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att motverka förändringen. 
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Förord 
Livet är det som händer medan du gör upp andra planer. 
 

Det har hänt så otroligt mycket i mitt liv under mina fyra år på SKA. Det finns de som gör livet 
mer en bara grå vardag, de som får en att se framåt och skratta åt allt som händer. Det är 
underbart att ha en fantastisk man i Marko och en riktigt liten otrolig skitunge i min underbara 
son Simon.  
 
Ett stort tack till Anna-Liisa Närvänen som fått mig att sy ihop den här utvärderingen. Du har en 
förmåga att lyfta mig och få mig att se. Tack till KVC Susanne som gav mig chansen att träffa 
personalen på Frivårdskontoret och göra den här utvärderingen. 
 
Tack alla ni på Frivårdskontoret som delat med er av era tankar och känslor, utan er hade det här 
aldrig varit möjligt. 
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Inledning 
Allting förändras! Inte ens framtiden är vad den brukade vara!1 

En gång i tiden sa någon till mig att förändringar inte alltid innebär förbättringar. Det kan så vara, 
men måste det vara ett motto för att undvika förändringar i vardagen? För hur vet vi vad en 
förändring kunnat leda till om vi inte vågat chansa? Följande sidor kommer att beröra en 
förändringsprocess som på många olika sätt påverkade en skara människor. Några kommer att 
minnas den som något positivt och nödvändigt medan det för andra för alltid kommer att vara en 
period i livet som de kanske helst av allt velat undvika. 
 
Förändringsprocesser tenderar att beskrivas som en linjär handlingsplan med goda intentioner, att 
en och annan rosett med dubbelknut dyker upp på vägen nämns sällan. I den förändringsprocess 
som kommer att beskrivas nedan uppstod så många rosetter och dubbelknutar att många består 
än i dag. Varför blev det så här? Några menar att människan har ett inbyggt motstånd mot 
förändringar,2 att vi är tröga i massan och inte ens klarar av hantera mindre förändringar i vår 
vardag. Andra menar att förändringen är ett måste för utvecklingen, både för den enskilda 
personen och för mänskligheten.3 Klart tycks i alla fall vara att alla hanterar förändringar olika 
och att smärttröskeln för hur stora förändringar vi klarar av varierar kraftigt. Kanske är det just 
den där variationen som den här uppsatsen handlar om. För några blev tröskeln hög och de 
letade efter sätt att hantera både förändringen och sig själva. För andra var det bara ett mindre 
sträck på marken som de rask klev över.  

Bakgrund 
Den här utvärderingen kommer att behandla en förändringsprocess som berörde en enskild 
personalgrupp inom frivården och omfördelningen av deras befintliga arbetsuppgifter. 
Bakgrunden till förändringen presenteras närmare nedan tillsammans med en kort presentation av 
Kriminalvårdsmyndigheten. 
 
Kriminalvårdsmyndigheten är en av Svenska statens myndigheter. Kriminalvårdsmyndigheten ska 
uppnå sina politiskt styrda mål genom att verkställa påföljder så som fängelsedomar och 
skyddstillsyn, ansvara för övervakning av villkorligt frigivna samt att verkställa föreskriven 
samhällstjänst och genomföra personutredningar.4 Generaldirektören styr verksamheten genom 
uppdrag till Kriminalvårdsmyndigheten och dessa är både generella och myndighetsspecifika. 
Uppdragen tilldelas i en öppen webbaserad planerings- och uppföljningsmodell (Ebbemodellen) 
vilket gör att samtliga enskilda enheter inom myndigheten kan följa andra enheters uppdrag och 

                                                 
1 Lars-Eric Uneståhl, http://www.devsam.se 2007-05-07 kl. 11.38 
2 Marianne Parmander (2005) Från idé till verklig förändring, s. 17, Lund: Studentlitteratur 
3 Bosse Angelöw (1991) Det goda förändringsarbetet, s. 21, Lund: Studentlitteratur 
4 Kriminalvården (2006) Svar Direkt, s. 3, beställningsnummer 5000 

http://www.devsam.se/
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resultat.5 Som övergripande uppgift har kriminalvården att minska brottsligheten och öka 
människors trygghet bland annat genom samarbete med polis, åklagare och domstolar. 
Myndighetens verksamhet ska vara baserad på ett humant perspektiv där människosynen ska 
präglas av respekt för individens integritet och rättssäkerhet.  
 
Frivården är den största enskilda delen av kriminalvården. 6 Frivårdens mål beskrivs i brottsbalken 
som följande; 

Frivården ska genom tillsyn och förmedling av stöd och hjälp verka för att den dömde inte 
återfaller i brott och för att hans anpassning i samhället även i övrigt främjas. […] Klienten ska 
utveckla konstruktiva attityder till sig själv och samhället och utveckla sin förmåga att förstå 
den som drabbas av brott. Han ska också utveckla viljan att göra rätt för sig.7 

Frivården ansvarar för de påföljder som inte är frihetsberövande utan bevakande så som IÖV 
(Intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja), villkorlig dom (VF) samt 
skyddstillsyn (ST, även med krav på samhällstjänst eller kontraktsvård). Frivården utför även 
personutredningar (PU) på uppdrag av åklagare. Dessa är en stor del av frivårdens arbete och 
innebär att frivårdshandläggare gör en noggrann social utredning på en misstänkt person.  En 
frivårdsenhet lyder under kriminalvårdschefen (KVC). Enheten har en eller flera 
kriminalvårdsinspektörer som chefer vilka är besluts- och resursansvariga på enheten. Det ska 
även finnas frivårdsinspektörer som arbetar med att bland annat genomföra PU, samtala med 
klienterna om brott, arbeta med klienternas nätverk, samarbeta med kollegor inom socialtjänst 
och vård samt genomföra beslut av brotts- eller missbruksprogram för den dömde. En 
frivårdsinspektör är vanligen utbildad socionom eller har en juridik kandidatexamen. På 
frivårdsenheten ska det även finnas kanslipersonal.8 Det frivårdskontor som deltagit i 
utvärderingen kommer i fortsättningen att benämnas som Frivårdskontoret, dess chef som 
Kriminalvårdsinspektören och den vikarierande chefen tf kriminalvårdsinspektör. I övrigt hänvisas till 
informanterna och personalgruppen i analysen. 
 
Frivårdskontoret är en enhet med 18 anställda. Det är 13 frivårdsinspektörer, 2 kanslister, 1 
vårdare, 1 produktionsledare samt 1 Kriminalvårdsinspektör som tjänstgör som chef på 
avdelningen. I personalgruppen har merparten akademisk examen och/eller minst 10 års 
erfarenhet av kriminalvården. I personalgruppen finns olika yrkeskategorier, varierande åldrar, 
kön samt etnisk bakgrund representerade.  Under hösten 2005 påbörjades förändringsprocessen 
på det aktuella Frivårdskontoret vilken initierades av Kriminalvårdsinspektören. 
Kriminalvårdsinspektören drev en förändringsidé som innebar mindre specialisering och mer 
generalisering i frivårdsinspektörernas arbetsuppgifter. Syftet med förändringen på 
Frivårdskontoret var att minska sårbarheten i organisationen och effektivisera 

                                                 
5 http://www. esv.se 2007-05-14 kl. 10.11 
6 Thomas Ekbom m.fl. (2006) Människan Brottet Följderna, s. 231 Stockholm: Natur & Kultur 
7 citat ur brottsbalken hämtat ur Ekbom m.fl. (2006) s. 232 
8 Ekbom m.fl. (2006) s. 234-235 
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resursanvändningen. Innan förändringsprocessen påbörjades var personalgruppen indelad i fem 
grupper som alla hade sin specialkompetens vilket de i första hand arbetade med. Det var en 
grupp som i första hand arbetade med PU, en grupp som arbetade med IÖV, en med 
samhällstjänst, en grupp med VF samt en grupp som arbetade med ST. Utöver detta fanns 
kanslisterna. Personalen var indelad i två kollegier baserat på om de i huvudsak arbetade med VF 
eller ST klienter. Övriga delar av frivårdens arbetsuppgifter delades in i dessa två kollegier och 
samtliga anställda hade sin tillhörighet i en av dessa två kollegier. Genom förändringen av 
fördelningen av personalens arbetsuppgifter har de gått från specialitet och spetskompetens till en 
form av generalisering genom att samtliga 13 frivårdsinspektörer ska arbeta med samtliga 
förekommande arbetsuppgifter. I praktiken innebär det att de ska kunna arbeta med PU, ST, VF, 
utslussning, IÖV samt FÄ (de som sitter i fängelse men som ska bli villkorligt frigivna). Även de 
som arbetade med IÖV, samhällstjänst och kansliet påverkades till viss del av förändringen. De 
två tidigare kollegier som var baserade på vilka specialiserade arbetsuppgifter personen hade 
splittrades och två nya kollegier bildades oberoende av specialisering.  
 
Uppdraget från arbetsgivaren var att minska Frivårdskontorets sårbarhet och öka dess flexibilitet 
vilket förutsatte en omfördelning av personalens befintliga arbetsuppgifter. Uppdraget kom via 
regleringsbrevet och bröts sedan ner på regionnivå och vidare till olika verksamhetsområden och 
dess enskilda enheter via Ebbemodellen. Uppdraget att utföra förändringen gavs till 
Kriminalvårdsinspektören av dåvarande KVC och personalinspektör i samband med hennes 
anställning. Förändringsidén mötte stort motstånd i personalgruppen och vissa delar av 
ursprungsförslaget genomfördes aldrig.  Motståndet mot förändringen och hur detta hanterades 
både i personalgruppen och av Kriminalvårdsinspektören ledde till att KVC uttryckte ett 
önskemål om en kvalitativ utvärdering av förändringsprocessen. Önskemålet var att 
utvärderingen skulle belysa personalgruppens tankar om arbetsplatsen och förändringsprocessen, 
men även belysa hur den formellt hade genomförts. KVC frågade mig om jag hade möjlighet att 
genomföra den efterfrågade processutvärderingen vilket sedermera skedde i samarbete med 
Kriminalvårdsmyndigheten och Frivårdskontoret.9 Trots relativt tydliga önskemål från KVC har 
uppdraget varit fritt att formulera och genomföra för mig.  

Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att genom en processutvärdering undersöka hur förändringen av 
befintliga arbetsuppgifter Frivårdskontoret genomfördes. Fokus är riktat mot hur enskilda 
personer i personalgruppen tolkar förändringsprocessen vad gäller dess genomförande och 
konsekvenser samt hur förändringsprocessen har upplevts.  
 

                                                 
9 Då detta är en magisteruppsats vid Programmet för Samhälls- och Kulturanalys och utvärderingen enbart har skett i 
samverkan med kriminalvården så kommer resultaten att presenteras med de krav som ställs på en magisteruppsats. 
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Tolkningen av förändringsprocessen ges stort utrymme i utvärderingen genom både valet av 
kvalitativ forskningsansats och metoden processutvärdering. Den övergripande 
problemformuleringen utgår från hur anställda tolkar förändringsprocessen. Hur har anställda 
upplevt förändringarna? Hur beskriver de förändringsprocessen och dess genomförande?  

Teoretisk referensram och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som har relevans 
för processutvärderingen att presenteras. Processutvärderingen bygger inte på en teorietisk 
utgångspunkt utan flera olika. Dessa presenteras nedan genom en beskrivning av den 
grundläggande problematiken och centrala begrepp i valda teorier. 

En social konstruktion? 
Burrs socialkonstruktionism bygger på tanken att människan genom sin dagliga sociala 
interaktion och genom språket skapar och omskapar sin verklighet. Hon menar att forskaren 
måste vara kritisk till allt som tas för givet då all förståelse och all kunskap är historiskt och 
kulturellt relativ.10 Vidare skriver Burr att verkligheten är skapad av människor som delar mening 
med andra genom att vara medlemmar i samma samhälle, grupp eller kultur.11 Enligt Burr är det 
omöjligt att nå objektvitet i forskningen då alla närmar sig något (ett sammanhang, en händelse, 
en frågeställning etc.) ur ett visst perspektiv. De frågor som ställs påverkar valet av teorier och 
hypoteser och därmed resultatet. Enligt Burr bör forskareen se sitt forskningsarbete som ett 
samspel mellan deltagarna och forskaren, fakta kan aldrig vara opartisk utan uppstår alltid ur en 
specifik frågeställning.12 Burrs tankar är väl tillämpbara i en processutvärdering då även 
Parmander framhåller att fakta är perspektivberoende. Med andra ord menar hon att det inte 
finns en sanning, utan flera olika tolkningar/perspektiv samt att utvärderingen bör omfatta så 
många olika tolkningar som möjligt. Det kan vara så att deltagarna i en utvärdering har sin 
tolkning av verkligheten medan utvärderaren ska ta hänsyn till många olika tolkningar. Detta kan 
leda till att de som är föremål för utvärderingen inte alltid är nöjda med resultaten. Parmander 
anser även att en utvärderare inte kan se verkligheten som den är utan att den alltid speglas 
genom informanternas tolkningar, värderingar och föreställningar om denna verklighet. 
Utvärderaren måste vara medveten om detta och också hantera det på ett konstruktivt sätt.13 Med 
det menas att förändringsprocessen blir socialt konstruerad utifrån olika tolkningar som 
deltagarna och forskaren skapar och omskapar tillsammans.  
 
Detta grundantagande, att verkligen till stor del är socialt konstruerad, bygger Charmaz sin 
Grounded Theory (GT) på. Enligt Charmaz finns det inte någon objektiv ”rå” data som vi kan 

                                                 
10 Vivien Burr (2003) Social constructionism, s. 2-4, London: Routledge 
11 Burr (2003) s. 45 
12 Burr (2003) s. 152 
13 Parmander (2005) s. 131-138 
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inhämta utan forskaren lär sig av fältet samtidigt som hon påverkar fältet med sin närvaro.14 I 
termer av en socialt konstruerad förändringsprocess innebär det att samtliga som medverkar i en 
förändring även påverkar dess konsekvenser genom sitt deltagande. Vidare menar Charmaz att 
analysarbetet inom GT innebär att koderna konstrueras av forskare då det är forskaren som aktivt 
gör en tolkning av den empiri som ingår i koden och namnger den.15 Resultatet av analysen beror 
därför på forskarens perspektiv vilket enligt Charmaz innebär att analysarbetet styrs både 
medvetet och omedvetet av våra tidigare kunskaper. 

Förändringsarbete och utvärdering 
[…] förändringen är den enda sanna verkligheten, […] allt befinner sig i ständig förändring.16 

Parmander anser att förändringsarbete i offentliga organisationer ofta medför mycket speciella 
problem så som ålderdomlig byråkrati och kvarvarande hierarkiskt tänkande. Enligt Parmander så 
är det relationer mellan personalgrupperer och enskilda personer som står i fokus under ett 
förändringsarbete och att det kan orsaka problem i arbetet då alla, lite till mans, har ett inbyggt 
motstånd mot större förändringar och att förändringsarbete därför kan vara svårt att 
genomföra.17 En enskild persons toleranströskel för förändringsarbete varierar och kopplas oftast 
samman med behovet av trygghet i det gamla parallellt med viljan att se vad det nya kan erbjuda.18 
Ett sätt att motverka motstånd mot förändringarna kan vara att parallellt med 
förändringsprocessen driva en processutvärdering vilket innebär att dokumentera och analysera 
skeenden och händelser under förändringsarbetet.19 Genom att göra detta kan eventuella problem 
och frågor lösas under arbetets gång och på sätt främjas en lyckad förändringsprocess. En 
processutvärdering studerar de processer som leder fram till en förändring och den vägen kan 
vara svår att studera utifrån, då en process är beroende av flera aktörers tolkningar och förståelse. 
Tolkningarna och konstruktionen av processen kan skilja sig mellan enskilda personer och det 
kan då vara värdefullt att försöka förstå de bakomliggande processerna. Även Angelöw diskuterar 
en rad orsaker till den enskilda personens/personalgruppens förändringsmotstånd. Han anser att 
förändringar är bra för den enskilda personen som kan utvecklas och lära sig av dessa. Enligt 
Angelöw är inte förändringar i sig är hotande eller farliga för personen men förändringen kan 
uppfattas som hotande då personen inte vet vad som kommer att hända. Toppstyrda förändringar 
möter oftast det största motståndet och är den förändringsstrategi som vanligen leder till 
långvariga problem i organisationen. Detta menar Angelöw kan bero på att den enskilda personen 
inte känner att hon/han har någon möjlighet att påverka förändringen. Angelöw framhåller att 
motivation är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad förändringsprocess, vilket även innebär 
att bristande motivation är en av de vanligaste orsakerna till förändringsmotstånd. Angelöw 

                                                 
14 Kathy Charmaz (2006) Construction Grounded Theory, s. 40, London: SAGE Publ. inc 
15 Charmaz (2006) s. 47 
16 Angelöw (1991) s. 9 
17 Parmander (2005) s. 11-17 
18 Parmander (2005) s. 89 
19 Parmander (2005) s. 129 
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hävdar även att låg utbildningsnivå, begränsad arbetsförmåga eller snäv yrkeskompetens är vanligt 
förekommande motståndsfaktorer.20 Han menar att en och samma förändring kan tolkas vitt skilt 
av olika personer vilket beror på att olika personer uppfattar en förändring och dess 
konsekvenser på skilda sätt.21 Angelöw beskriver förändringsprocessen genom att diskutera de 
vanligaste faktorerna till både förändringsvilja och förändringsmotstånd vilka han menar är 
områden som berör trygghet, social kontakt, arbetsinnehåll, förmåner samt status.  
 
Tidigare forskning av bland annat Parmander visar att det ofta förekommer otydliga mål i 
förändringsarbetet, bristfällig kommunikation, revirtänkande samt förändringströtthet.22 
Paldanius har genomfört en omfattande studie som berör uppfattningen om delaktighet i 
omorganisationer.23 Hans resultat visar att många av informanterna i undersökningen inte ansåg 
att de tilläts vara delaktiga. De hade möjlighet att delta i olika samverkansgrupper men 
informanterna menade att det var meningslöst. Det enda de upplevde att de kunde göra vara att 
diskutera färdiga förslag från ledningen. Enligt Paldanius förstod inte många av informanterna 
varför omorganisationen skulle ske vilket ökade konkurrensen inom gruppen och mot andra 
grupper.24 I Börjessons uppsats beskrivs liknande slutsatser som Parmander och Paldanius.25 I 
uppsatsen beskrivs informanternas upplevelser av att vara överkörda samt att de hade kastats in i 
den nya organisationen. Börjeson hävdar att kommunikationen inte hade fungerat under 
förändringsprocessen samt att informationen var bristfällig. De återkommande teman i tidigare 
forskning är att genomföranden inte upplevs ha skötts på ett tillfredställande sätt, att 
informationen brister, att delaktighet inte fungerar i praktiken samt att förankringen på samtliga 
plan i organisationen inte alltid lyckas.  

Handlingsstrategier 
Layder diskuterar möjliga handlingsalternativ för en personalgrupp genom att lyfta fram makt och 
motmakt som viktiga faktorer för att förstå de förändringsprocesser som studeras. Layder anser 
att makt uppstår i en situation med två eller fler personer som interagerar och någon form av 
kontrollfunktion existerar.26 Han framhåller att forskaren måste vara medveten om att det alltid 
finns ett maktspel i alla processer, men att det ofta sker utanför de synliga processerna.27 Enligt 
Layder finns det alltid maktfaktorer som påverkar den enskilda personen i hennes beslut och 
centralt för detta är vilka resurser som finns tillgängliga i en valsituation.28 Ett försök att 

                                                 
20 Angelöw (1991) s. 85 
21 Angelöw (1991) s. 20 
22 Marianne Parmander (1999) Alla måste vara med, så enkelt är det, Huddinge: Centrum för hälso- och 
sjukvårdsutveckling 
23 Sam Paldanius (1999) Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter: en kritisk ansats, Linköping: 
Institutionen för pedagogik och psykologi, Universitet 
24 Paldanius (1999) s. 173-174 
25 Martina Börjesson (2003) Organisationsförändring: medarbetares upplevelser av en omorganisation, Linköping: Linköpings 
universitet. Institutionen för beteendevetenskap
26 Derek Layder (1993) New strategies in social research, s. 59, Cambridge: Polity Press 
27 Layder (1993) s. 69 
28 Layder (1993) s. 208 

http://hip.bibl.liu.se/ipac20/ipac.jsp?session=M16R82959B281.58758&profile=hb--1&uri=search=AL%7E%21Link%C3%B6pings%20universitet.%20Institutionen%20f%C3%B6r%20beteendevetenskap&menu=search&submenu=subtab13&source=%7E%21horizon
http://hip.bibl.liu.se/ipac20/ipac.jsp?session=M16R82959B281.58758&profile=hb--1&uri=search=AL%7E%21Link%C3%B6pings%20universitet.%20Institutionen%20f%C3%B6r%20beteendevetenskap&menu=search&submenu=subtab13&source=%7E%21horizon
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synliggöra dessa maktfaktorer som styr den enskilda personen i hennes handlande kan vara att 
belysa hur dessa faktorer kan uppstå och på vilket sätt de kan ha betydelse för resultatet av en 
enskild persons handlingar. Närvänens och Näsmans resonemang om struktur, aktörskap och 
kultur kan vidareutveckla Layders diskussion kring maktfaktorer. Närvänen och Näsman utgår 
från Rubinstein och framhåller att exempelvis ålder, eller i det här fallet yrkestillhörighet, 
strukturerar vilka val- och handlingsmöjligheter som finns i en given situation.29 Vidare hävdar de 
att det som betraktats om en valmöjlighet i en situation är beroende av kulturen som i det fallet 
definieras som tro, normer, värderingar och attityder. De valmöjligheter som Layder menar finns 
i varje situation styrs av de resurser som Närvänen och Näsman kallar struktur, aktörskap och 
kultur. I den här utvärderingen kan det exemplifieras med att de strategier personalen använder 
för att hantera förändringsprocessen kan tolkas som maktfaktorer. Maktfaktorerna styrs av de 
tillgängliga resurserna inom den rådande hierarkiska strukturen i den offentliga verksamheten de 
befinner sig i och de handlingsmöjligher som aktören kan skapa sig inom ramen för den rådande 
arbetskulturen.  
 
Maktfaktorerna styrs som tidigare nämnts bland annat av kulturen på arbetsplatsen. Men hur 
dessa maktfaktorer används och på vilket sätt de kan komma att betraktas som maktfaktorer kan 
diskuteras utifrån Angelöw och Svedberg som båda menar att personalen har flera olika 
handlingsstrategier att använda sig av för att påverka en förändringsprocess. Svedberg menar att 
kulturen är ett uttryck för människans sociala behov och att det kan användas som en del i det 
sociala försvaret vilket innebär att en grupp kollektivt kan använda sig av olika strategier för att 
skydda och bibehålla sin kultur. 30  Svedberg delar i första hand in strategierna i regressiva och 
progressiva processer. Han menar att en regressiv process är bakåtsträvande, man vet vad man 
har (eller har haft) men inte vad man kan komma att få. Regressionen erbjuder en säkerhet i den 
gamla kulturen och motverkar förändringsarbetet genom stagnation. Detta kan jämföras med 
Angelöws handlingsmöjligheter som innebär att personalen bland annat kan anpassa sig helt eller 
göra motstånd och kämpa mot förändringen.31 Angelöw framhåller att regression är en av 
handlingsstrategierna, inte en separat huvudstrategi. Han menar att personalgruppen bland annat 
använder sig av aggressivitet, förnekande, misstänkliggörande, ointresse och regression för att 
göra motstånd mot en förändringsprocess. Trots att Svedberg inte anser att regression är en 
strategi på samma nivå som Angelöw är Svedbergs strategier innehållsmässigt mycket lika de som 
Angelöw ger exempel på. Svedberg menar att handlingsstrategierna bland annat är tystnad, 
förnekelse, mytbildning samt problemförskjutning. Vidare menar Svedberg att det inte är ovanligt 
att en grupp som ställs inför krävande och komplicerade uppgifter arbetar in det sociala försvaret 
i arbetskulturen. 

                                                 
29 Anna-Liisa Närvänen, Elisabet Näsman (2007) ”Age order and Children´s agentcy” i Helmut Winterbeger, m.fl. 
(eds.) Childhood, generational order and welfare state: Exploring children´ social and economic welfare, s. 231, Volume 1 of COST 
A19, University press of Southern Denmark  
30 Lars Svedberg (2000) Gruppsykologi, s. 111-118, Lund: Studentlitteratur 
31 Angelöw (1991) s. 27 
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Makt kan därmed diskuteras ur ett kulturellt perspektiv där normer och värderingar har stor 
betydelse för hur den enskilda aktören och kollektivet som aktör kommer att handla i en given 
situation. Som Angelöw och Svedberg framhåller kan en personalgrupp utveckla olika 
handlingsstrategier för att påverka en förändringsprocess. I denna förändringsprocess har både 
tolkningen av förändringens omfattning och konsekvenser skilt sig åt både inom personalgruppen 
och mellan personalgruppen och arbetsgivaren. Det leder till att strategierna kan ses som ett 
utryck för ett motmakts utövande mot arbetsgivarens föreslagna förändring inom ramen för de 
tillgängliga resurser som styrs av organisationens kultur. 

Metod och reflektion 

Processutvärdering och kvalitativa metoder 
Som huvudsaklig metod för uppsatsen har jag valt att genomföra en processutvärdering. Enligt 
Parmander berör en processutvärdering frågor om hur ett resultat har uppstått, men det kan även 
beröra frågan om hur verksamheten fungerar.32  

Även om det är viktigt att bedöma resultatet av en insats inriktar sig en processorienterad 
utvärdering i första hand på genomförandet och processerna som leder till målet. Det innebär 
att aktörerna, människorna som deltar, ses som subjekt som inte alltid handlar rationellt och 
efter givna objektiva lagar.33 

Parmander menar att utvärderaren får en unik roll i en processutvärdering då det är aktörernas 
interaktion, samspel, upplevelser och tolkningar som är det viktiga. Det är i detta som 
utvärderarens analys tar sin utgångspunkt. Processen blir därför ofta komplex och det är inte 
möjligt att använda standardlösningar.  Utvärderaren måste respektera andra personer och deras 
erfarenheter och villkor men utvärderaren måste även vara skicklig på att se samband och 
förbindelser utanför det formella i en organisation. Processutvärderingens komplexa natur har 
medfört att jag har valt att genomföra den med hjälp av kvalitativa metoder då fokus för 
utvärderingen är riktat mot upplevelsen av en förändringsprocess från ett mindre antal 
informanter. Parmander förespråkar kvalitativa metoder för att hitta de dolda handlingar och 
mönster som processutvärderingen försöker att nå,34 vilket stämmer väl in med hur Starrin och 
Renck beskriver kvalitativa metoder. De menar att kvalitativa metoder syftar till att upptäcka 
okända företeelser, egenskaper och innebörder.35 Processutvärdering som metod innebär implicit 
att kvalitativa metoder krävs för ett lyckat resultat vilket gör att kombinationen av kvalitativa 
metoder och processutvärderingen är väl lämpad för denna utvärdering. Båda metoderna strävar 
efter att nå detaljerad information i ett mindre antal fall, de utgår från att upplevelsen av en 
händelse kan variera från person till person, metoderna utgår från att en process är dynamisk 
                                                 
32 Karlsson (2001) återberättad i Parmander (2005) s. 132  
33 Parmander (2005) s. 134 
34 Parmander (2005) s. 134-140 
35 Bengt Starrin, Barbro Renck (1996) ”Den kvalitativa intervjun” i Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin (red)  
Kvalitativa studier i teori och praktik, s 53, Lund: Studentlitteratur 
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samt att den enskilda personens uppfattning bör sättas i fokus. Ytterligare en fördel med att 
kombinera dessa metoder är att de erbjuder möjlighet att inte bara studera hur omorganisationen 
formellt har gått till utan även möjligheter att upptäcka informella mönster och samband.36  
 
Vidare utgår både processutvärderingen och de kvalitativa metoderna från grundtanken att 
utvärderaren/forskaren bör sträva efter att gå på djupet och ifrågasätta det som ses som 
självklarheter. Detta ligger även i linje med Burrs uppmaning att kritiskt granska allt som tas 
förgivet. Parmander menar att utvärderaren bör kunna tolka och förstå innebörden i olika 
handlingar och tankemönster. Hon framhåller även att en utvärderare inte kan se verkligheten 
som den är utan att den alltid speglas genom informantens värderingar, föreställningar och 
uppfattningar om denna verklighet.37 Patton förespråkar även ett induktivt angreppssätt i det 
kvalitativt inriktade arbetet och i utvärderingsarbetet. Detta för att utvärderaren ska få möjlighet 
att ta sig an problemställningen utan att vara styrd av förutbestämda hypoteser.38 Att arbeta 
induktivt sammankopplas ofta med GT och innebär att utvärderaren går in i arbetet utan att på 
förhand ha en bestämd tes att arbeta efter. Datainsamlingen och analysen styrs då av 
informanternas berättelser och det som framkommer som mönster i empirin.  
 
Genom att använda kvalitativa metoder kommer inte informanternas upplevelser att kunna 
generaliseras till att omfatta alla andra (enskilda personer/personalgrupper) i en liknande 
situation, bredden på studien är för liten för generaliseringen. Förhoppningen är ändå att 
informanternas upplevelser ska kunna bidra till fortsatt utvecklingsarbete på Frivårdskontoret och 
även vara en hjälp vid framtida organisationsförändringar inom kriminalvården enligt 
benchlearningmetoden, det vill säga att låta andra blir inspirerade och hitta egna lösningar genom 
att studera hur den här förändringen har genomförts.39  

Triangulering 
För att kunna hantera den mångfald av tolkningar som oftast uppkommer i en kvalitativ 
utvärdering bör datainsamlingen ske på fler sätt än enbart intervjuer. Parmander beskriver 
utvärderingen som en samlingsmetod där de flesta utvärderare ofta använder både deltagande 
observationer och intervjuer, många gånger i kombination med enkäter och mindre 
dokumentstudier för att nå sitt resultat.40 Ett sätt att bredda utvärderingen är att använda 
metodtriangulering vilket innebär att utvärderaren kombinerar olika datainsamlingsmetoder för 
studier av samma fenomen.41  Grunden för att använda metodtriangulering är antagandet att 
ingen enskild metod på ett tillfredställande sätt kan täcka så många vinklar av en problemställning 
som behövs för ett acceptabelt resultat. Genom att välja olika datainsamlingsmetoder kan 
                                                 
36 Michel Quinn Patton (1990) Qualitative evaluation and research methods, s. 95, London : SAGE Publ. Inc.  
37 Parmander (2005) s. 135-138 
38 Patton (1990) s. 96  
39 Bengt Karlöf, Fredrik Helin Lövingsson (2005) Omorganisation, s. 132, Stockholm: Svenska förlaget 
40 Parmander (2005) s. 140-147 
41 Patton (1990) s.187 
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problemställningen belysas på olika sätt genom ett flertal infallsvinklar. Detta medför att 
resultaten kan komma att stå i konflikt med varandra, därför att frågorna blir belysta ur olika 
perspektiv och en jämförande diskussion kan vara nödvändigt. Men detta erbjuder även 
möjligheter att förstå den aktuella problemställningen ur fler perspektiv, olika data fångar olika 
delar av historien.42  
 
Genom att frångå principen att följa en metod har jag fått möjlighet att sätta mig in i det 
kvalitativa forskningsfältet med en bredd som jag inte tror att jag skulle ha nått på annat sätt. De 
flesta metoder har många gemensamma delar och valmöjligheten har varit stor. Triangulering 
som ett uttalat val har hjälpt mig att få kunskap om personalgruppen på ett djupare plan och 
förhoppningsvis har det även bidragit till att stora delar av omorganisationen har kunnat belysas. 
I denna utvärdering har metodtriangulering använts genom en kombination av en enkät, 
intervjuer samt en mindre dokumentstudie.  

Enkät 
I uppstarten av utvärderingen träffade undertecknad personalgruppen för att informera om 
utvärderingen och dess syfte. Under denna sammankomst delades en enkät ut. Enkäten hade inga 
förtryckta frågor eller påståenden som informanterna skulle ta ställning till utan var helt tom för 
att inspirera till spontana tankar och funderingar. Enkäten var utformad på så sätt att personalen 
fick ett papper där de skulle skriva ner sina spontana tankar om förändringsprocessen och dess 
genomförande. På pappret fanns det förtryckta rader för namn och kontaktuppgifter (för att 
personalen skulle kunna anmäla intresse att delta vid intervjuer) samt en uppmaning som löd;  

Tankar om omorganisationen. Jag vill att du under 5 minuter skriver ner det som du spontant 
tänker på och känner om den omorganisation som genomförts i arbetsgruppen under 2006. 
Det går bra att skriva i punktform och behöver du så vänd på pappret eller ta ett till.  

Det traditionella sättet att använda en enkät på är att skriva ner frågor och färdiga svarsalternativ 
samt att distribuera detta till respondenterna. Respondenten fyller i svaren och returnerar enkäten 
till forskaren. Att utforma enkäten på detta vis skulle dock ha motverkat syftet med utvärderingen 
och enkäten utformades som en öppen fråga. Det var personalens spontana tankar som var av 
intresse och vilka dessa tankar skulle kunna vara kunde inte jag förutse43 
 
Syftet med enkäten var tudelat, dels att få en bild av hur personen tolkade förändringen och dels 
att erhålla viss förståelse för hur klimatet i personalgruppenen upplevdes. Majoriteten av de 
anställda på Frivårdskontoret svarade på enkäten och resultatet av enkäten kom att användas för 
att skapa en grundläggande förståelse för organisationen och förändringen. Enkätsvaren finns 
därför inte med som underlag i analysen som ett särskilt moment. Enkätsvaren har även legat till 

                                                 
42 Patton (1990) s. 466-467 
43 Alan Bryman (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, s.145-158, Stockholm: Liber Ekonomi 
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grund för det övriga arbetet med insamling av data och de har även använts för att skapa en 
intervjuguide.  

Intervjuer 
Utvärderingen baseras i huvudsak på kvalitativa enskilda intervjuer med ett urval av personalen. 
Syftet med intervjuerna var att ge informanterna möjlighet att öppet och fritt diskutera och 
reflektera över förändringen. Det har varit en fördel att arbeta med halvstrukturerade intervjuer 
då syftet var att få en förståelse för hur förändringen har genomförts genom den enskilda 
personens tolkning av förändringen vad gäller dess genomförande och konsekvenser samt hur 
detta har upplevts. Friheten för informanten låg i att de själva valde hur de ville berätta och vad de 
ville berätta utifrån inledningsfrågan som jag ställde, vilken var ”Jag vill att du så öppet som 
möjligt berättar om den omorganisation som genomfördes här på Frivårdskontoret under 
2005/2006”. Intervjuer har genomförts som en kombination av det som Starrin och Renck kallar 
för ’the grand tour’ och den ’subjektiva upplevelsen’.44 De menar att ’the grand tour’ innebär att 
informanten blir ombedd att beskriva och rekonstruera en betydelsefull händelse. I den här 
utvärderingen ombads informanten att beskriva hur förändringsprocessen har genomförts, men 
informanten tillfrågades även om sin ’subjektiva upplevelse’ av hur det har påverkat hennes 
arbete och arbetsklimatet i personalgruppen. 
 
Samtliga intervjuer bokades genom att jag tog direkt kontakt med personen genom mail eller via 
telefon. Alla intervjuer har utförts på betald arbetstid i ett besöksrum på Frivårdskontoret vilket tf 
kriminalvårdsinspektör bokade. I början av samtliga intervjuer frågade jag om informanten hade 
läst mitt informationsbrev och de etiska riktlinjer som jag hade skickat till dem när vi bestämde 
tid. Jag upplyste ytterligare en gång om deras rättigheter att avbryta bandningen eller hela 
intervjun samt att de har rätt att ta tillbaks sin medverkan. Till dags dato har ingen tagit tillbaks 
sin medverkan men många av informanterna valde att berätta saker för mig med bandspelaren 
avstängd. Dessa uppgifter har ökat min förståelse för hur förändringen genomförts och på så sätt 
blivit en del av resultaten, men de har inte kunnat ligga till grund för analysarbetet. Detta då flera 
av informanterna har berättat om händelser i förtroende och de har även bett mig att inte ta med 
berättelserna ordagrant då informanterna har upplevt ämnena som mycket känsliga på 
Frivårdskontoret. Urvalet till intervjuerna gjordes med utgångspunkt i de enkäter som lämnats in. 
De personer som tillfrågades i första omgången utsågs för att de tillsammans skulle kunna 
erbjuda en så bred bild av förändringen som möjligt genom att medvetet välja de som inte tyckte 
samma sak.  Då de första intervjuerna väckte många frågor och flera intressanta områden 
berördes beslutades att samtliga som visat intresse för att delta i utvärderingen skulle erbjudas tid 
för intervju. Sammanlagt genomfördes 12 intervjuer i personalgruppen som består av 18 
anställda.45 Utöver detta genomfördes flera informella samtal med enskilda personer i 

                                                 
44 Starrin, Renck (1996) s. 63 
45 Samtliga 12 intervjuer är utförda på Frivårdskontoret under perioden 2006-12-01 till och med 2007-01-23 
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personalgruppen. Dessa samtal uppstod spontant vid mina besök på Frivårdskontoret och har 
varit ytterligare en del av min grundförståelse för Frivårdskontoret, men de har inte legat till 
grund för analysarbetet. 

Dokumentstudie 
Parmander anser att dokument är viktiga delar i en utvärdering och de kan vara allt från 
mötesanteckningar, verksamhetsplaner till protokoll och tidningsartiklar. Att studera dokument 
ger en möjlighet att se hur en förändring har genomförts på en formell nivå.46  Detta har även 
varit syftet med denna mindre dokumentstudie som jag har använt för att få bakgrunden till 
förändringsprocessen. Tidsperioden avgränsades naturligt genom att Kriminalvårdsinspektören 
anställdes december 2002 och påbörjade sin anställning under våren 2003, vidare var 
förändringen genomförd under hösten 2006 då Kriminalvårdsinspektören tog tjänsteledigt.  De 
dokument som jag har använt är verksamhetsplaner och dess uppföljningar, protokoll från 
chefsmöten och samverkansmöten samt anteckningar från planeringsdagar för Frivårdskontoret 
från 2003 till och med hösten 2006. Dokumentstudien har inte legat till grund för analysen utan 
syftet med genomgången av dokumenten var att få en offentlig bild av genomförandet av 
förändringen samt fakta till bakgrunden av förändringen.  

Bearbetning och analys av empiri 
Alla intervjuer har spelats in på minidisc eller direkt på PC och dessa inspelningar har legat till 
grund för transkriberingen. Två intervjuer blev inte inspelade på grund av tekniska problem men 
under dessa har noggranna anteckningar förts och de har legat till grund för en renskrivning av 
intervjuerna. Kvale framhåller att en transkription är en konstruktion av ett samtal och den enda 
riktiga empirin som finns är inspelningen. Transkriberingen i sig medför flera bedömningar och 
metodologiska problemställningar som påverkar transkriptionens trovärdighet. Vidare hävdar 
Kvale att transkriptioner till största delen bygger på tolkningar. Det finns inga helt fastslagna 
riktlinjer för transkriberingsförfarandet men en grundregel för transkription är att allt som är 
inspelat bör skrivas ut, men hur det skrivs ut kan anpassas efter undersökningens syfte.47 De 
första intervjuerna transkriberades ordagrant med upprepningar och i så stor utsträckning som 
möjligt i talspråk. Efter ett antal intervjuer ansåg jag att den noggrannheten inte var relevant för 
syftet med intervjuerna vilket medförde en ändring i sättet att transkribera. Transkriberingen 
utformades på så sätt att den blev mer som en sammanhängande text, där upprepningar, talspråk, 
uttryck för dialekter eller brytning samt störande och utpekande användning av vissa ord uteslöts. 
Mina frågor lades in i texten inom parentestecken där de var nödvändiga för förståelsen av 
utsagan.  Valet att genomföra transkriberingen på detta sätt i den här utvärderingen gjordes 
utifrån det faktum att personalgruppen är liten och personalen känner varandra sedan många år 

                                                 
46 Parmander (2005) s. 145 
47 Fägerborg, Eva (1999) ”Intervjuer” i Etologiskt fältarbete, s. 69, Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red), Lund: 
Studentlitteratur 
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tillbaks. För att undvika att personalgruppen direkt kan härleda citat och utsagor till en specifik 
person gjordes dessa ändringar redan i transkriberingen. 
 
I bearbetningen av intervjuerna har jag valt att utgå från Charmaz tankar om GT. Hon menar att 
grunderna i GT så som kodning, memoskrivning och konstant jämförelse är lätta att använda i 
analysarbetet även om forskaren väljer att inte arbeta fullt ut med GT.48  Charmaz GT passar väl 
in på processutvärderingen då hon tydligt öppnar för andra att använda ett urval av hennes 
analysmetoder i sin forskning oberoende om man väljer att följa GT för övrigt eller inte. I den 
här utvärderingen har Charmaz kodningsprocedur kommit väl till pass genom att den är enkel att 
följa och tydlig i sin struktur. Charmaz framhåller kodningen som den största och kanske den 
viktigaste delen av en GT-inspirerad analys. Kodningen ger forskaren möjlighet att sammanställa 
material och det erbjuder en överskådlighet och en möjlighet att jämföra olika koder och dess 
innehåll med varandra.49 Charmaz föreslår ett kodningsförfarande som innehåller två 
huvudkodningar, en öppen inledande kodning samt en fokuserad kodning. Den inledande 
kodningen genomfördes på så sätt att jag läst de transkriberade intervjuerna hastigt flera gånger 
för att skapa en övergripande kunskap om innehållet. Efter detta har samtliga intervjuer lästs 
noggrant och kodats genom att följa Charmaz tips om att skapa koder som är nära materialet, det 
vill säga att koderna ska vara öppna, enkla och korta.50  Den fokuserade kodningen innebar att jag 
valde ut de mest frekventa koderna och undersökte vad de stod för samtidigt som jag sorterade 
allt i kategorier. Till hjälp i kodningen använde jag mig av konstanta jämföringar av materialet. 
Det vill säga att jag jämförde koder med koder, intervjuer med koder och intervjuer samt olika 
utsagor och resultat. I arbetet med att jämföra materialet upptäckte jag olika samband vilket ledde 
till nya genomläsningar av materialet, resultatet presenteras under analysen. 
 
En grundtanke i filosofin om GT är att resultaten ska tala för sig själva. Det innebär att de 
slutsatser forskaren drar av sin studie ska finnas mer eller mindre synliga i materialet. 51 Målet med 
min analys och diskussionen av resultaten är att läsaren ska kunna följa mina tankergångar men 
även själva kunna bedöma om mina resultat är sannolika. I det första urvalet av informanter 
strävade jag efter att uppnå det som Patton beskriver som ett teoribaserat urval52 vilket i detta fall 
var baserat på om informanterna var positivt, neutralt eller negativt inställda till förändringen. 
Utifrån det som framkom i de första intervjuerna har jag arbetat efter de principer för ett 
teoretiskt urval som Guvå och Hylander förespråkar. De menar att urvalet ska ske löpande och 
vara strategiskt för att erhålla så stor variation som möjligt i materialet.53  Jag menar att jag 
uppnått så stor variation som det kan anses vara rimligt genom att ständigt söka de som i 
enkäterna representerat olika ståndpunkter i de teman som kom att bli intressanta för analysen.  
                                                 
48 Charmaz (2006) s. 9 
49 Charmaz (2006) s. 59 
50 Charmaz (2006) s. 46-49 
51 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander (2003) Grundad teori ett teorigenererande forskningsperspektiv, s. 8, Stockholm: Liber 
52 Patton (1990) s.177 
53 Guvå, Hylander (2003) s. 44 
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Under arbetet med kodningen upptäckte jag att jag uppnått det som inom GT kallas för teoretisk 
mättnad i materialet.54 Med det menar jag att de sista intervjuerna inte tillförde några nya 
kategorier. De fyllde i stället de huvudkategorier som redan tagit form i analysen och dess 
relationer och samband med övriga materialet upplevdes utforskat. Jag har även följt de principer 
som ett GT inspirerat arbetssätt rekommenderar för inläsning av teorier och tidigare forskning. 
Jag läste den stora merparten av teori och tidigare forskning först efter att analysen påbörjats. Det 
gjorde det möjligt för mig att läsa teorier som var relevanta för mina egna resultat och på så sätt 
även viktiga för min diskussion. Från den fasen i arbetet med utvärderingen skedde den 
fokuserade kodningen och författande av resultaten parallellt med inläsning av teori. Den här 
utvärderingen har även haft ett tydligt induktivt angreppssätt då jag valt att inte på förhand 
bestämma vilken frågeställning och/eller problemområde i personalgruppen som intresserade 
mig innan jag träffade personalen första gången.  Mitt mål var att inte bli för styrd av KVCs 
önskemål och/eller synpunkter på personalgruppenen, vilket KVC respekterade.  Charmaz menar 
att memoskrivingen är en av de grundläggande redskapen i GT och hon förespråkar att 
memoskrivning följer GT arbetet kontinuerligt. Jag har valt att skriva minnesanteckningar efter 
varje tillfälle jag arbetat med materialet. Det har hjälpt mig att behålla fokus i arbetet men även 
varit till stor hjälp som ett ”komihåg”-block under författandet av uppsatsen. Många gånger har 
reflektioner som gjorts under intervjuerna eller under möten på Frivårdskontoret varit till hjälp i 
försöken att förstå och analysera materialet.  En del av analysen har även genomgått en så kallad 
deltagarvalidering genom att Kriminalvårdsinspektören har fått möjlighet att läsa sin berättelse 
innan uppsatsen var färdigt, detta av en mycket viktig anledning. Hon representerar ensam sin 
version vilket medför att analysen kan tolkas stå för henne personligen och hon kan upplevas bli 
utpekad. Kriminalvårdsinspektören erbjöds möjlighet att kommentera den delen av analysen som 
enbart behandlade hennes historia. Kommentarerna har jag sedan mycket noggrant analyserat för 
att i den mån det gick anpassa ordvalet på så sätt att Kriminalvårdsinspektören inte upplevde sig 
utpekad som person, samtidigt som jag eftersträvade så liten påverkan som ansågs möjlig av mina 
resultat. Även Närvänen har använt sig av liknande valideringsmetoder i arbetet med sin 
avhandling och hävdar att den vetenskapliga kvalitén inte äventyrades.55 Jag menar att det 
slutgiltiga resultatet av processutvärderingen inte har påverkats då den till största delen bygger på 
personalgruppens intervjuer. 
 
Personalgruppens och den enskilda personens upplevelser och beskrivningar av förändringen kan 
betraktas som socialt konstruerade och en del av deras tolkningar. Det finns ingen objektiv 
sanning om vad som hände, utan flera olika tolkningar och rekonstruktioner av en verklighet som 
ständigt skapas och omskapas i interaktionen mellan arbetskamraterna. GTs analysmetoder 
erbjuder ett verklighetsnära analyssätt och en ödmjukhet för fältet samt en möjlighet att få ta del 

                                                 
54 Bryman (2001) s. 292 
55 Anna-Liisa Närvänen(1994) Temporalitet  och social ordning,  s. 324, Linköping; Linköpings Universitet 
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av upplevelser från andra personer, men det erbjuder inte någon guidning eller riktlinje för hur en 
vetenskaplig utvärdering kan genomföras. Däri har Parmanders böcker varit till ovärderlig nytta 
för hur arbetet och planeringen har lagts upp och genomförts. 

Kontakt med fältet 
Kontakten med personalgruppenen på Frivårdskontoret har gått via KVC som tillfrågade mig om 
jag var intresserad av att genomföra utvärderingen. KVC tilldelade en kontaktperson på plats som 
vid tiden för utvärderingen arbetade som tf kriminalvårdsinspektör.  
 
Under arbetets gång har jag vid vissa tillfällen känt mig mycket utlämnad till personalgruppen och 
jag har stundtals upplevt att utvärderingen var kontroversiell och att jag har rör mig inom känsliga 
ämnen där jag har försökt att tydliggöra frågor och problem som inte har lyfts fram tidigare.56  Jag 
har inte haft befogenheter, eller praktiska möjligheter, att själv sköta direktkontakten med hela 
personalgruppen. Kontakten har skett genom tf kriminalvårdsinspektör samt personer ur 
personalgruppen som berörts av det jag efterfrågat. Detta har lett till att jag inte vet hur 
informationen egentligen har förmedlats till personalgruppen, eller om alla fått tillgång till det som 
jag bett om hjälp med. Bland annat så har kompletterande frågor till deltagare i 
konsekvensanalysgruppen inte nått samtliga och jag har haft små chanser att påverka detta. Jag 
har upplevt det som att jag inte alltid har fått tillgång till det jag efterfrågat utan att enskilda 
personer har låtit saken ligga utan åtgärd. Jag har även upplevt att det har varit svårt att få tillgång 
till efterfrågad dokumentation vilket kan bero på att jag inte varit fullt medveten om exakt vad jag 
skulle fråga efter. Detta löste sig genom direktkontakt med tf KVC och administrationen som på 
ett fantastiskt sätt har försett mig med allt jag efterfrågat. 
 
Från första mötet på Frivårdskontoret har jag upplevt att det funnits ett implicit missnöje med 
Kriminalvårdsinspektören och även ett missnöje med hur KVC och övrig ledning har hanterat 
förändringsprocessen. Det har gjort att jag känt mig något osäker i min roll som utvärderare. Till 
en början visste jag inte hur personalgruppen skulle hantera min närvaro och min uppgift eller 
om de skulle vara intresserade av att samarbeta när de kom till intervjutillfället. Jag har även 
upplevt min roll något diffus eftersom jag är student. Flertalet av personalen har ifrågasatt min 
kompetens och nyttan av min närvaro, men varken KVC eller Kriminalvårdsinspektören har 
ifrågasatt mitt arbete. Det sistnämnda leder även till att jag vid flera tillfällen fått ett tydligt intryck 
att jag betraktas som en representant för arbetsgivaren, vilket känns lite sorgligt då jag var på plats 
bland annat för att personalgruppen önskat en oberoende utvärdering av förändringen. 

Etiska överväganden 
Det som i första hand har används som riktlinjer under arbetet med att samla material och skriva 
uppsatsen är vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Den riktlinje som främst varit aktuella 

                                                 
56 Parmander (2005) s. 130 
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och betydelsefulla för den här utvärderingen har varit konfidentialitetskravet. Utöver det som har 
även övriga riktlinjer såsom informationskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet, används 
som stöd i mötet med informanten och hanteringen av materialet. Samtliga riktlinjer och deras 
innebörd har diskuterats med alla deltagande informanter. Dels presenterades riktlinjerna vid det 
första mötet med personalgruppen, dels har samtliga som ställde upp för intervju fått dessa 
mailade till sig samtidigt med mitt informationsbrev. Många av informanterna hade själva läst 
riktlinjerna och de menade att de kände sig väl informerade. 
 
Utvärderingen har genomförts i en liten personalgrupp vilket ställer stora krav på arbetet. Som 
utvärderare är det viktigt att ständigt ta hänsyn till att samtliga informanter känner varandra väl i 
deras yrkesroller. Det ställer bland annat högra krav på att avidentifiera samtliga utsagor som ska 
användas i resultaten. Det går aldrig att garantera att någon inte kan härleda en viss utsaga till en 
viss person, framförallt inte i en sådan liten grupp som denna utvärdering bygger på. Det som 
kan göras är att arbeta med de citat som presenterar resultaten och välja dessa med yttersta 
noggrannhet för att minska möjligheterna till identifiering. En självklarhet i detta arbete har varit 
anonymiseringen av namn, platser och specifika händelser samt andra kännetecken som enkelt 
och utan större tankekraft pekar ut en specifik person. 
 
Citaten som är en central del i presentationen av resultaten av personalgruppensens upplevelser 
har, med hänsyn till personalgruppensens storlek, bearbetats i viss mån.  Ord som vi, dom, de 
andra, gruppen samt hänvisningar till informantens egen arbetssituation har ändrats eller tagits 
bort i den mån det har varit möjligt. Även uttryck för dialekter eller brytning samt störande och 
utpekande användning av vissa ord har bearbetats. Valet att bearbeta citaten gjordes på grund av 
faktumet att personalgruppen är liten och personalen känner varandra sedan många år tillbaks. 
För att undvika att personalgruppen direkt kan härleda citat och utsagor till en specifik person 
gjordes dessa ändringar redan i transkriberingen. För att skydda informanterna kommer det vare 
sig i källförteckningen eller i fotnoter att hänvisas till en viss intervju eller till ett visst datum. 
Detta med ett undantag för Kriminalvårdsinspektörens berättelse. För att få en djupare förståelse 
för förändringsprocessen har det varit viktigt att redovisa hennes berättelse enskilt i egenskap av 
ansvarig för förändringen. Kriminalvårdsinspektören har gett sitt tillstånd till att hennes berättelse 
redovisas enskilt.  

Analys  
Nedan kommer resultaten av analysen att presenteras i två olika avsnitt. Först kommer 
Kriminalvårdsinspektörens upplevelse att beskrivas och efter detta kommer personalgruppens 
samlade bild att presenteras. I den avslutande diskussionen kommer resultat att relateras till olika 
möjliga tolkningar. 
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Kriminalvårdsinspektörens upplevelse 
Jag har aldrig haft så roligt på ett arbete, jag tycker att det är ett jättekul jobb, det är ju därför 
jag fortsätter, jag tror på frivård. Jag tror på iden. 

Kriminalvårdsinspektörens berättelse kommer här att presenteras enskilt då hon i egenskap av 
chef var den som initierade och genomförde förändringen på Frivårdskontoret. 
Kriminalvårdsinspektören rekryterades externt under hösten 2002 till Frivårdskontoret och 
påbörjade sin anställning genom en tre veckors utbildning. Parallellt med detta avslutade hon sin 
tidigare anställning och arbetade därför halvtid på Frivårdskontoret till april 2003. 

Jag visste inte riktigt vad som väntade mig, det hade knapp externrekryteras någon är jag kom, 
det kanske inte var så lätt att veta vad jag behövde och så.  

Kriminalvårdsinspektören berättar att hon fick viss förhandsinformation om personalgruppen på 
Frivårdskontoret innan hon påbörjade sin anställning. Dåvarande KVC samt personalinspektören 
berättade att deras vision var att ena Frivårdskontoret. De ansåg att personalgruppen var 
ineffektiv och splittrad och att det fanns motsättningar i gruppen som kunde härledas till den 
teamorganisation med två kriminalvårdsinspektörer som funnits på Frivårdskontoret.  Dåvarande 
KVC och personalinspektören ville att Kriminalvårdsinspektören skulle ena dessa grupper samt 
att verka för en minskad specialisering. Kriminalvårdsinspektören beskriver sitt uppdrag på 
följande sätt;  

När jag gick in som chef så frågade jag [dåvarande KVC och personalinspektör] om jag skulle 
effektivisera i personalgruppen. För det kände inte jag var riktigt vad jag ville som första 
chefsuppdrag, men nej nej det skulle jag inte. Jag skulle hjälpa gruppen att bli bättre på att 
använda personalresurserna. Detta skulle göras genom att spara 1,8 tjänster. Det gjorde vi 
genom att vara utan vikarier, alla kunde inte ha semester samtidigt. Då kunde vi ju behålla alla 
på plats [de som hade anställning eller förordande på Frivårdskontoret] och dessutom var det 
ju ett jättebra steg mot den här organisationen som [dåvarande KVC och personalinspektör] 
efterfrågade. Att alla skulle ha större kännedom om allt.  

Kriminalvårdsinspektören upplevde att ett tydligt uttalat uppdrag var att ena personalgruppen. 
Hon beslutade att till en början arbeta med de två befintliga kollegierna genom att starta en dialog 
och försöka skapa en medvetenhet om organisationens brister hos personalgruppen. Under 
kollegiemöten och arbetsplatsträffar upplever Kriminalvårdsinspektören att hon ofta pratade med 
personalen om att de var tvungna att införa förändringar i arbetssättet. 

Det borde ha funnits i medvetandet i personalgruppen, alla visste varför jag var här och att det 
skulle bli förändringar. Alla diskuterade att man ska vara effektiv, och verksamhetsanalysen 
diskuterades massor. Facket är starkt här och de pratade om det.  

Kriminalvårdsinspektören upplever att hon under sitt första år på Frivårdskontoret trodde gott 
om alla och att hon kände sig väldigt osäker. Hon menar att dåvarande KVC och 
personalinspektören berättade för henne att hon fick erfaren personal och att hon därför inte 
behövde vara experten på frivård, men när hon bollade tillbaks frågor till personalgruppen med 
hänvisning till deras kompetens så upplevde hon att det inte uppskattades. 

Hur skulle jag kunna ha klientansvar? Jag frågade dom [dåvarande KVC och 
personalinspektören] om det och de sa att jag behövde inte vara expert på det, jag skulle vara 
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chef. För mig var det ett tydligt direktiv. Jag ville ju ha jobbet, klart att jag tog det. Men som jag 
ser det idag så ser jag att det är jättesvårt att vara kvinsp [kriminalvårdsinspektör] utan att 
komma från egna led.  

Kriminalvårdsinspektörens berättelse återspeglar en stor osäkerhet i chefsrollen. Hon försökte 
lära sig vad frivård innebar samtidigt som hon försökte lära sig lagar och att hantera 
personalgruppen.  

Jag tror att jag har väldigt mycket sunt förnuft. […]  men ändå så vilar den där osäkerheten 
[bakom] och det är ju det som det huggs på. Huggs mycket, och från många olika håll och det 
underbygger ju osäkerheten. 

Kriminalvårdsinspektören hade inte tidigare haft en chefsposition och hon bad vid upprepade 
tillfällen om hjälp med utbildningar och praktisk kunskap. Det hon erbjöds och deltog i var 
chefsutbildningen inom kriminalvården, men hon menar att den inte var anpassad för de behov 
hon hade. 

Jag behövde inte chefsutbildningen, jag behövde praktiken, praktisk ekonomi, personalarbete 
och så vidare. Men det fanns inte då. 

Kriminalvårdsinspektören beskriver vad som ledde fram till planeringsdagen i september 2005. 
Hon upplevde en stark frustration då hon uppfattade att hon inte fick gensvar i personalgruppen. 
Under sin tid på Frivårdskontoret hade hon efterfrågat hjälp med förslag på en förändrad 
organisation och hon hade peppat personalgruppen till att våga vara delaktiga. Under sommaren 
2005 bestämde hon sig för att genomföra en förändring när hon kom tillbaks efter semestern. Då 
nåddes hon även av rykten att hon skulle ha ett olämpligt förhållande med en av de anställda i 
personalgruppen, vilket påverkade hennes ledarstil. 

Men sen så var jag riktigt heligt förbannad. För under den sommaren hade det gått ett rykte 
om mig, att jag hade ett förhållande med en anställd här. Jag var så arg, jag var så förbannad. Så 
då vågade jag vara hård, då vågade jag vara så som jag borde ha varit från början. […] jag var 
vansinnig, det har nog bidragit en del. 

Ilskan hjälpte Kriminalvårdsinspektören att driva förändringen med kraft och hon förberedde ett 
förslag på ny organisation. Hon berättar att syftet med planeringsdagen i september 2005 var att 
se om det fanns ett stöd i personalgruppen för en förändring och om det fanns stöd för det 
förslag som hon hade arbetat fram.  

Förslaget var självklart förankrat innan planeringsdagen, jag visste att det skulle bli ett helvete, 
men det var jag beredd att ta, eftersom jag redan hade haft ett. 

Förslaget var framtaget genom att hon tog fram uppgifter på hur lång tid som beräknades på 
varje enskild arbetsuppgift samt på vilken arbetsbelastning som personalstyrkan var beräknad för. 
Syftet var att få en jämnare arbetsbelastning genom att alla skulle kunna göra allt.  Hon hade 
också besök flera andra frivårdskontor runt om i Sverige för att få tips och idéer på hur 
organisationen på Frivårdskontoret skulle kunna se ut. Kriminalvårdsinspektören menade att 
tanken aldrig var att alla verkligen skulle göra allt eftersom det fanns positioner i organisationen 
som låste så som kansliet, produktionsledaren och vårdaren. Hennes förslag syftade till att minska 
sårbarheten genom att alla som var anställda som frivårdsinspektörer skulle göra ST- samt VF-
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ärenden och PU samt att alla skulle kunna täcka upp för varandra. Hon menar att förslaget var 
uträknat och att hon upplevde att det fanns utrymme att effektivisera utan att öka belastningen på 
personalen. 

Man fikar ju 1.5 timma här, man sitter och läser på morgonen tills jag kommer oavsett när jag 
kommer. Jag såg ju saker här och jag blev arg.  

Enligt Kriminalvårdsinspektören är jobbet som frivårdsinspektör fritt och personalen har stora 
möjligheter att påverka sitt jobb, hon har många gånger försökt få personalgruppen att känna och 
förstå det. Hon menar att om personalgruppen arbetar mer tillsammans och gör sitt jobb, löser 
de utmaningar som finns och hjälper varandra med problem så är det ingen som anmärker på 
långa fikaraster och luncher.   
 
Kriminalvårdsinspektören menar att det fanns likheter i några av personalens förslag och i hennes 
förslag. Det innebar att hon kände ett stöd för sina tankar och ett stöd för henne som chef, trots 
turbulensen. Kriminalvårdsinspektören hade stämt av med dåvarande KVC innan 
planeringsdagen som hade gett henne klartecken till att genomföra förändringen.  Förslaget blev 
aldrig helt genomfört då Kriminalvårdsinspektören kompromissade med enskilda personer i 
personalgruppen. Hon berättar att det var personer som inte trodde sig klara av att göra vissa 
saker och det ledde fram till personliga kompromisser.  

Personalgruppens dynamik 
Min första bild som jag bär med mig är att det var väldigt mysigt här och  att det var trevligt att 
de kunde sitt jobb på ett väldigt bra sätt. 

Trots allt var inte allt så bra när Kriminalvårdsinspektören började arbeta. När hon tillträdde 
våren 2003 fick hon en känsla av flera i personalgruppen inte mått bra, vilket hon då diskuterade 
med de berörda. Kriminalvårdsinspektören berättar om hur hon till en början kände empati för 
dem som mådde dåligt men att hon känner hur den känslan har förändrats under tiden.  

Men det jag känner är att det är något som är väldigt sjukt här att det är något som är fel. Jag 
vet inte vad det är […] Det har gått överstyr, det är knäppt. Det är inte friskt här.  

Själv kände hon sig kränkt och utsatt av personalens förtal, som tillexempel ryktet om otillbörliga 
relationer, och hon känner att hon är ledsen för att hon aldrig tog tag i de problem som hon 
upplevde i gruppen under sommaren och hösten 2005. Hon säger att hon talade med dåvarande 
KVC många gånger men fick rådet att avvakta.  

Men hon tyckte att vi skulle köra på att de skulle ta sitt förstånd till fånga, men det ångrar jag 
idag. 

Hon upplever att det fanns krafter i personalgruppen som vill ha bort henne från hennes tjänst 
och att de använde andra sätt än att ta upp detta med henne. Kriminalvårdsinspektören känner 
att det har blivit för mycket onödiga diskussioner och en obehaglig stämning på Frivårdskontoret, 
upplevelsen hon har är att man har glömt anledningen till att man är på Frivårdskontoret. 
Kriminalvårdsinspektören upplever även förändringen hon genomförde som ett problem i sig. 
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Hon menar att man inte kan underskatta styrkan i oviljan att förändras. I det fallet är kritiken och 
oron inte direkt riktad mot henne som person utan mot förändringen av den trygga och invanda 
tillvaron.  

Jag svär mig inte fri, men det måste finnas ett stopp för hur mycket man kan tåla, ska behöva 
tåla, och jag kände att det tog stopp. 

Kriminalvårdsinspektören beskriver en organisationskultur som är ålderdomlig byråkratisk samt 
hierarkiskt påverkad. Hon beskriver en organisation som inte riktigt var förbered på en person i 
chefsposition som inte hade kriminalvårdserfarenheten med sig. När de gäller hennes eget 
chefskap beskriver hon hur hon inbjudit och peppat personalen till att aktivt vara en del av 
förändringen men utan att lyckas. Trots att Kriminalvårdsinspektören har känt ett stort stöd från 
delar av personalgruppen har hon inte upplevt stämningen i personalgruppen som odelat positiv 
och tillmötesgående. 

Personalgruppens upplevelse 
Nedan kommer analysen av personalgruppens upplevelse att presenteras, analysen bygger på 11 
intervjuer med personal från Frivårdskontoret. I motsats till ledningen så använder 
personalgruppen begreppet omorganisation när de diskuterar förändringen. Av den anledningen 
kommer det nedan att hänvisas till omorganisationen. 

Skulle vi omorganisera? 
För vi har ju ingen personalomsättning här. För de som är lediga nu är ju det för att de är 
tjänstlediga för andra jobb inom kriminalvården och för att de är barnlediga. Så det är inte så 
att folk flyr härifrån på något sätt. Det är inte så att någon har slutat på [Frivårdskontoret] på 
jag vet inte hur många år.  

Informanterna beskriver sin arbetsplats och personalgruppen som en stabil grupp inom 
kriminalvården. De reflekterar över att Frivårdskontoret inte tidigare har berörts särskilt mycket 
av alla förändringar som kriminalvården som myndighet genomgått. Personalgruppen har haft låg 
personalomsättning och de tjänster som är förordanden på Frivårdskontoret har funnits i många 
år. Förändringen till en mer generell fördelning av arbetsuppgifterna är där med en av de största 
förändringarna på Frivårdskontoret på många år.  
 
En händelse som framfördes som mycket viktigt i de första samtalen jag hade med 
kontaktpersonen på Frivårdskontoret och vid träffen med personalgruppen var den 
planeringsdag som genomfördes i september 2005. Trots detta ger personalgruppen detta litet 
utrymme i intervjuerna. Planeringsdagens upplägg beskrivs i intervjuerna som att 
personalgruppen delades i 3 olika grupper med blandade kompetenser från de dåvarande VF- och 
ST kollegierna. De arbetade en förmiddag med att ta fram förslag på en ny organisation och dessa 
presenterades vid en gemensam samling. I samband med detta så presenterade även 
Kriminalvårdsinspektören sitt förslag för personalgruppen och meddelade att det redan var 
förankrat hos dåvarande KVC och därmed klart att genomföra. Många informanter ifrågasätter 
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nyttan med att hela avdelningen skulle sitta och diskutera en mindre sårbar och mer flexibel 
organisation när Kriminalvårdsinspektören uppenbarligen redan hade ett eget förslag som var 
förankrat hos dåvarande KVC. De reagerade kraftigt på att Kriminalvårdsinspektören redan hade 
ett färdigt förslag och upplevde sig överkörda när hon presenterade förslaget.  

 [Kriminalvårdsinspektören] hade själv gjort ett förslag på lösning som egentligen triumferade 
ut allt det andra. Liksom det var dom toppade, det kändes som så. 

Jag sköter mitt, du ditt 
Kollegiet hade två helt olika kulturer att jobba på, kanske både var bra och dåligt. […] Men 
teamen var för separerade, det gick inte det heller. 

Informanterna beskriver en känsla osäkerhet på vilken plats de själva har i gruppen och vilken 
roll de fått genom omorganisationen. De menar att känslan av osäkerhet helt beror på att de två 
tidigare kollegierna har splittrats och att de har blivit indelade i två nya kollegiegrupper. 
Splittringen av de tidigare kollegierna har väckt starka känslor och de flesta informanterna 
återkommer till detta i sina berättelser. Många menar att reaktionen på splittringen kan vara 
grundad i den tid då man arbetade med team på Frivårdskontoret. Det fanns då två team, ett VF 
och ST, de hade varsin Kriminalvårdsinspektör som chef och teamen utvecklade en kultur där 
man inte gärna talade med varandra mellan teamen samt tävlade om vem som kunde nå målen 
snabbast.  

Vi skulle ju naturligtvis ha samarbetat mera, men det blir ju också så, det är inte bara osämja 
utan det handlar ju om att be den andra gruppen om hjälp och att ta emot hjälp. Låta någon 
annan att komma in på vårat område, det skulle ha varit bättre. 

Tidigare hjälpte de inte någon annan om det inte var absolut nödvändigt. Delar av informanterna 
berättar vidare att Kriminalvårdsinspektören länge uppmuntrade personalgruppen till att vara 
delaktiga i en förändring och att de behövde samarbete bättre. Hon bad dem att de själva skulle 
hjälpa varandra och svara för fördelningen av ärenden mellan kollegierna för en jämnare 
arbetsbelastning och de berättar att hon arbetade för att de dåvarande kollegierna skulle bli bättre 
på att kommunicera både inom kollegierna och mellan kollegierna.  

Vem som helst får inte blir chef här 
För det känns som om att personalgruppens förväntningar är här, eller synen på ledarskap, jag 
menar den här personalgruppen har haft andra chefer förut. Så det är ju inte så att 
[Kriminalvårdsinspektören] är den enda chefen att jämföra med. Förväntningarna är här och 
upplevelsen är där, det är så långt ifrån varandra […] 

I analysen framkommer att personalgruppen är delad i sin uppfattning om hur en bra chef bör 
vara, implicit hur Kriminalvårdsinspektören borde ha agerat. Att Kriminalvårdsinspektören 
rekryterades utifrån ansågs av en del informanter vara till hennes fördel. De framhåller att 
Kriminalvårdsinspektören inte är den vanligaste chefen, sett ur kriminalvårdens perspektiv. Hon 
hade andra erfarenheter med sig och hon styrde inte arbetet på det sätt som personalgruppen var 
van vid. Många av informanterna tycker att Kriminalvårdsinspektören gjorde ett mycket bra jobb 
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och menar att hon snabbt höjde sin kompetens inom Frivårdskontorets arbetsuppgifter samt att 
hon engagerat visade ett stort intresse för det daliga arbetet. 

Det fanns en klokhet och ett förstånd bakom det här. Vi pratade förut om att hon inte hade 
erfarenheten, men hon har verkligen försökt att sätta sig in i det. Man kände hela tiden att man 
kunde få råd och stöd. Så snabb så att säga kompetenshöjning inom det området får man nog 
leta efter. Då måste man vara öppen och prata med folk för att lyckas med det. 

En bild av Kriminalvårdsinspektören som framkommer i analysen är att hon ses som en klok 
person med god människokännedom. Delar av informanterna menar att hon hade en auktoritet 
som inte behövde demonstreras. Hon satte sig in i arbetet mycket snabbt på Frivårdskontoret 
genom att samtala med enskilda personer och med personalgruppen i sin helhet. Dessa 
informanter upplevde att hon visade ett intresse för hur arbetet sköttes och ställde många frågor 
till samtliga i personalgruppen. 

Det såg ju väldigt bra ut i början, hon är en sån som flyter in, som har respekt med sig utan att 
dominera. Hon bara fanns där, jag var väldigt förtjust i det och många fler med mig, men sen 
har man ju klagat på just det, att hon inte syntes. 

De beskriver att Kriminalvårdsinspektören ofta ledde personalgruppen genom att lyfta tillbaks 
frågor till dem och uppmana till diskussion och gemensamma beslut i frågorna. 
Kriminalvårdsinspektören hänvisade ofta till att personalgruppen var de riktiga experterna och att 
de kunde sakfrågorna bättre än henne. Kriminalvårdsinspektören styrde inte genom auktoritärt 
handlande utan genom att uppmana personalgruppen till delaktig. Detta har inte hela 
personalgruppen uppskattat utan vissa informanter menar att det är en brist i 
Kriminalvårdsinspektören chefskap.  

[när det har] kommit upp någonting så lyfter man tillbaks det till kollektivet, nu får ni lösa det 
här och komma med förslag.  

Dessa informanter menar att Kriminalvårdsinspektören har varit en otydlig chef som inte har 
pratat och arbetat tillräckligt för Frivårdskontoret och att hon inte har lett gruppen utan låtit den 
sköta allt själv. Trots detta så framför många av informanterna att Frivårdskontoret inte är i 
behov av en chef som styr med tydliga autoritära medel.  

Så att ja, men alltså samtidigt så är det så här, många på [Frivårdskontoret] bedömer ju inte att 
vi behöver en chef chef, om du förstår vad jag menar med det. Utan vi behöver någon som, 
som har kunskapen att skriva på papper, som ser till att allting flyter, som bevakar våra 
intressen och som givetvis är med och förändrar och utvecklar verksamheten. Men vi behöver 
ingen här som styr med järnhand, ungefär så, lite svårt att verbalisera det. 

I dessa informanters upplevelse framkommer tydliga tankar om vilken ledarstil de är vana vid och 
hur de förväntar sig att en chef ska agera. Det som efterfrågas är en chef som arbetar inåt mot 
verksamheten och som framförallt behärskar rutiner och administration och till viss del låter 
personalgruppen sköta sig själva. Informanterna menar även att chefen borde stå som en 
kvalitetsgarant för Frivårdskontorets arbetsuppgifter vilket förutsätter kunskap om 
kriminalvårdsarbete. 
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Man kanske inte behöver ha någon kriminalvårdserfarenhet i början, men när man för fram det 
som att man inte har det som uppdrag, inte ser det som sin roll att vara den som står för 
expertisen, som står för policyn och har klokhet i de här frågorna.  

En gedigen kunskap om kriminalvård och i synnerhet frivård uttrycks som en grundförutsättning 
för ett bra chefskap. Mycket av kritiken som framkommer mot Kriminalvårdsinspektören berör 
det faktum att hon rekryterades externt och inte har gått den långa vägen genom kriminalvårdens 
olika avdelningar. Hon har därför liten kunskap i hur kriminalvårdens chefer brukar agera och 
hur rutinerna bör skötas.  Analysen visar att detta tolkas både som en styrka och en svaghet i 
Kriminalvårdsinspektörens chefskap av olika personer i personalgruppen. I analysen 
framkommer att de som riktar kritiken mot Kriminalvårdsinspektören lyfter fram faktumet att 
hon rekryterades externt. Hon anses helt enkelt inte kompetent nog att respekteras som chef. 

[Kriminalvårdsinspektören] har inte jobbat som, hon har inte arbetat med basarbetet på 
frivården. Hon har aldrig gjort en personutredning, eller haft en skyddstillsyns klient eller stått 
för ett övervakningsår. Vilket jag tror betyder att hon egentligen inte vet vad vi gör. 

Förväntningar, kommunikation och konflikt 
Det fanns stora förväntningar på Kriminalvårdsinspektören när hon tillträde sin tjänst. 
Informanterna beskriver en förväntan på Kriminalvårdsinspektören som grundar sig i hennes 
bakgrund som psykolog och analysen visar att de implicit förutsatte att hon visste hur en 
personalgrupp skulle hanteras.  

Alltså jag hade ju stora förhoppningar på henne. Hon är ju psykolog i grund och botten och jag 
tänker att hon, måste ju kunna organisera oss utifrån sina kunskaper, hur går det till i en grupp, 
men vad händer? 

Analysen speglar en kultur där det har funnits problem med att förstå varandra. Detta har inte 
bara uppstått mellan Kriminalvårdsinspektören och personalgruppen, utan även inom 
personalgruppen. Många informanter beskriver en upplevd tryckt stämning där det har varit svårt 
att föra konstruktiva diskussioner då personer har intagit försvarsställning och aktivt försvarat sig 
och andra har valt att inte prata alls.  

Men nu for vi illa av ickedialogen, det har varit omöjligt att diskutera. 

Informanterna menar att personalgruppen till viss del har blivit tystare under den senaste tiden 
och att det inte riktigt har funnits någon vilja att diskutera från något håll.  

Jag kan tror att det flesta kan känna att man får göra det bästa av situationen och så men vissa 
är inte starka och då säger de inte öppet jag tycker inte det. Nu har vi det här och kan vi 
diskutera och se om vi kan hitta en lösning, så tror jag att dom i stället tiger och håller med i 
tystnad. Det kan jag tänka mig, för det var ett par som var väldigt tydliga med det. 

Ett par informanter menar att de har blivit utpekade och ifrågasatta om de har lyft frågor i 
storgrupp. Analysen visar att upplevelsen varierar mellan informanterna och att de har upplevt 
hur frågorna har lyfts och hur Kriminalvårdsinspektören har bemött det på olika sätt. De som 
stött Kriminalvårdsinspektören menar att det kan ha varit ett sätt för henne att vara 
tillmötesgående och att ge en person möjlighet att diskutera en fråga i lugn och ro, samtidigt som 
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de som känt sig motarbetade har tolkat det som att Kriminalvårdsinspektören har velat få 
personen i fråga att känna sig dum. 

Det var ju väldigt mycket diskussion och vi, på personalmöten och så. Det framkom väldigt 
mycket kritik mot henne. Det har varit ett tufft klimat och man har inte fått svar på sina frågor, 
blivit utpekad om man har ifrågasatt. [Kriminalvårdsinspektören sa] Om du inte har förstått så 
tar vi det sen, du och jag. 

Det framkommer i analysen att delar av informanterna upplever Kriminalvårdsinspektören som 
osäker i konfliktsituationer. Deras berättelse berör framförallt tiden efter att 
Kriminalvårdsinspektören presenterat och genomfört omorganisationen på Frivårdskontoret. 
Informanterna berättar att de upplever att Kriminalvårdsinspektören tog kritiken väldigt 
personligt och att det blev svårt att diskutera. De som var emot omorganisationen menar att 
Kriminalvårdsinspektörens hantering av konflikten gjorde att det inte var lönt att försöka starta 
en diskussion. 

Sedan när det kommer kritik och synpunkter så tar hon det väldigt personligt. Man ser att hon 
blir illa berörd och så blir det vibrerande och tryckt stämning vid möten när man lyfter frågor. 
Man ser att hon har nära till tårar, blir röd och irriterad. Då dämpar man lite.  

Vem bestämmer? 
Många av informanterna menar att Kriminalvårdsinspektören tidigt framhöll att hon hade ett 
uppdrag i sin anställning och att det uppdraget innebar förändringar. De menar att det inte är 
något annorlunda i det, uppdrag följer alltid med en chefstjänst och det kommer alltid att finnas 
nya uppdrag som kommer uppifrån.  

Gång efter annan sa [Kriminalvårdsinspektören] att det är det här uppdraget jag har, eller vi har 
inom kriminalvården eller frivården eller inom den här enheten. Så att det inte var, hon gjorde 
det tydligt att det inte var något personligt från henne utan att det ingår i mitt jobb som chef, 
att jag ska se till att det blir en sån förändring.   

Många av informanterna framhåller att de uppfattade Kriminalvårdsinspektörens chefskap som 
att det egentligen inte var hon som bestämde. Informanterna beskriver hur de upplevde att 
Kriminalvårdsinspektören, när hon tillträdde sin tjänst, ständigt återkom till vad dåvarande KVC 
hade sagt och de upplevde det som att det var dåvarande KVC som egentligen styrde arbetet på 
Frivårdskontoret. Under arbetet med omorganisationen menar informanterna att 
Kriminalvårdsinspektörens hänvisning till dåvarande KVC upplevdes som att hon skyddade sig 
bakom dåvarande KVC. Informanterna menar att det bidrog till att de ifrågasatte hennes 
chefskap. 

[…] sen har hon haft samarbete, haft många och långa samtal med [dåvarande KVC] om att 
det måste hända någonting. För man hör ju också henne säga att [dåvarande KVC] säger, […]. 
Att [dåvarande KVC] säger och [dåvarande KVC] säger och det är också olyckligt för att då får 
alltså då undergräver hon sin egen auktoritet, genom att, det är inte hon som säger, det är 
någon anan som säger. Med det är ju så enkelt att hon är ingen bra ledare, så jag tycka synd om 
henne också.  

En del av informanterna kritiserar Kriminalvårdsinspektören för att hon formar sig efter det 
hierarkiska styrsätt som existerar inom kriminalvården och har svårt att acceptera att 
Kriminalvårdsinspektören försöker anpassa sig till systemet genom att lyda order uppåt i 
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hierarkin. Trots detta anser flera informanter att Kriminalvårdsinspektören inte var tillräckligt 
auktoritär i sitt chefskap.  

Det kändes som att [dåvarande KVC] bestämde, inte [Kriminalvårdsinspektören], men det har 
inte klargjorts att det är någon annan som satte besluten. Det har låtit typ att det ska vara si och 
så och känslan är att någon har sagt till henne att det ska vara så. 

En stor del av informanterna visar dock en förståelse för hur beslutssystemet inom 
kriminalvården fungerar. De menar att Kriminalvårdsinspektören skötte sitt arbete efter de 
förutsättningar hon fick, och att det inte är rätt att beskylla henne som person för de förändringar 
som genomförts. 

Men då blev hon ju, hon fick uppdraget att det här skulle genomföras. Det är klart, då blev det 
till henne man riktade sig vrede, eller frustration, så blev det. Sen var det då även lite inom 
personalgruppen att man kanske inte. Man delade inte allas åsikter om det var 
[Kriminalvårdsinspektören] fel och att det berodde på henne. Det här var ju något som kom 
uppifrån styrelsen och region och via KVC, men det blir alltid så att man går tillnärmsta chef.  

Att inbjuda till dialog och delaktighet var inte framgångsrikt, vilket även sedermera tillsammans 
med andra faktorer resulterade i en ändrad chefstil. 

Det var det att när det var mycket arbete i ena gruppen så skulle man ha behövt hjälp från den 
andra gruppen. När bojan eller samhällstjänsten var borta så skulle vi behövt ta resurser från 
det andra. Jag skulle tro att det var det. Frågan är ju om vi inte kunde eller inte ville ta resurser. 
[Kriminalvårdsinspektören] försökte få oss frivilliga ordentlig som jag tycker är bra att göra. 
Men det går ju inte, tillslut måste man slå näven i bordet. 

Strategier för att motverka förändring 
Personalgruppen har använt sig av olika strategier för att motverka förändringen utifrån de 
tillgängliga resurser de har uppfattat att de hade. Huruvida strategierna har använts målmedvetet 
eller inte har inte kunnat urskiljas med tydlighet i analysen. Många informanter menar att det var 
aktiva handlingar av delar av personalgruppen medan de informanter som utpekats vara drivande 
inte själva reflekterar över sitt sätt att handla som något uträknat. De övergripande strategier som 
framkommit i analysen är; att undergräva Kriminalvårdsinspektörens trovärdighet, bortse från 
och förtiga fakta, att konstruera myter samt att försvara det gamla arbetssättet. 

Det var lite tjejkamp, det var olämpligt hit och dit. Det började skapas en distans mellan dessa 
och [Kriminalvårdsinspektören], hon fick en opposition så att säga. Det handlade inte arbetet, 
utan vissa var bara emot allt hon säger. Det var ingen hemlighet att vissa ville få bort henne 
härifrån. Så det var dåliga förutsättningar för att genomföra en frisk förändring som alla skulle 
tjäna på.  

Samtliga informanter positionerade sig explicit eller implicit i förhållande till 
Kriminalvårdsinspektören och förändringen under intervjuerna. Det är tydligt i analysen att delar 
av personalgruppen, som i resterande analys kommer att kallas för Ifrågasättarna, har känt ett 
motstånd till omorganisationen och de har varit tongivande i diskussionerna på Frivårdskontoret 
under omorganisationen och även i de intervjuer som genomförts. De som stödjer 
omorganisationen, som i analysen benämns som Stödjarna, talar mycket om hur andra i 
personalgruppen har agerat för att förhindra förändringen. En tredje grupp undviker att uttalat 
positionera sig och de benämns i analysen som de Tysta. Även om det finns ett stöd i 
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personalgruppen både för Kriminalvårdsinspektören och för en omorganisation så hamnar dessa 
röster i skymundan, även till viss del i analysresultaten. Detta beror på att analysen bygger på 
informanternas berättelser och i dessa lyfts motståndet och dess konsekvenser fram tydligt. 
Många av dem som inte vill ta ställning öppet känner sig osäkra på sin plats i personalgruppen 
och Stödjarna berättar om en mer påtaglig polarisering av den stora personalgruppen. De tre 
förhållningssätten har därmed varit mycket betydelsefulla för förändringsprocessen. 

Att, kanske har man inte tagit avstånd från [Kriminalvårdsinspektören] så har det blivit nästan 
två läger. Ett antal som tycker att [Kriminalvårdsinspektören] gjorde ett dåligt arbete, dåligt 
påläst, sedan är [det några] som tycker att hon kom in med de förutsättningar hon hade. 

Ifrågasättarna har blivit mycket centrala för omorganisationen och för arbetsklimatet på 
Frivårdskontoret då dessa starkt har ifrågasatt Kriminalvårdschefens arbete och 
omorganisationen.  Ifrågasättarna pekas ut av andra informanter som en grupp på 3-4 personer 
som tagit på sig att tala för hela personalgruppen oavsett hur resterande delen av 
personalgruppen ställde sig i olika sakfrågor.  Övriga informanter menar att Ifrågasättarna sällan 
visade hur de själva påverkades av förändringen utan drev frågor genom att hänvisa till andra 
personer i personalgruppen.  Informanterna menar att motviljan mot Kriminalvårdsinspektören 
har tagit överhand och att Ifrågasättarna har glömt bort både arbetsuppgifter och att 
Kriminalvårdsinspektören har ett uppdrag som chef samt att det även finns en person bakom 
chefskapet. 

Det har inget med våra arbetsuppgifter att göra, det är bara att hitta något att bråka om, 
attackera person, inte chef. Min chef är inte bra på grund av det och det och det.  Man letar 
efter minus, istället för att se plus. Och det skapar en frustration i arbetsgruppen.  

En strategi som Ifrågasättarna har använt sig av är att konstruera rykten om att det skulle ha 
förekommit personliga relationer mellan Kriminalvårdsinspektören och manliga kollegor. Genom 
att ifrågasätta Kriminalvårdsinspektörens värderingar och lämplighet som chef har Ifrågasättarna 
bidragit till att undergräva Kriminalvårdsinspektörens trovärdighet som chef. Detta då arbetet 
ställer höga krav på kompetens i bemärkelse av yrkesmässig distans till klienter och underställd 
personal. Alla informanter, utom en, berör ryktesspridningen och denna händelse har visat sig 
vara viktig för hur förändringsarbetet genomfördes av Kriminalvårdsinspektören. Mycket av 
information om denna händelse är inte inspelad utan nertecknad efter intervjuerna. Analysen 
visar att de flesta informanter lägger vikt vid händelsen men att få vill tala om det under 
inspelning. Noterbart är att ingen av informanterna som utpekats som Ifrågasättarna reflekterar 
över sin egen roll i ryktesspridningen utan menar att ryktesspridningen skadade personalgruppen 
på så sätt att de upplevde sig som både hjälp- och rättslösa. Det finns dock några informanter som 
inte anser att det som Kriminalvårdsinspektören utsatts för är värre än annat som inträffar på 
Frivårdskontoret.  

[…] men jag tycker inte att det är så farligt, skitsnacket har alltid existerat och kommer alltid att 
göra det. Men vi är inte elaka mot varandra på så sätt.  
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Det har vi aldrig hört, att välja vad man kommer ihåg 
Det jag inte förstod var att man, att man sa att man inte hade fått information. För att jag vet 
att redan när [Kriminalvårdsinspektören] började så pratade hon om det här. Att hon försökte 
gång på gång att få oss att förstå att det här var nödvändigt, men på en mera frivillig väg. 

Analysen visar att alla har varit medvetna om att det skulle komma en förändring då samtliga 
informanter beskriver hur Kriminalvårdsinspektören presenterat det upplevda problemet och 
inbjudit till diskussion. Framför allt de Tysta och Stödjarna beskriver hur 
Kriminalvårdsinspektören förberett dem på att en förändring av organisationen var nödvändig. 
Enligt dessa har hon bland annat tagit upp organisationen på planeringsdagar och 
arbetsplatsträffar genom att fråga personalgruppen hur de såg på organisationen och hur de skulle 
vilja förändra den för bästa resultat. 

Jag vet att hon sa flera gånger hur vill ni ha det? Det är ni som kan verksamheten? Vi kan inte 
ha det så här, vi kan inte vara så specialiserade […]  

Ifrågasättarna menar att de förvisso har varit medvetna om att det skulle ske en förändring men 
att de aldrig har känt sig inbjudna eller förstått vad Kriminalvårdsinspektören bett om. 
Ifrågasättarna känner att de inte var tillräckligt förberedda på förändringen och de menar att 
Kriminalvårdsinspektören inte har velat diskutera den med personalgruppen. 

Hon tog upp på ett personalmöte att hon vid flera tillfällen berättat vad hon hade för uppdrag 
och att hon bett om hjälp men inte fått någon respons. Vi har inte förstått vad hon har sagt, 
och vad hon har bett om hjälp med, förstår fortfarande inte det. 

Få informanter reflekterar över vad som ledde fram till omorganisationen och hur den 
påbörjades. De som tar upp detta vid intervjutillfället tillhör Stödjarna och de reflekterar över att 
det inträffade något som bidrog till att Kriminalvårdsinspektören gjorde en vänding i sitt 
chefskap. Stödjarna beskriver en tydlig vändpunkt i chefskapet då de upplevde det som att 
Kriminalvårdsinspektören fick tydliga och kraftfulla order från dåvarande KVC att det var tid att 
göra en förändring och att den skulle ske snarast. 

Jag tänker ju ofta på; vad var det som föregick just dom här direktiven. Genomförde hon inte 
det här tillräckligt snabbt enligt region, eller vad hände efter som det helt plötsligt blev så raka 
direktiv. Någonting hände på vägen, har jag en känsla av.  

Analysen visar att Ifrågasättarna har valt att bortse från den information de under en längre tid 
fått om en förändring av organisationen. Genom att förtiga och ignorera 
Kriminalvårdsinspektörens inbjudan till diskussion och engagemang i en förändring har 
Ifrågasättarna kunnat skjuta dess konsekvenser på framtiden. Många av de Tysta, men framför 
allt Stödjarna har ifrågasatt Ifrågasättarnas uttalande om att de aldrig hade hört talas om 
förändringen innan den genomfördes. Stödjarna menar att Kriminalvårdsinspektören varit 
mycket tydligt med sitt uppdrag och att en förändring var nödvändig.  

Den goda arbetsrelationen som myt? 
Analysen visar en tydlig delning i personalgruppen. Informanterna berättar om hur arbetsplatsen 
kan ses ur två olika synvinklar och detta resultat är oberoende av tillhörighet i Ifrågasättarna, de 



 28

Tysta eller Stödjarna. Den ena sidan visar att det är en väldigt bra personalgrupp där man fikar 
och har roligt ihop. Personalen bryr sig om varandra och uppmärksammar händelser som är 
viktiga för den enskilda personen.  

Men det här är en trevlig arbetsplats. Vi fikar ihop, skrattar, läser tidningen tillsammans och 
löser korsord. Det har alltid varit så här […] 

Samtidigt så upplever en del av informanterna att de inte känner sig väl behandlade av kollegorna. 
De upplever att de står ensamma om de har synpunkter och förslag som inte de andra i 
personalgruppen stödjer. Många framhåller att de får stå ensamma om de har något de vill 
diskutera, att ingen ställer upp. De menar även att det har pratats mycket i korridorerna men 
ingen vill stå för det i storgrupp. Personer som talar både högt och väl får med sig andra som 
kanske inte riktigt har samma vilja och kraft och därför har svårt att stå emot.  

Men vi missar att fånga upp varandra, det gör att vi gör varandra illa. Vi är dåliga på att ställa 
upp för varandra. Om det pratas om något i korridorerna och någon vågar lyfta frågan på ett 
möte är det ingen som ställer upp, även om det är flera som tycker samma sak, man är ensam 
att ta allt då. 

Det finns splittringar i gruppen som sannolikt inte uppstod i och med att 
Kriminalvårdsinspektören tog över som chef. Informanterna talar om tudelningen i 
personalgruppen som något som funnits länge och att det är en del av arbetet på 
Frivårdskontoret. 

ja det tycker jag, bortsett från en del undantag, så är vi en sammanhållen grupp tycker jag. 
Sedan är det några som inte ingår i det där. Ja, mycket känslig fråga. […] Majoriteten tycker jag 
att vi är en ganska så bra sammansvetsad grupp. [Fråga, har ni tagit avstånd från de som 
upplevdes favoriserats] jag kanske uttryckte mig lite fel, men det är inte så att det är två läger 
här, det är det inte. Vi jobbar ihop, vi ställer upp för varandra. Så illa är det inte.  

Resultaten kan tolkas på så sätt att informanterna inte gärna vill diskutera hur de upplever att 
arbetsklimatet verkligen är. I det här fallet visar det sig genom hur personalgruppen ständigt 
återkommer till hur bra deras relationer inom gruppen är. Att framhålla hur trevligt de har 
tillsammans är ett sätt att reproducera tanken om en familjär grupp för dem själva. Tydligt i 
analysen är att långt ifrån alla upplever personalgruppen som trevlig och att de tar hand om 
varandra. Många menar att när det verkligen gäller, då är man ensam. Informanternas berättelser 
följer i stort sett samma mönster. De framhåller allt det bra, sedan som i förbigående nämner de 
hur ensamma de kan känna sig. I princip alla informanterna berättar även hur andra avdelningar 
ser på Frivårdskontoret, den bilden som beskrivs är en stabil och bra arbetsplats där man har just 
roligt tillsammans. 

Expertkunskap 
Förut tillhörde man en grupp eller flera grupper, jag tillhörde 3 grupper. Men då hade jag en 
hemmatillhörighet i en grupp framförallt i VF och PU gruppen, och det var mina, inte mina 
polare, men alltså. Vi stod för någon sorts kvalité i denna grupp på det området, och vi hade 
regelbundna möten, vi kom väl överens och vi visste vad den andra kunde och vi hade ett visst 
sätt att kommunicera. 
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Ifrågasättarna och till viss del även de Tysta beskriver organisationen innan omorganisationen 
som att alla var väl insatta i sina arbetsuppgifter. Alla var duktiga och hade stor kunskap inom sin 
specialitet som PU, VF eller ST. De kände sig betrodda och betraktade sig som experter. 
Kollegierna var till för att lyfta diskussionerna och öka kunskapen inom området. Tidigare 
upplevde Ifrågasättarna en stor trygghet i hur arbetet fördelades och fungerade i VF eller ST 
kollegiet. De beskriver en tillhörighetskänsla som var starkt kopplad till deras kollegier vilket ges 
stor betydelse för yrkesstoltheten och känslan av att nå en viss kvalitet i arbetet. Kollegierna hade 
sitt eget sätt att prata och samarbeta inom gruppen, de stod för en kvalitetsgaranti. När 
kollegierna splittrades upplevde några informanter att inte bara tryggheten i gruppen försvann 
utan att de även förlorat känslan för arbetet. Ifrågasättarna menar att de till och med har tappat 
stora delar av arbetsglädjen med de två nya kollegierna. 

Vi hade ju utarbetat ett system med olika grupper, visst vi var kanske sårbara, men det funkade 
ju, man jobbade med det man tyckte var roligt. Fick jättefina resultat som yttrande och 
personutredningar, några stycken som jobbade med. Tingrätten var jättenöjda, tyckte att 
utvecklingen hade gått bra, mycket nöjda där. Använde oss som föredöme inför andra 
myndigheter. 

Det framgår i analysen att vissa arbetsuppgifter har högre status än andra. Informanterna talar om 
PU som det främsta man kan uppnå som arbetsuppgift på Frivårdskontoret. De andra 
uppgifterna är graderade och det som uttrycks ha lägst status är kansliet och samhällstjänsten. Det 
som samtliga informanter berör är arbetsuppgiften PU och i analysen framkommer två skilda sätt 
att se på PU. Den ena gruppen som representeras av Ifrågasättarna omnämner de som arbetar 
med PU med respekt och de framhåller att arbetet med PU kräver många års erfarenhet och att 
det enbart är vissa som har jobbat tillräckligt mycket för att få möjligheten att arbeta med PU.  

Men att PU-gruppen försvann gjorde att vi förlorade mycket professionalitet, det är ett högt 
kvalitetssäkrat arbete och bör vara det. Krävs mycket för att göra det bra att veta hur och 
varför man gör intervjuerna och hur man skriver till rätten. Bredden i att alla ska göra allt blir 
ett problem med PU […]. 

Den andra bilden om PU som framkommer representeras till största delen av Stödjarna. Den 
bilden visar förvisso att PU är en arbetsuppgift som tillskrivs hög status och med det följer att PU 
kräver ett mått av yrkesskicklighet och kunnande för att man ska kunna hantera detta, men bilden 
skiljer sig i uppfattningen om vilka som ska få möjlighet att göra PU. Stödjarna menar att det inte 
bör handla om hur många år man har arbetat på Frivårdskontoret utan arbetet med PU bör 
baseras mer på personliga egenskaper och kvalitéer. De menar att det inte finns någon garanti för 
att man är en bra människokännare bara för att man har jobbat länge med människor och att 
nyare frivårdsinspektörer många gånger lämpar sig väl för arbetet. Analysen visar även att 
statusen på PU förändrades i och med förändringsprocessen på så sätt att PU inte längre var 
reserverat för en mindre grupp frivårdsinspektörer utan alla fick möjlighet att utföra detta. Med 
det försvann även de eventuella privilegier som PU-gruppen kan ha haft i sitt arbete. 
 
Den här strategin innebär att Ifrågasättarna försvarar det gamla arbetssätt genom att hänvisa till 
faktorer som kan kopplas till Frivårdskontorets arbetskultur. Ifrågasättarna menar att 
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expertorganisationen var väl fungerande då alla har sina tilldelade roller, de kände sig trygga i 
arbetet och de framhåller att det fanns en stor kunskap inom varje sakområde. I denna 
personalgrupp är organisationen djupt rotad och de har arbetat länge för att blir experter på sina 
områden. Det har lett till att kompetensen för den enskilda personen inom de andra 
förekommande arbetsuppgifterna på Frivårdskontoret inte var tillfredställande. Genom att 
försvara det gamla arbetssättet och Frivårdskontorets kultur skyddar sig Ifrågasättarna mot en 
oklar framtid. Personalgruppen har varit relativt stabil under många år och har därför haft 
möjligheter att skapa en egen arbetskultur med sitt eget sätt att arbeta på. De chefer som arbetat 
med gruppen har haft auktoritära drag och därför inte nämnvärt påverkat reproduktionen av 
gällande normer och värderingar. Denna kultur som framkommer i analysen har haft några 
viktiga honnörsord där expertkunskapen kan tolkas som dess flaggskepp. Expertkunskapen har 
varit stark sammankopplad med den yrkesmässiga identiteten och även varit en viktig norm för 
upprätthållandet av kulturen. Kulturen uttrycks genom de handlingsmönster, normer och 
värderingar som visat sig i analysen av intervjuerna. På Frivårdskontoret är personalen 
fortfarande präglad av hierarkiska och byråkratiska normer och det kan ha varit en bidragande 
orsak till de handlingsstrategier som uppstått. 

Omorganisationens resultat 
Ifrågasättarna beskriver en känsla av ilska över vad som inträffat och deras ilska riktas mot hur de 
uppfattar att förändringen genomfördes och hur de upplever att de behandlades under 
förändringsprocessen. 

Och det hade varit mycket lättare att jobba med personalgruppen, och inte mot den. För så ser 
jag det. Sedan finns det vissa som säger, men det var väl inte hela världen. Men enligt min 
uppfattning då, men nu är det ändå ett år sedan och ilska lägger sig. Man orkar inte ju inte gå 
omkring och vara arg eller irriterad hur länge som helst. Men väldigt många tyckte att det här 
var fruktansvärt.  

Analysen visar att många informanter ändock menar att det finns positiva effekter av att 
omorganisera kollegierna. Framförallt Stödjarna framhåller att förändringen gett en ökad kunskap 
och att det har breddat gruppens möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. Detta då de nya 
kollegierna består av personal med olika utbildningar och bakgrunder. De berättar även att de 
invanda kollegierna jobbade mycket på rutin och att det behövdes en omfördelning för att arbetet 
skulle bli mer effektivt. 

Jag ogillade inte att vara i den andra gruppen förut heller, men att det är, alltså det är alltid så 
att när man jobbar i någon form av grupp så kan man inte sitta i samma grupp allt för länge. 
Det blir, ja, det är kontraproduktivt på något sätt. Det är bra att formera om grupperna, och 
det vet alla om. Och det är nog ingen som har nåt emot det, att man formerar om grupperna, 
men det är just därför att, öka produktiviteten och idéerna kanske. Det är bra att byta grupper. 

Vidare talar många informanter om de positiva effekterna av att de som förr näst intill enbart 
jobbade med PU nu är mer behjälpliga i de vanliga klientärendena. Deras kompetens och 
erfarenhet värderas högt och vissa tycker att det lyfter hela kollegiet om alla är mer aktiva i det 
gemensamma arbetet. Både de som framför positiva och negativa tankar om förändringen och 
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Kriminalvårdsinspektören som chef menar att det positiva med förändringen är att kunskapen 
breddades i hela personalgruppen. 

För så kan jag hålla med [Kriminalvårdsinspektören], att det var jättebra att alla ska handlägga 
både VF och skyddstillsynsärenden, det håller jag fullständigt med om. Därför att det är basen i 
vår verksamhet och jag tycker att man ska kunna ringa och prata med vilken frinsp 
[frivårdsinspektör] på [Frivårdskontoret] och den ska kunna prata och beskriva grundläggande 
hur en skyddstillsyn eller villkorlig övervakning ser ut. Det är fullständigt självklart, och man 
ska ha grunderna på alla områden, […]. 

En sårbar organisation? 
 […] alla ska kunna göra allting, eller känna till allting, för att vi ska kunna vara så osårbara som 
möjligt 

Personalgruppen är medveten om att det har funnits delar i organisationen som ansetts sårbara. 
Samtliga informanter diskuterar sårbarheten utifrån termer som låg kunskap om samtliga 
arbetsuppgifter, få personer i personalgruppen samt att sjukdom kan stjälpa hela organisationen. 
De menar vidare att få i personalgruppen kunde den andres arbetsuppgifter samt att 
expertorganisationen bidragit till att stora delar av Frivårdskontoret var beroende av en enda 
person. 

alltså sårbarhet finns i varje organisation beroende på hur den ser ut. Är vi det här antalet, vi är 
alltså 12 handläggare, det är lite lite. Det är alltid sårbart, det räcker med att någon blir förkyld 
och en bryter benet, det är 2 som försvinner och då ska dom ärendena plockas ut, om det inte 
är långtidssjukskrivningar för då får man ju plocka in extra folk åt dom men då ska man ju lära 
upp den och det är ett stressmoment. Det är skönt att sitta i en organisation som är stabil och 
alla vet vad dom ska göra. Blir då en sån här nyckelperson sjuk, då är det katastrof.  

De flesta informanterna menar att sårbarheten har minskat totalt i och med omorganisationen. 
Organisationen klarar av fler frånfall/sjukdomar då de flesta har lärt sig flera arbetsuppgifter och 
kan täcka för varandra. Samtidigt beskrivs dock att kansliet och samhällstjänsten är två delar av 
organisationen där sårbarheten har ökat i och med omorganisationen. Dessa delar berördes 
enbart marginellt av förändringen och enligt personalgruppen har det blivit sämre. Delar av 
informanterna frågar sig varför just kansli och samhällstjänst inte berördes då dessa har upplevts 
som mer sårbara än övriga organisationen. 

Där vi fortfarande är sårbara, något som fallit bort på något sätt, är kansliet. Om dom två går 
hem, då har man problem. […] Där är vi sårbara, men arbetsuppgifterna för 
frivårdshandläggarna, där har vi minskat sårbarheten. 

Vilken förändring?  
En faktisk förändring är väl att även jag ska ha samhällstjänsten, bojan och PU. Men så var det 
förut med, dom som ville kunde jobba med det också.  Det är ju en förändring med att jobba 
med olika ärenden på andra sätt. Vi borde ju nått målen med minskad sårbarhet. För jag kan ju 
sätta mig in i andras ärenden, om någon är borta så är vi ju flera som kan ta det. 

Under intervjuerna ställdes frågan om informanten kunde beskriva hur stor förändringen blev, 
dels med avseende på arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen, dels med avseende på samarbetet 
i personalgruppen. Ett enhälligt svar från informanterna är att den egentliga skillnaden inte blev 
så stor. De menar att det enbart är små förändringar som märks och att det är svårt att peka på 
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vari skillnaden i arbetssätt och arbetsbelastning ligger. Den skillnaden de flesta informanterna 
berättar om är att de gamla två ST och VF kollegierna är borta och att personalgruppen är 
indelad i två helt nya kollegier. Vidare upplever informanterna skillnaden på att 
frivårdsinspektörerna handhar både ST och VF klienter och att de har möjlighet att utföra PU. 

Du hör ju vad jag säger, det är så små marginella skillnader, det är alltså skillnad, det har blivit 
en organisationsförändring, och jag håller med om att det är så små skillnader så att det går inte 
att säga, det är nästan så förut med. 

En av de informanter som utryckte ett starkt missnöje med Kriminalvårdsinspektörens arbete 
och den omorganisation hon genomfört kommenterade resultatet på följande sätt. 

lååång tystnad ja kanske, nu när det har gått en tid, så kanske inte förändringarna var så oerhört 
drastiska. Att jag jobbar både med VF och ST är inte någon oerhörd förändring. Sen har jag ju 
haft en hel del PU också […]. Men så oerhört drastisk förändring kan jag väl inte säga att det 
blev.  

Rättvis arbetsfördelning? 
En gammal tradition och uppfattning är att exempelvis PU är så avancerat att bara några få kan 
klara av det vilket inte stämmer. Att det varit så beror på att några ville behålla sina privilegier. 
Betrakta som experter, säkert bäst betalade, men om man skulle mäta hur mycket man gör så 
gör de minst, om man ser till arbetsbelastningen. 

En del av informanterna framhåller att vissa personer i personalgruppen har väldigt låg 
arbetsbelastning och att de tar oerhört lång tid på sig i sina arbetsuppgifter. De upplever att 
arbetsfördelningen har varit mycket ojämn och att många som går på förordnade sliter väldigt 
mycket och andra som har fasta tjänster på Frivårdskontoret inte anstränger sig tillräckligt. Detta 
upplevs vara känt bland alla men ingen vågar markera att det upplevs som orättvist. Dessa 
informanter menar att den statistik som finns borde användas för att utjämna arbetsfördelningen.  

Sen var det väl det också, det här är lite känsliga uppgifter. Vi var flera stycken som uppfattade 
här att när vi hade synpunkter på det här som hände så var vi bara gnälliga. Underförstått att vi 
var rädd att få för mycket att göra, att vi gnällde för mycket. Men kansliet minsann! Dom kan! 
Dom gnällde inte! 

Merparten av informanterna menar att förändringen i arbetssättet har lett till att 
arbetsfördelningen är jämnare. Det är enklare att fördela klinterna då det inte är en specifik grupp 
som ett visst klientel bara får anvisas. Många informanter upplever att en av tankarna med 
förändringen kan ha varit att få en jämnare fördelning. 

Tidigare kunde arbetsbelastningen se olika ut under perioder hos handläggarna, en del hade 
alldeles för mycket att göra o vice versa. I den nya organisationen kan arbetet fördelas mer jämt 
mellan handläggarna då fler jobbar med fler saker. Man jobbar med det där arbetstoppar finns, 
enkelt uttryckt. Det blev stressigt för kansliet att inte kunna fördela ärenden tidigare.  

För- och nackdelar med Frivårdskontoret som arbetsplats 
Det här med att alla ska göra allting fungerar ju inte heller på så sätt att alla inte klarar av det, 
som med tekniken och dom här bitarna. 

Informanterna diskuterar olika problem med generaliseringen av arbetsuppgifter, det vill säga att 
alla frivårdsinspektörer ska kunna arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter. Framförallt 
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Ifrågasättarna menar att det påverkar arbetet i gruppen på så sätt att vissa uppgifter tar längre tid 
att genomföra och att den tidsåtgången inte är effektiv och försvarbar. De menar att 
arbetsgivaren inte kan kräva att alla ska kunna hantera tekniken eller alla arbetsuppgifter som 
finns, de anser att det inte är bra personalpolitik. Ifrågasättarna menar att många anser att det är 
stressande och påfrestande att vara tvingad att gå till någon annan för att be om hjälp. 

En del saker gör man inte så ofta utan man kanske måste läsa igenom och fråga andra som har 
erfarenhet.  

De informanter som inte ser problem med utökade arbetsuppgifter, Stödjarna, menar att 
arbetsgivaren har rätt att kräva detta och att de trots allt har det mycket bättre än vad andra 
arbetsplatser inom kriminalvården har det. De återkommer till att man måste vara flexibel i sitt 
arbete och att man måste se till helheten, inte enbart till sin egen situation.  

Jag tycker att, man är anställd på frivården, då ska man utföra frivårdsuppgifter. 

Frivården i allmänhet och Frivårdskontoret i synnerhet beskrivs av näst intill alla informanter 
som en väldigt fri arbetsplats, de har möjlighet till flextid samt att de sitter på ett kontor centralt 
och kan tillbringa luncherna var de vill. De arbetar mycket med externa kontakter med andra 
myndigheter och med olika delar av den kommunala verksamheten. De har det lätt att boka 
möten och det finns inget som hindar dem både från att ta emot besök på Frivårdskontoret eller 
att själva förflytta sig för möten.  

Vi har det bra och bekvämt, men det tycker inte så många, man relaterar inte till andra tjänster. 
Man får komma och gå när man vill, man tar bra med mer tid till lunch än vad man får, vi har 
självständig arbete, ingen står bakom och ser varje bokstav man skriver. Jag tycker att det är 
bra och bekvämt, men det som att man tar det förgivet. Så så fort det blir en förändring så rör 
det lilla trygga man haft, nej nej rör inte mitt revir. 

Informanterna tillfrågades vid intervjun om de har möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter 
vilket framför allt Ifrågasättarna först svara nej på, de menade att Kriminalvårdsinspektören har 
bestämt allt. Men efter en stunds diskuterande kommer de fram till att det visst går att påverka 
arbetsuppgifterna genom att föra en dialog med Kriminalvårdsinspektören. Analysen visar att 
Ifrågasättarna konstaterar detta på ett sätt som tyder på att de inte tidigare har reflekterat över 
sina möjligheter till påverkan. Stödjarna däremot menar att alla borde vara medvetna om att de 
kan tala med kansliet som sköter fördelningen för att i den mån det går få arbeta mest med den 
typ av klienter som man helst vill. Som exempel nämns att vissa helst vill arbeta med kvinnor, 
andra med unga killar på glid och andra med narkomaner.  

[…] det finns vägar att påverka sitt arbete fortfarande, det går att prata med kansliet och önska 
vissa grupper, vilket gör att man kan öka andelen VF om man skulle önska. 

I samband med detta framhåller Ifrågasättarna att påverkansmöjligheterna helt styrs av 
Kriminalvårdsinspektörens godtycke, att det enbart handlar om vilka hon anser gör ett bra jobb 
eller inte. 

Dessutom blev det ju ändå lösningar enligt personalens förslag för enskilda som kunde välja 
bort arbetsuppgifter efter enskilt samråd med [Kriminalvårdsinspektören], vilket inte uttalades 
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som en allmän möjlighet. Och skapade förvirring och känsla av särbehandling.  IÖV 
organiseras också mer enligt personalens förslag, som om att "det bara blivit så".  

Många informanter menar att devisen ”alla ska göra allt” inte har fulltföljts och att det är bra för 
personalgruppen. Informanterna tror att Kriminalvårdsinspektörens egentliga syfte var att 
frivårdsinspektörerna skulle gå in och bredda sin kunskap och delaktigenhet i organisationen och 
att det i princip skulle kunna läggas ut ett ärende på vem som helst i personalgruppen. 

Jag tycker inte att alla ska göra allt, men alla ska kunna allt. Det är det som är, det är det som 
det finns motstånd till det med, vilket jag inte förstår. Jag tycker att man ska kunna alla 
arbetsuppgifter på sin arbetsplats och jag trivs med olika arbetsuppgifter. 

Avslutande diskussion 
Det kanske inte är helt oväntat att Parmanders resonemang om att ett förändringsarbete handlar 
om relationer i allra högsta grad har passat in på den här förändringsprocessen.  Relationerna 
handlar inte enbart om de mellan Kriminalvårdsinspektören och personalgruppen utan även om 
relationer inom personalgruppen. En möjlig tolkning av resultaten är att det centrala för 
relationerna och hur de utvecklats är den enskilda personens toleranströskel för 
förändringsprocesser. För en del av personalgruppen blev behovet av tryggheten i den gamla 
organisationen starkare än viljan att våga se vad den nya skulle kunna innebära.  De olika 
tolkningarna av förändringsprocessen har lett till att de gamla relationerna inom personalgruppen 
till viss del har omförhandlats och att nya relationer med andra gemensamma nämnare än tidigare 
har skapats. 

Ett chefskap, två versioner 
Personalgruppens syn på hur en chef bör vara kan tolkas som ett uttryck för den rådande 
arbetskulturen. Beskrivningarna som framförallt Ifrågasättarna och de Tysta framför på hur deras 
ideala chef borde vara utmålas som en norm och en legitimering för chefskapet där chefen har 
haft erfarenhetsbaserad kunskap om kriminalvård samt att chefens kunskap och auktoritet aldrig 
har behövt ifrågasättas, den har vart självklar. När Kriminalvårdsinspektören rekryterades externt 
rubbades den invanda föreställningen om hur en chef bör vara och maktbalansen inom gruppen 
förändrades. I detta sammanhang har personer med stor erfarenhet inom kriminalvården tagit en 
roll i personalgruppen där de framhöll sina kunskaper som en kvalitetsgarant i motsats till 
Kriminalvårdsinspektörens bristande erfarenhet.  
 
Två chefstyper som tydligt framkommit i analysen är den traditionella auktoritära chefen och den 
demokratiska chefen. Personalgruppen beskriver utförligt båda dessa chefer och i sammanhanget 
ställs de mot varandra. Även om Stödjarna uppskattar Kriminalvårdsinspektörens sätt att agera 
som chef beskriver även de en norm som baseras på en auktoritär chefsroll. 
Kriminalvårdsinspektören representerar den demokratiska chefen medan personalgruppens 
chefsnorm representerar en auktoritär chef. Personalgruppen beskriver en chef som styr med fast 
hand och som fattar beslut samt som står på en stadig grund av kriminalvårdskunskap. En 
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tolkning är att personalgruppens normer och klimat är en direkt konsekvens av tidigare chefers 
ledarskap.57 Svedberg menar att den auktoritära chefen inte behöver vara en elak människa, utan 
att hon/han oftast är efterfrågad på grund av att hon/han ger sken av att veta bäst och styr 
gruppen med en fast samt bestämd hand. De flesta i en personalgupp ledd av en auktoritär chef 
slutar att tänka själva och resultatet blir en personalgrupp som helt litar till sin chef. Detta 
överensstämmer väl med den idealbild av chefen som personalgruppens berättelser har visat. I 
det fallet är det inte otänkbart att det uppstod en kraftig kulturkrock när 
Kriminalvårdsinspektören klev in som chef. Hon beskrivs av Ifrågasättarna och till viss del av de 
Tysta som en osäker och velig chef. De menar att hon inte var kapabel att fatta beslut eftersom 
hon alltid lyfte tillbaks problem till gruppen och efterfrågade deras synpunkter, Ifrågasättarna 
beskiver Kriminalvårdsinspektören som en motpol till sin ideala chef. Svedberg menar att den 
demokratiske ledaren eftersträvar ett aktivt deltagande från personalgruppen där gemensamt 
framtagna normer och värderingar blir grunden för arbetet och personalgruppens mål. Den typen 
av ledarskap kan leda till en mogen, självständig och säker personalgrupp. Svedbergs 
demokratiska chef kan även liknas vid den ledarskapsnorm som blivit moderna de sista åren, 
coachen. Coachens största fördelar är att hon/han fokuserar mer på ett situationsanpassat 
chefskap som varierar med personalgruppens uppgifter samt att coachen arbetar för att stötta och 
uppmuntra sina medarbetare att själva hitta lösningar på uppkomna problem. Stöttarna beskriver 
inte Kriminalvårdsinspektören som en motpol i samma negativa bemärkelse som Ifrågasättarna, 
utan framhåller hennes sätt att försöka engagera personalgruppen och göra dem delaktiga i 
beslutsfattandet som något mycket positivt och de uppskattar hennes sätt att vara chef på. 
Kriminalvårdsinspektörens sätt att driva arbetet på Frivårdskontoret kan tolkas som en 
kombination av de arbetssätt som den demokratiske och den coachande chefen använder sig av. 
Genom att både inbjuda till diskussion och genom att uppmuntra till delaktighet och 
problemlösning har hon försökt att få personalgruppen mer självständig. Ett resultat av analysen 
är att Kriminalvårdsinspektören inte var medveten om hur arbetskulturen såg ut inom 
kriminalvården och hade därför inte möjlighet att förbereda sig på hur hennes sätt att agera som 
chef skulle kunna ifrågasättas. Hon fick erfara att det inte alltid var så lätt att komma med nya 
idéer i en väletablerad offentlig organisation.58 Samtidigt så kan en annan tolkning av resultaten 
vara att Ifrågasättarna och även den Tysta inte ville ha en chef som engagerar sig för mycket i det 
fortlöpande arbetet. De önskade en chef som enbart sköter de administrativa åt personalgruppen 
och låter dem arbeta självständigt och med liten insyn. 
 
Parmander framhåller att det krävs ett stort mod och kreativitet för att leda en 
förändringsprocess. Chefen bör kunna skapa engagemang och uppmuntra personalgruppen att 
granska gamla vanor och föreställningar.59 En tolkning av resultaten visar att 
Kriminalvårdsinspektören har försökt att hitta det engagemang och den tillit som krävs för att 
                                                 
57 Svedberg (2000) s. 213-215 
58 Parmander (2005) s.7 
59 Parmander (2005) s. 117-119 



 36

driva en förändring, men hon har inte lyckats fullt ut med det. Kriminalvårdsinspektören 
uppfattas ha handlat i ilska och frustration när hon genomförde förändringsprocessen vilket fick 
negativa konsekvenser i relation till personalgruppen.  En möjlig tolkning av 
Kriminalvårdsinspektörens handlande kan vara att det har varit en otydlig maktfördelning mellan 
olika chefsnivåer vilket till viss del även skulle kunna bero på den osäkerhet och det behov av 
stöd som Kriminalvårdsinspektören haft i sitt chefskap. Kriminalvårdsinspektören har inte agerat 
som en självtändig chef vilket upplevdes bli mer uppenbart ju längre förändringsprocessen 
pågick. Detta genom att hon försöker stärka sin position som chef genom att ofta hänvisa till 
dåvarande KVC vilken hon satt tilltro till.  En fråga som analysen inte har kunnat ge svar på är 
vilken roll dåvarande KVC och personalinspektör har haft i Kriminalvårdsinspektörens arbete 
och på vilket sätt de har påverkat henne i hennes sätt att leda personalgruppen. 
Kriminalvårdsinspektören menar att hon fick veta av dåvarande KVC och personalinspektör att 
de ansåg att personalgruppen var ineffektiv och splittrad samt att det fanns motsättningar inom 
personalgruppen. Det framgår inte i analysen på vilket sätt, eller om, hon har fått stöd och hjälp 
att hantera personalgruppen. En möjlig tolkning är att Kriminalvårdsinspektören inte fick rätt 
förutsättningar för att genomföra förändringsarbetet då varken personalgruppen eller 
ledningsgruppen tycks ha varit redo för en externt rekryterad chef.  
 
Parmander menar att det mycket viktigt att en förändringsprocess har stöd i de högre 
maktpositionerna inom organisationen för att den ska vinna legitimitet.60 I det här fallet har 
Kriminalvårdsinspektören haft stödet men resultaten visar att det har haft motsatt effekt på 
personalgruppen. En möjlig orsak till detta kan vara det faktum att det fanns en osäkerhet i 
personalgruppen om vem som egentligen besatt maktmedlen inom organisationen, om det 
verkligen var Kriminalvårdsinspektören eller någon annan i ledningsgruppen. Informanterna 
menar att de upplevde det som att Kriminalvårdsinspektören i hög utsträckning verkställde någon 
annans beslut och denna oklarhet i maktstrukturerna på Frivårdskontoret ger som konsekvens att 
det uppstod olika handlingsstrategierna för att motverka förändrings processen.   
 
De olika handlingsstrategierna som framkommit i analysen är en viktig del av resultaten för att få 
en djupare bild av Frivårdskontoret. Strategierna kan tolkas som försvarshandlingar mot något 
som upplevs väldigt skrämmande och hotfullt.61 Ifrågasättarna har hittat utrymme i 
organisationen för att motarbeta förändringen och strategierna kan tolkas som ett sätt att hitta 
och skuldbelägga en syndabock vilket innebär att någon drabbas av andras vrede för att de inte 
klarar av att hantera sina egna problem.62 Det som hände på Frivårdskontoret kan tolkas som att 
Kriminalvårdsinspektören utsågs till syndabock för att Ifrågasättarna och de Tysta hade ett behov 
av att hitta någon som kunde hållas ansvarig för de djupt rotade men dolda konflikter och 
splittringar som redan fanns i personalgruppen. En möjlig orsak till behovet av att hitta en 
                                                 
60 Parmander (2005) s. 105 
61 Angelöw (1996) s. 28 
62 Angelöw (1996) s. 31 
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syndabock kan vara att det är mycket svårt för enskilda personer att bryta kulturella mönster 
inom en organisation. Som regel möts ett obehag och obekväma fakta med tystnad vilket gör att 
den offentliga förvaltningen ofta kallas för ’tystnadens kultur’.63 De upplevda problem som fanns 
på Frivårdskontoret kunde svårligen avhjälpas eller lösas då ingen var beredd att lyfta fram det till 
diskussion, för att undvika en kommande diskussion valde Ifrågasättarna att lägga skulden på en 
syndabock. Ytterligare en sannolik tolkning av analysen är att Kriminalvårdsinspektörens 
handlande är av sekundär betydelse och hon skulle ha kunnat utses som syndabock hur hon än 
agerat. Det är möjligt att någon som redan fanns på Frivårdskontoret ville ha tjänsten som 
kriminalvårdsinspektör, detta då Ifrågasättarna ofta återkommer till att hon inte har arbetat inom 
frivården och att hon inte har någon, enligt deras tolkning, relevant kunskap för tjänsten. 
 
Resultaten visar att det har funnits kommunikationsproblem både inom personalgruppen samt 
mellan dem och Kriminalvårdsinspektören, vilket kan vara en konsekvens av att gamla 
arbetsrelationer har prövats och omprövats. Ett tecken på detta är de ryktesspridningar som varit 
i omlopp under förändringsarbetet. Angelöw menar att rykten uppstår i brist på information och 
oftast uppstår de när en personalgrupp känner sig överkörda samt att det fattas beslut över deras 
huvuden.64 Detta innebär inte att personalgruppen på Frivårdskontoret njöt av att sprida ryktena, 
Angelöw menar att det sällan är därför som rykten underhålls. Han menar att det i många fall 
handlar om att de sprids för att de tolkas som roliga eller chockerande samtidigt som 
personalgruppen känner en starkare tillhörighet med varandra. En möjlig tolkning av resultaten är 
att ryktena om Kriminalvårdsinspektörens otillbörliga relationer ansågs smått chockerande och 
rykten hjälpe även till att stärka Ifrågasättarnas position som en subgrupp. Ifrågasättarna tog sig 
tolkningsföreträdet i personalgruppen vad gäller tolkningen av förändringsprocessen, men de 
tilldelades även tolkningsföreträdet av sina medarbetare. De Tystas tystnad kan tolkas som ett 
godkännande för Ifrågasättarnas handlande då de inte protesterade eller ifrågasatte deras 
agerande. En annan tolkning är att Kriminalvårdsinspektörens handlande var en bidragande orsak 
till att ryktena underhölls och reproducerades genom att hon inte direkt agerade mot 
ryktesspridning och mot dem som ansågs ligga bakom detta. Hon berättar själv att hon avvaktade 
på inrådan av dåvarande KVC och detta kan ha lett till att Ifrågasättarna tog sig mer utrymme och 
fler möjligheter att fortsätta arbeta mot förändringsprocessen. 
 
En motsatt tolkning av händelserna på Frivårdskontoret skulle kunna vara att personalgruppen 
försökt stötta och hjälpa Kriminalvårdsinspektören att förstå sitt arbete. Genom att överta vissa 
uppgifter från henne, men även att framföra synpunkter och kritik, kan ha varit ett sätt att 
försöka forma Kriminalvårdsinspektören att bli den chef som personalgruppen var vana vid att 
ha. I det fallet kan diskussioner inom personalgruppen och mellan Kriminalvårdinspektören och 
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64 Angelöw (1996) s. 109-112 
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personalgruppen varit ett sätt för dem att hjälpa till vid överlämnandet till 
Kriminalvårdsinspektören.  

Reflektioner över utvärderingsarbetet 
Det finns flera anledningar till att den här processutvärderingen har utförts i efterhand när 
förändringsarbetet redan var genomfört. Ingen utvärdering planerades under genomförandet men 
efter önskemål från personalgruppen påbörjades ett utvärderingsarbete av företagshälsovården, 
vilket avbröts sommaren 2006. Skälen som angetts för detta är chefsbytet samt att utvärderingen 
kostade för mycket pengar.  En fördel med att genomföra en processutvärdering i efterhand är 
att det kan vara enklare ett se resultatet och hur processen har påverkat personalgruppen när en 
tid har gått och allt har börjat blir vardag igen. Nackdelen med att genomföra en 
processutvärdering i efterhand är att möjligheten att påverka förändringen och hitta lösningar på 
uppkomna problem försvinner.  
 
Då jag av utrymmesskäl har varit tvungen att skära i de presenterade resultaten och enbart välja 
det som varit mest påtagligt så finns det delar av analysen som inte kunnat ges utrymme. En del 
av analysen som lämnats utanför är den del där personalgruppen och Kriminalvårdsinspektören 
diskuterade begreppen ’omorganisation’ och ’förändring av arbetsuppgifter’ vilket hade betydelse 
för om en konsekvensanalys borde ha genomförts eller inte. I samband med detta så togs även 
den del bort som behandlade konsekvensanalysgruppen, eller genomförandegruppen som den 
kom att heta. I det fallet är även brist på engagemang och intresse från dem som var delaktiga i 
gruppen en av orsakerna till att det valdes bort ur uppsatsen.65 
 
Ett problem under arbetets gång har varit att hitta relevant dokumentation utöver de 
anteckningar som fanns att hitta i gamla verksamhetsplaner. Jag har gått igenom en större mängd 
protokoll men enbart ett fåtal nämner organisationsförändringen. Det finns inte heller någon 
dokumentation av en projektplan eller av kontinuerliga reflektioner över hur arbetet 
genomfördes. Tolkningen jag gör av detta är att förändringsprocessen till största delen 
genomfördes som en dialog mellan Kriminalvårdsinspektören och dåvarande KVC. 
Konsekvensen av den knapphändiga dokumentationen är att det har varit mycket svårt att 
beskriva processen på ett övergripande plan. Den bristfälliga dokumentering kan ha varit en 
bidragande orsak till att delar av personalgruppen valde att arbeta mot förändringen då det kan ha 
varit svårt att få insyn i processen.  
 
Arbetet med utvärderingen har även stundtals inneburit att hantera stora mängder av känslig 
information där personer inom personalgruppen utpekas på olika sätt. Det har inte heller varit 
helt oproblematiskt att inte ta ställning för någon av subgrupperna eller 
Kriminalvårdsinspektören under intervjuarbetet, detta då konflikterna har berört subjektiva 
                                                 
65 De kompletterande frågor som ställdes till gruppen besvarades i minimal omfattning. 
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uppfattningar om vad som är rätt eller fel sätt att handla. En mycket viktig lärdom jag fått av 
arbetet är att man aldrig bör underskatta hur svårt det kan vara att hantera en helt främmade 
arbetskultur och chefskap, både för en personalgrupp och för chefen. 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att genom en processutvärdering undersöka hur förändringen av 
fördelningen av befintliga arbetsuppgifter på Frivårdskontoret genomfördes. Fokus har varit 
riktat mot hur enskilda personer i personalgruppen tolkar förändringsprocessen vad gäller dess 
genomförande och konsekvenser samt hur förändringsprocessen har upplevts. Detta genomfördes 
genom att sträva efter att belysa en förändringsprocess ur så många synvinklar som möjligt. 
Genom att arbeta med metodtriangulering för datainsamling samt genom att låta informanternas 
berättelser styra det fortsatta urvalet har många olika tolkningar av processen kunnat presenteras. 
Konsekvensen är att jag har haft en mångfald av tolkningar att ta hänsyn till i mitt arbete och 
resultaten är min tolkning. Vidare är resultaten beroende inte bara på informanternas berättelser 
utan även på min förförståelse och min vetenskapliga ansats då jag konstruerat de koder och 
kategorier som analysen resulterat i. 
 
Processutvärderingen visar att förändringsprocessen till viss del kan liknas vid en toppstyrd 
förändring genom att delar av personalgruppen känner sig överkörda samt att de inte haft några 
möjligheter att påverka förändringens utformning. Personalgruppen har använt sig av olika 
strategier för att hantera förändringsprocessen. De strategier som tydligast framträder i analysen 
kan betraktas som regressiva handlingsstrategier genom att delar av personalgruppen har gjort ett 
tydligt motstånd mot förändringen och kämpat mot dess genomförande. De strategier som 
framkommit är att undergräva Kriminalvårdsinspektörens trovärdighet, bortse från och förtiga 
fakta, att konstruera myter samt att försvara det gamla arbetssättet. Kriminalvårdsinspektören har 
hanterat den konfliktfyllda situationen genom att stödja sig på sin chef, dåvarande KVC, och 
hennes råd. Under tiden som chef på Frivårdskontoret har Kriminalvårdsinspektören 
återkommande hänvisat till KVCs beslut och åsikter vilket har bidragit till att hon till viss del har 
uppfattas som en osäker och velig chef. 
 
Några slutsatser i denna processutvärdering kan jämföras med dem som den tidigare forskningen 
visat på. Ett av problem i förändringsprocessen har varit bristfällig kommunikation vilket har lett 
till att flera av informanterna inte förstod varför omorganisationen egentligen var nödvändig. 
Detta då de var mycket nöjda med sitt dåvarande sätt att arbeta på. Vidare visar resultaten att 
informanterna upplever sig överkörda.  Det som personalgruppen tycks vara enig om är målet 
med förändringen, att skapa en mer flexibel och mindre sårbar organisation. Men det innebär inte 
alla ansåg att det var nödvändigt med en förändring. Flera i personalgruppen ansåg att fördelarna 
var större med den gamla organisationen än nackdelarna. Trots detta så diskuterar samtliga dessa 
frågor med samma utgångspunkter vilket visar att det har funnits en medvetenhet om att det fanns 
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brister. Vidare är personalen enig om att den faktiska förändringen i arbetet har varit marginell, att 
resursanvändningen blivit mer effektiv samtidigt som förändringen ändå har minskat sårbarheten för 
frivårdsinspektörerna samtidigt som den ökat för kansliet, samhällstjänsten och IÖV.  
 
Slutligen så visar denna processutvärdering att det som uppfattas som ett streck på marken av 
vissa, kan ses som en oöverstiglig mur av andra. 
 
 

Lina Alm Mäntyniemi  

Krokek Juni 2007  
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