa ett gott samarbete mellan de 

olika ansvarsområdena. Greenwood et al. (2011) beskrev i sin studie om styrmedlet 

horisontell frikoppling. Min uppfattning är att utifrån det empiriska materialet tillämpar 

den öppna anstalten detta styrmedel, där till exempel lärcentrum får sköta sin del av 

ansvarsområdet, men där ändå samarbete sker mellan de olika ansvarsområdena genom 

bland annat APT. Där diskuteras verksamheten för att försöka koordinera de olika 

aktiviteterna. Vid denna kommunikation om samarbete mellan de olika 

ansvarsområdena så leder det ofta också till kompromisser. 

Kompromiss 

Reay och Hinings (2009) visade i sin studie en kompromiss, där läkarnas kompetens 

användes vid beslutsfattande av bland annat medicinska sakfrågor. Det empiriska 

materialet visar på likheter, då en kompromiss av anstaltens högskolestudier medförde 

att behövlig internettid och extra permissioner togs bort. Kompromissen gick ut på att 

studenterna ändå fick studera vidare och avsluta sina examensarbeten. Likheten var att 

här spelade lärcentrum en viktig roll, då de genom en förhandling påverkade beslutet att 

få studera vidare.  
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Att få klart en utbildning kan vara viktigt för klienterna, där den erhållna kompromissen 

sågs ur klienternas perspektiv både straffande och vårdande. Med detta menar de att 

straffet bestod av att hjälpen minskade, vården att de fick studera. Min uppfattning 

utifrån det empiriska materialet och min egen erfarenhet är att beslutet om 

kompromissen skapade en balans mellan de konkurrerande logikerna straff och vård. En 

möjlighet gavs att slutföra utbildningen, trots bestraffningen att begränsa hjälpen från 

anstalten.  

    

5.5 Modifierad teoretisk modell 

Figur 4 nedan visar den modifierade teoretiska modellen, som belyser de viktigaste 

styrmedlen som har identifierats genom studien av den öppna anstalten för att i 

styrningen hantera de konkurrerande logikerna straff och vård med fokus på obalans och 

balans. 

Redovisningen om styrningen av den öppna anstalten utgår främst från organisationens 

perspektiv, dels för att titeln för uppsatsen är ”Hur uppnås balans i styrningen i en 

organisation med konkurrerande logiker”, men främst för att styrning av en verksamhet 

sker utifrån organisationens perspektiv. Hade jag valt mer eller helt ur klienternas 

perspektiv, hade modellen sett mindre balanserad ut.  

Hänsyn har dock tagits till både personalens och klienternas upplevelser av straff och 

vård respektive planering och koordinering av verksamheten för att kunna få ett så 

representativt resultat som möjligt. Detta eftersom det skiljer sig en del mellan personal 

och klienter när det gäller uppfattningen av straff och vård. Ur det bearbetade materialet 

redovisas de styrmedel som har framkommit genom studien, och anses påverka 

balansen mellan straff och vård i styrningen av den öppna anstalten med de 

konkurrerande logikerna.   
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Figur 4: Modifierad teoretisk modell (Källa: egen). 
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Modellen förklaras genom att den öppna anstalten påverkas i styrningen av planering 

och koordination av aktiviteter, där styrmedel har en viktig roll. Den öppna anstalten 

omfattas av logikerna strafflogik och vårdlogik, vilka har bekräftats av studien vara 

konkurrerande logiker. De konkurrerande logikerna samexisterar antingen på ett 

obalanserat sätt eller balanserat sätt. Vidare i modellen har styrmedlen kategoriserats 

utefter styrmedel för obalans eller balans, styrmedel som orsakar obalans, och styrmedel 

för att uppnå balans. Detta har gjorts eftersom de olika framkomna styrmedlen påverkar 

balansen på olika sätt.  

Styrmedel för obalans eller balans 

Av den empiriska undersökningen framkom att styrmedlen regelverk, godtycklighet, 

VSP och budget innehar en ”vågmästarroll”, som kan påverka balansen mellan straff 

och vård åt endera hållet, obalans eller balans, beroende på utfallet av styrmedlet. 

Anstalten styrs övergripande av ett regelverk vilket beslutats av regering och riksdag. 

Dessa styrande dokument beskriver övergripande hur verksamheten skall utformas, men 

även hur klienternas verkställighet ska utformas. Godtycklighet var ett styrmedel som 

framkom ur det empiriska materialet, där klienternas uppfattning är att när regelverket 

skall tolkas, så är godtycklighet vanligt förekommande vid beslutstagande. Detta 

påverkar planeringen av verksamheten och klienternas verkställighet. VSP:n är det 

viktigaste styrdokumentet för klienterna, där klienternas verkställighet dokumenteras. I 

styrdokumentet dokumenteras både misskötsamheter, varningar och andra straffande 

åtgärder, men även vårdande insatser planeras för att motverka de negativa 

konsekvenser som straffet medför, i syfte att uppnå balans mellan straff och vård. 

Beroende på vad som dokumenteras kan det påverka balansen mellan straff och vård. 

Budgeten kan påverka planering och innehåll i verksamheten, och balansen mellan 

straff och vård, då budget påverkar vårdande insatser. 

Styrmedel som orsakar obalans 

I modellen beskrivs styrmedlen dominans och frikoppling. Obalans mellan straff och 

vård skapas i hanteringen av de konkurrerande logikerna om vårdande insatser inte 

förekommer i verksamheten, det blir en dominans av straff. Det blir en frikoppling i 

systemet som presenterades i den teoretiska referensramen, att den bild av verksamheten 

kriminalvården förmedlar såsom en vårdande organisation inte kan följas fullt ut, vilket 

var klienternas uppfattning och upplevelse av straff och vård. Jag har vidare placerat 

direkta styrmedel straff på, styrmedel som orsakar obalans.  
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Detta motiverar jag med att de är de styrmedel anstalten kan ta till i syfte att direkt 

straffa klienterna vid till exempel misskötsamhet, och att det skapar en obalans mellan 

straff och vård. Bestraffningar som anstalten kan ta till är: varning, ”diffen”, ”knall”, 

indragen permission och/eller ”utsluss”.  

Styrmedel för att uppnå balans 

Vidare i modellen visar det empiriska materialet att de tre styrmedlen kompromiss, 

samarbete och horisontell frikoppling förekommer på den öppna anstalten, vilka 

beskrevs i den teoretiska referensramen. Kompromiss skapades genom att lärcentrum 

förhandlade med ledningen om fortsatta högskolestudier, dock med begränsad hjälp från 

anstaltens sida. Samarbete sker mellan de olika ansvarsområdena, där kommunikation 

var viktigt, därför har styrmedlet integration bytts ut mot kommunikation. Styrmedlet 

horisontell frikoppling kunde urskiljas inom organisationen, där de olika 

ansvarsområdena till stor del kan arbeta efter sitt respektive ansvarsområde, till exempel 

lärcentrum. Vidare har jag placerat direkta styrmedel vård på, styrmedel för att uppnå 

balans. Detta motiverar jag med att de är de styrmedel anstalten har i syfte att vårda 

klienterna för att uppnå balans mellan de konkurrerande logikerna straff och vård. Att 

balansera straffets inverkan på klienterna med vårdande insatser är anstaltens styrmedel 

för att försöka nå organisationens mål, ”bättre ut” och förebygga återfall i brottslighet. 

Personalen vill motivera klienterna till förändring i tankesätt och handlingsmönster. 

Anstalten har till sitt förfogande arbeten inom olika områden, programverksamhet, 

utbildning, fritidsaktiviteter, och har samarbetsavtal med externa organisationer för att 

underlätta frihetsförberedande åtgärder såsom permissioner och ”utsluss”.  
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6 Bidrag 
______________________________________________________________________ 

 

6.1 Uppfyllelse av syfte   

Syftet med studien var:  

 ”Att med fokus på obalans och balans öka förståelsen för hur 

 konkurrerande logiker hanteras i styrningen av kriminalvården i Sverige”. 

Studien svarar på syftet genom sin kartläggning av styrmedel, sitt synliggörande av 

styrmedlens inverkan gällande obalans och balans, och genom skapandet av en syntes i 

form av en modifierad modell som belyser hur de olika delarna samverkar, se figur 4 sid 

60. Den modifierade modellen belyser de viktigaste styrmedlen den öppna anstalten 

inom kriminalvården i Sverige omfattas av för att i styrningen hantera de konkurrerande 

logikerna straff och vård med fokus på obalans och balans.  

Kartläggningen av styrmedlen har bidragit till en ökad förståelse för hur den öppna 

anstalten hanterar de konkurrerande logikerna straff och vård med fokus på obalans och 

balans. Studien delade in styrmedlen med fokus på obalans och balans i tre kategorier, 

vilka var: 

 Styrmedel för obalans eller balans, där de framkomna styrmedlen innehar en 

”vågmästarroll”, och som kan påverka balansen mellan straff och vård, åt endera 

hållet obalans eller balans, beroende på utfallet av styrmedlet. 

 Styrmedel som orsakar obalans, där de framkomna styrmedlen orsakar en 

obalans mellan de konkurrerande logikerna straff och vård, där straff blir det 

dominerande. 

 Styrmedel för att uppnå balans, där de framkomna styrmedlen bidrar till att 

uppnå mer balans mellan de konkurrerande logikerna straff och vård.  

Utifrån ovanstående är min uppfattning att studien svarar på syftet genom att synliggöra 

styrmedlens inverkan gällande balans och obalans mellan straff och vård, och genom 

skapandet av en syntes i form av en modifierad teoretisk modell som bidragit till ökad 

förståelse för hur konkurrerande logiker hanteras i styrningen på en öppen anstalt inom 

kriminalvården i Sverige med fokus på obalans och balans.  
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6.2 Teoretiskt bidrag  

Utifrån studiens syfte, har min ambition med studien varit att förstå hur balans kan 

uppnås i en organisation med konkurrerande logiker, om det överhuvudtaget var 

möjligt? Tidigare forskning visade att konkurrerande logiker kan samexistera på att 

balanserat sätt (Reay och Hinings, 2009; Pache och Santos, 2010 och Greenwood et al., 

2011).  

Annan tidigare forskning visade på att konkurrerande logiker kan samexistera på ett 

obalanserat sätt (Goodrick och Reay, 2011; Suddaby och Greenwood, 2005; Arman et 

al., 2014 och Pache och Santos, 2013). Ur studiens empiriska material framkom olika 

styrmedel som påverkade balansen mellan de konkurrerande logikerna straff och vård. 

Styrmedlen kunde med fokus på obalans och balans delas in i tre olika kategorier, vilket 

beskrevs ovan i 6.1 Uppfyllelse av syfte. 

6.3 Praktiskt bidrag  

Förutom det teoretiska bidraget har jag funnit några praktiska och konkreta bidrag som 

kan hjälpa er med ledande och styrande roller inom organisationen i syfte att uppnå än 

mer balans mellan organisationens konkurrerande logiker, straff och vård. Ur studien 

framkom att med fokus på obalans och balans är styrmedel viktiga i styrningen mellan 

de konkurrerande logikerna straff och vård. Enligt mig ska fokus vara att vårda 

klienterna, vilket ökar möjligheten att uppnå balans mellan straff och vård, och skapa 

bättre förutsättningar inför återgång till friheten. Här kommer några förslag: 

 Eftersom styrmedel är viktiga i egenskap att balansera konkurrerande logiker, är 

mer vårdande insatser som psykolog eller andra samtalsmöjligheter ett relevant 

styrmedel för att öka möjligheterna att uppnå balans mellan de konkurrerande 

logikerna straff och vård. 

 

 Ett ökat samarbete mellan kriminalvården och andra myndigheter vore önskvärt, 

då det empiriska materialet visade på att samarbete var ett styrmedel som 

påverkade att kunna uppnå balans mellan de konkurrerande logikerna straff och 

vård.  
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Dessa åtgärder skulle kunna påverka balansen mellan straff och vård, till att uppnå mer 

balans i styrningen. Jag ser dessa praktiska förslag som något som ni med ledande och 

styrande roller inom organisationen kan ta till er, då det empiriska materialer ur 

klienternas perspektiv visade på få vårdande insatser, som då orsakar obalans mellan 

straff och vård, där straffet blir det dominerande. 

6.4 Vidare forskning 

Studiens resultat tyder på att styrmedel är viktiga i hanteringen av konkurrerande 

logiker, därför vore en fördjupad studie intressant hur styrmedel hanteras på en anstalt 

av högre säkerhetsklass med fokus på obalans och balans mellan de konkurrerande 

logikerna straff och vård, och jämföra med de resultat som framkommit i denna studie. 

Detta i syfte att urskilja likheter och skillnader mellan de olika säkerhetsklasserna 

relaterat till styrmedel.   

  



 

 66 

 

7 Källförteckning 
______________________________________________________________________ 

 

Alford, R. & Friedland, R. (1991). Bringing society back in: Symbols, practices, and 

institutional contradictions. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The new 

institutionalism in organizational analysis. Chicago, IL: University of Chicago Press, 

pp.232-263. Hämtad 2019-03-12 från 

https://www.researchgate:net/publication/238198697_Bringing_Society_Back_In_Sym

bols_Practices_and_Institutional_Contradictions 

Alvesson, M., Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi 

och kvalitativ metod.  Lund: Studentlitteratur AB 

Anthony, R. (1990). Administrativ styrning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Arman, R., Liff, R. & Wikerström, E. (2014). The hierarchization of competing logics 

in psychiatric care in Sweden. Scandinavian Journal of Management, (30(3), pp. 282-

291. doi: dx.doi.org/10.1016/j.scaman.2014.01.001    

Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2009). Den nya ekonomistyrningen. Malmö: Liber 

AB. 

Battilana, J. & Dorado, S. (2010). Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case 

of Commercial Microfinance Organizations, Academy of Management Journal, 53(6), 

pp. 1419–1440. doi: 10.5465/AMJ.2010.57318391 

Birnberg, J. (1998). Some Reflections of the Evolution of the Organizational Control. 

Behavioral research in accounting, Vol 10, pp.27-46 Hämtad 2019-03-10 från 

http://search.proquest.com/openview/66911fdabcc9ae1058bb14fe29ab3b49b/1?pq-

origsite=gscholar&cb!=31166 

Book, J., & Söderström, C. (2019). Digitaliseringens betydelse för hoten gällande 

revisorernas oberoende – En fråga för framtiden. (Examensarbete). Gävle: Gävle 

Högskola 

Bruzelius, L-H. & Skärvad, P-H. (1974, 2017). Integrerad organisationslära. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

AB. 

https://www.researchgate:net/publication/238198697
http://search.proquest.com/openview/66911fdabcc9ae1058bb14fe29ab3b49b/1?pq-origsite=gscholar&cb!=31166
http://search.proquest.com/openview/66911fdabcc9ae1058bb14fe29ab3b49b/1?pq-origsite=gscholar&cb!=31166


 

 67 

 

Cooper, D. J., Hinings, C. R., Greenwood, R., & Brown, J. L. (1996). Sedimentation 

and transformation in organizational change: The case of Canadian law firms. 

Organization Studies, 17, pp. 623-647. doi: 10.1177/017084069601700404 

 

Feldt, S. & Stjernkvist, J. (2013). Den bestraffande människan. (Magisteruppsats). 

Lund: Lunds Universitet.  

Forsaeus, L. & Johnsén, A. (2016). En fot i varje värld - En studie av hur chefer i 

hybrida organisationer hanterar multipla och konkurrerande krav. (Kandidatuppsats). 

Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Goodrick, E. & Reay, T. (2011). Constellations of Institutional Logics: Changes in the 

Professional Work of Pharmacists. Work Occup. 38(3), pp. 372–416. doi: 

10.1177/0730888411406824 

Greenwood, R., Raynard, M., Kodeih, F., Micelotta, E. R. & Lounsbury, M. (2011). 

Institutional complexity and organizational responses. Academy of Management Annals, 

5(1), pp. 317–71. doi: 10.1080/19416520.2011.590299 

Gummesson, E. (2003). All research is interpretive.  Journal of Buissness & Industrial 

marketing, 18(6/7), pp. 482-492.  doi:10.1108/08858620310492365 

Jacobsen, D. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och 

andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur AB.  

Kriminalvården (2007).”Bättre ut”. Kriminalvårdens vision och värdegrund. 

Norrköping: Kriminalvården 

Hämtad den 10 november 2018 från       

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/om_oss/visionen.pdf 

Kriminalvården (2017). Kriminalvård och statistik 2017.   

Norrköping: Kriminalvården 

Hämtad den 6 februari 2019 från 

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/forskning_statistik/kos-2017-kriminalvard-

och-statistik.pdf 

Kriminalvården (2019a). Anstalten Kolmården.  

Norrköping: Kriminalvården 

Hämtad den 21 februari 2019 från 

https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kolmarden/ 

Kriminalvården (2019b). Styrning och regelverk.  

Norrköping: Kriminalvården     Hämtad den 7 mars 2019 från 

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/styrning-och-regelverk/ 

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/om_oss/visionen.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/forskning_statistik/kos-2017-kriminalvard-och-statistik.pdf
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/forskning_statistik/kos-2017-kriminalvard-och-statistik.pdf
https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kolmarden/
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/styrning-och-regelverk/


 

 68 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Kvarnström, E. (2016). Institutionella samspel. Om möten mellan en kommersiell och 

en ideell logik. (Doktorsavhandling). Uppsala: Uppsala Universitet. 

Larsson von Garaguly, J. (2016). Vasaloppet - Resan från skidtävling och skidlöpare till 

produkter och kunder. En studie om kommersialisering och professionalisering. 

(Doktorsexamen). Stockholm: Stockholm Handelshögskola 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:937270/FULLTEXT01.pdf   

Legovic. F. (2014). Empowerment – En studie i att skapa förståelse för olika former av 

empowerment. (Kandidatuppsats). Gävle: Gävle Högskola.  

Meitmann, E. (2018). Brottsförebyggande arbete ur kriminalvårdares perspektiv – En 

kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete i den dagliga verksamheten på en 

anstalt. (Kandidatuppsats). Malmö: Malmö Universitet 

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2007). Management Control Systems - 

Performande Measurement, Evaluation and Incentives (2th edition uppl.). Harlow: Pearson 

Education. Hämtad 2019-02-18 från 

https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=

merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems+

+Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=Vwrym

EfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2

C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20

Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20I

ncentives&f=false 

Pache, A.-C. & Santos, F. (2010). When Worlds Collide : The Internal Dynamics of 

Organizational Responses to Conflicting Institutional Demands. Academy of 

Management Review, 35(3), pp. 455–476.  doi: 10.5465/AMR.2010.51142368 

Pache, A.-C. & Santos, F. (2013). Inside the Hybrid Organization: Selective Coupling 

as a Response to Competing Institutional Logics. Academy of Management Journal, 

56(4), pp. 972–1001. doi: 10.5465/amj.2011.0405 

Pettersson, T., & Ricknell, V. (2018). Den tvådelade organisationen - En studie om 

institutionell komplexitet och hur den praktiskt hanteras på fondmarknaden. 

(Masteruppsats). Örebro: Örebro Universitet. 

Reay, T. & Hinings, C.R. (2009). Managing the rivalry of competing institutional 

logics. Organization studies, 30(6), pp.629-652. doi: 10.1177/0170840609104803 

Reay, T. & Jones, C. (2016). Qualitatively capturing institutional logics. Strategic 

Organization, 14(4), pp. 441–454. doi: 10.1177/1476127015589981 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:937270/FULLTEXT01.pdf
https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems++Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=VwrymEfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20Incentives&f=false
https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems++Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=VwrymEfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20Incentives&f=false
https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems++Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=VwrymEfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20Incentives&f=false
https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems++Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=VwrymEfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20Incentives&f=false
https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems++Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=VwrymEfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20Incentives&f=false
https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems++Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=VwrymEfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20Incentives&f=false
https://books.google.se/books?h!=sv&lr=&id=ymY2cQN3iEMC&oi=fnd&pq=PR13&dq=merchant,+K+A.,+%26+Van+der+Stede,+W.+A.+(2007).+management+control+Systems++Performance+Measurement,Evaluation+and+Incentives&ots=Q6OSgFYpvs&sig=VwrymEfRuvbMviLTkDQ8uXfwpEc&redir_esc=y#v=qnepage&q=Merchant%2C%2OK.20A.%2C%20%26%20Van%20der%20Stede%2C%20W.%20A.%20(2007).%20Management%20Control%20Systems%20%20Performance%Measurement%2C%20Evaluation%20and%20Incentives&f=false


 

 69 

 

Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former-Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber AB. 

Suddaby, R., & Greenwood, R. (2005). Rhetorical strategies of legitimacy. 

Administrative Science Quarterly, 50(1): pp.35-67.  

doi: 10.2189/asqu.2005.50.1.35  

Thornton, P.H., Ocasio, W. (2008). Institutional Logics, in: The SAGE Handbook of 

Organizational Institutionalism. SAGE Publications Ltd., London., pp. 99–128. Hämtad 

2019-03-11 från http://www.patriciathornton.com/files/9781412931236-Ch03.pdf 

Wengander, J. & Raad, K. (2016). Varför är det så svårt att gå ihop? En fallstudie om 

samverkande och konkurrerande logiker i praktiken. (Kandidatuppsats). Göteborg: 

Göteborgs Universitet. 

Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber AB. 

Örtenvik, S. (2005). Piska och morot – om straff, vård och ordning inom svensk 

kriminalvård. (C/D-uppsats). Lund: Lunds Universitet. 

 

  

http://www.patriciathornton.com/files/9781412931236-Ch03.pdf


 

 70 

 

Figurförteckning 

Figur 1: Studiens forskningsmodell ............................................................................... 7 

Figur 2: Teoretisk modell ............................................................................................ 29 

Figur 3: Direkta styrmedel på den öppna anstalten ...................................................... 41 

Figur 4: Modifierad teoretisk modell ........................................................................... 60 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Respondenter studie ..................................................................................... 13 

 



 

 71 

 

Bilaga 1. Intervjuguide studie 

Teori Frågor till personal Frågor till klienter 

Planering & 

Koordination 

Vad arbetar du med, i vilket 

ansvarsområde, beskriv gärna även 

organisationsstrukturen? 

Hur långt straff har du? (Inledande 

fråga för att se om det är rätt 

målgrupp) 

Hur planeras och styrs anstaltens 

verksamhet? 

Vad är din uppfattning om 

planeringen och styrningen på denna 

anstalt? 

Hur planeras verkställigheten för 

klienterna? 

Vad är din uppfattning om 

planeringen av din verkställighet? 

Vilka faktorer kan påverka 

planeringen av verksamheten? 

Vilka faktorer tror du kan påverka 

planeringen av verksamheten? 

Hur planerar ni verksamheten för att 

kompensera straffets inverkan på 

klienterna? 

På vilket sätt tycker du att 

aktiviteterna i verksamheten kan 

kompensera straffets inverkan på dig, 

vad skulle behövas mer? 

Styrmedel 

Vilka verksamheter och 

sysselsättningar finns på anstalten? 

Vilka verksamheter och 

sysselsättningar finns på denna 

anstalt?  

Vilka medel finns för att vårda 

klienterna? 

Vilka medel tycker du anstalten har 

för att vårda dig?  

Vilka medel finns för att straffa 

klienterna? 

Vilka medel tycker du anstalten har 

för att straffa dig?  
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Teori Fråga till personal Fråga till klienter 

Straff & Vård 

Hur är din syn på straff och vård? Hur är din syn på straff och vård? 

Vad tror du klienterna uppfattar som 

straff när de kommer till anstalten? 

På vilket sätt tycker du att du straffas 

när du hamnade på anstalt? 

Hur bedrivs vården här på anstalten 

enligt dig? 

Vad är vård för dig, och i så fall hur 

tycker du att den bedrivs? 

Kan klienterna straffas på andra sätt 

också under verkställigheten? 

Har du blivit bestraffad under din 

verkställighet? 

    

Konkurrerande 

Logiker 

Går det att bedriva straff och vård 

samtidigt, finns det en konflikt mellan 

de konkurrerande logikerna? 

Går det att bedriva straff och vård 

samtidigt, finns det en konflikt mellan 

de konkurrerande logikerna? 

Kan du identifiera situationer när 

obalans skapas mellan de 

konkurrerande logikerna, ge exempel? 

 

Kan du identifiera situationer när 

obalans skapas mellan de 

konkurrerande logikerna, ge exempel? 

  

Påverkas du i din arbetsutövning av 

andra ansvarsområden?? 

Vad är din uppfattning om de olika 

ansvarsområdena? 

Finns det situationer i verksamheten 

då balans kan skapas mellan de 

konkurrerande logikerna straff och 

vård, ge gärna exempel? 

Finns det situationer i verksamheten 

då balans kan skapas mellan de 

konkurrerande logikerna straff och 

vård, ge gärna exempel? 
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Bilaga 2. Organisationsstruktur den öppna anstalten 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Anstaltschef 

Kriminalvårdsinspektör 1 Kriminalvårdsinspektör 2 

Kriminalvårdare Centralvakt Lärare LC Klienthandläggare Produktionsledare Programledare 

Klienter 
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Bilaga 3. Ordlista/definitioner 

AA Anonyma Alkoholister. 

AF Arbetsförmedlingen. 

Anstalt Fängelse med olika säkerhetsklasser. Klass 1 och klass 2 är 

slutna anstalter, klass 3 är öppen anstalt. 

Anstaltschef Den person som är högst ansvarig på anstalten. 

APT Arbetsplatsträff, där personal från de olika ansvarsområdena 

träffas och planerar den inre verksamheten. 

BUFFF Barn-och-Ungdom-För-Föräldrar-i-Fängelse, organisation 

som hjälper till med kontakt med klienternas barn och familj. 

Centralvakt Härifrån styrs verksamheten, kriminalvårdarnas arbetsplats. 

Daganteckning Kriminalvården för diarieanteckningar i VSP:n vid behov. 

Det kan vara allt från telefonsamtal, misskötsamhet, dålig 

attityd etc. 

Diffen Differentiering eller avskildhet, när en klient har misskött 

sig, eller hot förekommer, kan anstalten skydda denna klient, 

eller ta ner klienten vid eventuell förflyttning. 

Ekobrottsdömd En intagen som är dömd för ekonomiska brott, t.ex. 

bokföringsbrott, undanhållande av skatt eller moms etc. 

Frihetsberövad När klienten hamnar på anstalt, så blir denne frihetsberövad, 

där får ingen egen mobil användas, och samtycke måste 

godkännas av den klienten skall ringa och få besök av. 

Frihetsförberedande Är åtgärder som ska underlätta återgången till frihet, såsom 

permissioner och ”utsluss”. 

Fritidsaktiviteter Aktiviteter i form av t.ex. gym, friskvård, motion, biljard, 

pingis etc. 

Föreskrifter Bindande rättsregler som förtydligar Kriminalvårdens 

regelverk utifrån förordningar. 

Förordningar Regler beslutade av regeringen för hur kriminalvård ska 

bedrivas. 

IDAP Integrated Domestic Abuse Programme, program för våld- 

och våld-i-nära-relationsdömda. 

Institutionell komplexitet När två eller flera logiker möts och konkurrerar i en 

organisation.  

Institutionell logik Påverkar arbetet och den praxis som organisationen följer. 
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Klient Person som avtjänar ett straff, är häktad eller av annan 

 anledning omhändertas av Kriminalvården. 

Klienthandläggare Varje intagen har en klienthandläggare som hjälper dem med 

verkställigheten, planerar bland annat villkor, permissioner 

och utsluss. 

Knall När en klient förflyttas till annan anstalt vid till exempel 

misskötsamhet. 

Komplext Företeelse som består av många delar som hänger samman 

på ett svåröverskådligt sätt. 

Konflikt När två eller fler motstridiga logiker inte drar åt samma håll.

   

Konkurrens  Rivalitet mellan exempelvis två eller fler motstridiga logiker. 

Konkurrerande logiker Två motstridiga logiker som konkurrerar med varandra. 

Kriminalvårdare Personal som i huvudsaklig uppgift har säkerhetsarbete 

genom att låsa in klienterna och hålla ordning på anstalterna. 

Kriminalvården Statligt verk med uppgift att verkställa det straff domstolen 

utdömt, och återanpassa klienten till samhället. 

Kriminalvårdsinspektör Den eller de personer som har det strategiskt och styrande 

ansvaret på anstalten, näst efter anstaltschefen. (Kvinsp) 

KRIS Kriminellas-Revansch-I-Samhället, en organisation som 

besöker anstalten varje vecka, och hjälper bland annat till 

med frågor inför frigivning. 

Kvinsp Kriminalvårdinspektör. 

Lärcentrum Lärcentrum (LC), där klienterna utför sina studier med lärare 

på plats och på distans. 

   

NAV Nämnden-för-Andlig-Vård, kyrkan som kommer varje vecka 

för gudstjänster och andaktstunder. 

Observationer Studier av t.ex. omgivningen och den miljö man verkar i.  

One-To-One Enskilt och allmänt program för de flesta målgrupper, och 

även ekodömda om behov finns. 

Permission Permissioner är något som klienterna tidigast kan få när 

minst ¼ av strafftiden är avklarad, och innebär att få 

möjlighet att lämna anstalten upp till max 72 timmar. 

Produktionsledare Personal som har hand om arbeten och andra sysselsättningar 

på anstalten. 
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Programledare Ledare för de olika programmen som erbjuds på anstalten. 

Programverksamhet Behandlingsprogram som erbjuds klienterna i syfte att skapa 

förutsättningar att inte återfalla i brottslighet. Program som 

erbjuds är bland annat IDAP, PULS och One-To-One. 

PULS Problemlösning-Umgänge-Livsmål-Självkontroll, program 

för våld- och våld-i-nära-relationsdömda. 

Regler Inom kriminalvården förekommer ett regelverk som måste 

följas som statlig myndighet. 

Regelverk De lagar, externa och interna styrdokument, förordningar 

och föreskrifter som styr kriminalvården med 

samlingsnamnet regelverk. 

Rehabilitering Om sjukdom eller andra defekter förekommer, behöver 

klienten bygga upp sig själv igen. Kan vara både i form av 

fysiskt som psykiskt.  

Samarbetsavtal Avtal som kriminalvården har med externa organisationer 

såsom AF, BUFFF, Kris, NAV och AA.  

Samexistens Två logiker som samexisterar, vänskaplig samlevnad utan 

konflikter, trots konkurrensen dem emellan. 

SFI  Svenska För Invandrare. 

Sjukvård Anstalten har en egen sjukvård, med bland annat sjuksyster 

och en läkare. 

Straff Påföljd för brott i form av t.ex. frihetsberövande. 

Styrmedel  Åtgärder eller aktiviteter för att styra en organisation. 

Styrning  Ledning av en organisation. 

Sysselsättning Det finns olika slags sysselsättningar, arbete, utbildning, 

  friskvård, program, men då arbete inte får kallas arbete, så 

  kallas även arbete för sysselsättning, varav  

  sysselsättningsplikt råder. 

Säkerhetsklass  Säkerhetsnivå på anstalt för att förhindra  

  rymningar/avvikelser och andra oönskade händelser. Klass 1 

  och klass 2 är slutna anstalter, klass 3 är öppen anstalt. 

Topsning  En annan metod för att lämna drogprov och visa sin  

  drogfrihet, då tar man en pinne med bomull på, tar saliv från 

  munnen och  skickar in för analys. 

Urinprov Anstalten testar klinterna med jämna mellanrum, de får 

lämna urinprov som analyseras för att se om det finns spår 

av droger eller andra förbjudna preparat.  
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Utsidan En benämning för livet utanför fängelse. 

Utsluss De åtgärder som underlättar klientens återanpassning i 

samhället efter en anstaltsvistelse. De utslussåtgärder som 

finns är frigång, utökad frigång, vårdvistelse och 

halvvägshus. 

Varning Tilldelas en intagen som bryter mot de föreskrifter och 

villkor som gäller för verkställigheten. 

Verkställighetsplan Anstaltens styrmedel genom klienternas anstaltstid, där 

klientens olika åtgärder för återanpassning etc. skall 

dokumenteras. 

Våld- och våld-  En intagen som är dömd för våldsbrott, t.ex. misshandel, 

i-nära-relationsdömd mord och det sker på en närstående etc.  

 

 


