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Sammanfattning 
 
Det är allmänt känt att individer i en organisation är beroende av någon form av styrning 
för att organisationen ska fungera på ett tillfredställande sätt. Från att i stor utsträckning 
ha tillämpat styrning över individer verkar organisationer i allt mer omfattande 
utsträckning ändvända styrning tillsammans med individer. Dock visar rapporter i allt 
större utsträckning på att styrningen i organisationer verkar misslyckas. Utifrån detta 
finner vi det intressant att undersöka hur dessa olika delar av styrning samverkar för att 
lyckas styra individer till en önskad handling. Härav försöker vi, i denna rapport, skapa 
förståelse för hur delar av styrning kan samverka vid styrning av individer i ett 
extremfall.  
 
Vi valde att utifrån vår referensram utforma en frågemall vilken sedan låg till grund för 
insamlandet av vårt empiriska material. Detta material analyserades sedan och vi fann att 
styrning över individer användes till viss mån. Dock verkade styrning tillsammans med 
individer användas i större utsträckning och den undersökta organisationen verkade 
sträva efter att utveckla detta styrsätt i än större utsträckning. Att det förhöll sig på detta 
vis menar vi kan bero på att den undersökta organisationens väg till måluppfyllelse var 
komplex. Slutsatsen av detta menar vi kan vara att styrning med kan lämpa sig bättre än 
styrning över om organisationen syftar till att lösa ett komplext problem. Detta kan vara 
särskilt viktigt om det råder motstånd mot att bli styrd i organisationen. 
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Abstract 
 
It is common knowledge that individuals in an organization are dependent on some form 
of management if the organization is to work satisfactorily. Having, to a great extent, 
practiced control over individual’s organizations now seems more and more to practice 
control together with individuals. However, reports show that these management systems 
often seem to fail and therefore we find it interesting to examine how these parts of 
management systems act together. Hence, in this report, we are trying to create 
understanding by how parts of control of individuals can interact in an extreme case. 
 
From our theoretical frame of reference we designed a questionnaire which then was used 
a base to collect the empirical material. This material was then analyzed and we found 
that control over individuals was practiced to some extent. However control together with 
individuals seemed to be practiced to a greater extent and the examined organization 
seemed to strive to develop this form of control even further. Our conclusion of this 
discussion is that, since the examined organization’s way to obtain its goal is complex, 
control together with individuals is more suitable. Hence we draw the conclusion that 
control together with individuals is important in an organization, which aims at solving 
complex problems, and that this could be especially important in an organization where 
there is resistance to be controlled. 
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 1. Problemområde 
 
Det är allmänt känt att individer i en organisation är beroende av någon form av styrning 
för att organisationen skall kunna fungera på ett effektivt och tillfredställande sätt. Från 
att hävda att absolut makt var det enda sättet att styra individerna i en organisation, har 
synsättet på styrning förändrats mot att mer och mer behandla styrning ur ett i högre grad 
flerdimensionellt perspektiv. Bland annat aspekter som makt, sociala beteenden, kunskap, 
inre och yttre effektivitet exemplifieras som dimensioner och som kan påverka styrning 
av individer i en organisation (Andersson, 1994). 
 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
North (1990) definierar styrning som att individ A påverkar individ B att utföra 
handlingar denne inte skulle ha utfört om inte individ A påverkat till denna handling. 
Möjligheterna att få en individ att utföra handlingar som denne inte avsätt att göra kan 
sägas vara många (Macintosh, 1994). Organisationen består av individer och styrningen 
är uteslutande hänförlig till att påverka individerna till ett visst beteende (Emmanuel, 
Otley & Merchant, 1985). Boland (1979) tar upp två delar av detta fenomen styrning som 
står i kontrast till varandra, nämligen styrning över individen och styrning med individen. 
Enligt Galbraith & Kazanjian (1978) kan organisationens design och samverkansfaktorer 
inom denna design växla beroende på vilken grundläggande styrning, de vill säga 
styrning över eller styrning med, som organisationen verkar utifrån. Bamber & Snowball 
(1992); Scott (1998) skiljer på dessa samverkansfaktorer och design beroende på 
organisationens styrning. Enkla lättförståeliga uppgifter, en formell hierarkisk struktur, en 
besluts- och informationsprocess som går från toppen till botten av organisationen, regler 
samt specialiserad personal är vad som karaktäriserar styrning över. Styrning med 
däremot karaktäriseras av komplexa uppgifter, en platt organisation, fokus på sociala 
interaktioner och organisatoriskt beteende samt ett stort inslag av informella 
kommunikationer. Dessa styrsätt och samverkansfaktorer kan förekomma växelverkande 
och i varierande omfattning i olika organisationer beroende på vilket syfte 
organisationens styrning avser.  
 
Enligt Dermer & Lucas (1986) visar rapporter i allt större utsträckning på att styrsystem 
misslyckas. Då ett styrsystem misslyckas, eller är ineffektivt, kommer också 
organisationen att vara ineffektiv vilket också kan leda till merkostnader och lägre vinst 
(Emmanuell et al, 1985). Härav finner vi det vara rimligt att anta att ett effektivt och 
välfungerande styrsystem kan vara av stor vikt för en organisation och i hög grad vara 
värt att sträva efter. 
 
Exempel på situationer där problem med styrningen kan uppkomma är när dissonans 
uppstår mellan de olika nivåerna inom organisationen. En av de största svårigheter som 
organisationen möter är hur roller, ansvar och arbete ska fördelas mellan de olika 
nivåerna (Emmanuel et al, 1985). Olika handlingssätt kan förekomma mellan överordnad 
(strategisk nivå) och underordnad (operativa nivån).  Överordnad kan följa en ”fördela 
och leda” strategi medan underordnande följer en defensiv strategi för att skydde det egna 
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förfaringssättet. De olika aktörerna är dock långt ifrån jämbördiga. Vissa har mer makt än 
andra och rollerna och behov av anpassning kan förändras från den ena situationen till 
den andra.  (Hickson & Pugh, 1999).    
 
Om ett styrsystem lyckas med att påverka individerna på det sätt som organisationen 
avser med styrningen, så finner vi det rimligt att anta att styrningen överkommit det 
motstånd som funnits mot att bli styrd. Foucault (1987) verkar stödja detta antagande 
genom att mena att överallt där en individ har makt att styra en annan kommer motstånd 
att finnas. Om denna motvilja mot att bli styrd är för stark och styrsystemet inte kan 
hantera detta så kommer styrningen att misslyckas och individen inte låta sig påverkas på 
det sätt som styrningen avsåg. 
 
En organisation där motvilja mot att bli styrd torde vara särskilt explicit på en anstalt1 
inom kriminalvården. I vart fall kan individen antagas att initialt ha påvisat ett motstånd 
som varit starkare än samhällets styrsystem, vilket faktiskt kan har varit orsaken till att 
individen internerats. Dokument inifrån (2001) belyser bland annat kostnadsaspekten av 
misslyckad styrning i samband med kriminalvård. Varje dag kostar en intern ungefär 
2500 kronor och om styrningen misslyckas så kommer internen, efter en frigivning, att 
återkomma till en anstalt. Detta leder till en merkostnad för samhället på 2500 kronor per 
dag som individen sitter internerad. SCB (2001) anger att i Sverige återfaller2 cirka 50 
procent, eller cirka 5800 personer, tre år efter frigivning, detta innebär en merkostnad på 
ungefär 14 500 000 kronor om dagen för samhället. Härav kan det vara av intresse att 
utveckla och förbättra styrningen för att på så sätt minska antalet återfall och därmed 
kostnaderna. Dokument inifrån (2001) gör även en jämförelse med Canada där återfallen 
ligger under den svenska statistiken (c:a 50%). Skillnader varför det förhåller sig på detta 
sätt kan eventuellt hänföras till den fokusering kriminalvården har lagt på individen och 
dennes återanpassning till samhället. Exempelvis så har vårdprogrammens utformning 
och omfattning prioriterats framför traditionell ”inlåsning”. Det individuella deltagandet 
bland internerna kan vara en annan förklaring till den lyckade återfallsfrekvensen. 
Deltagandet i vårdprogrammens utformning kan ge en mer meningsfull tillvaro som 
skapar en stabilare grund att fortsätta från.  
 
Vilken sammansättning av styrning över – styrning med kan vara lämplig för att styrning 
skall lyckas, med minskade merkostnader som följd? Kan en ökad fokusering på någon 
av delarna styrning över – styrning med leda till att styrningen i högre grad lyckas eller 
misslyckas?  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är ur ett extremfall skapa förståelse för hur delar av 
styrningsfaktorer kan samverka för att styra individer. 

                                                 
1 Med en anstalt inom kriminalvården menas här främst en plats där individer vårdas/placeras under en 
längre tidsperiod. 
2 Dessa siffror, 50 procent och 5800 stycken (SCB, 2001), avser endast individer som internerats under en 
längre tidsperiod.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vilken undersökningsansats och datainsamlingsmetod vi har 
använt oss av och varför dessa val har gjorts.  
 
 
2.1 Val av undersökningsansats 
 
Utgångspunkten för D – uppsatsskrivandet var att tillämpa tidigare teorier och se vad som 
skrivits om styrning och problem som kan uppstå. Detta gjordes för att få en klarare 
frågeställning samt få en plattform för fortsatt undersökning. Problemformuleringen och 
tidigare teoriers slutsatser ledde till olika frågeställningar som i sin tur ledde oss vidare i 
undersökningen. Processen mynnade ut i en undersökning vid kriminalvården där vi 
hoppades kunna belysa våra frågeställningar och skapa ytterligare förståelse för styrning 
över och styrning med problematiken. Förväntningen var att eventuella differenser eller 
likheter skulle förekomma vid utfallet av denna analys för att försöka uppfylla uppsatsens 
syfte. Enligt Eriksson, Wiedersheim-Paul (1997) så är en undersökning som genomförs 
på detta sätt deduktiv. Det studerade och utvalda teoretiska materialet jämfördes med 
resultatet av vår undersökning för att försöka klarlägga vissa frågeställningar.  
 
De frågeställningar som vi formulerade kunde bli svåra att få svar på genom enklare 
frågor. De bakomliggande orsakerna till varför viss typ av styrning fungerade eller inte 
fungerade var av intresse. För att vår undersökning skulle kunna skapa ytterligare 
förståelse krävdes en mer utförlig utfrågning av respondenterna. Eftersom informationen 
vi önskade erhålla var en sammanhängande helhet och var av beskrivande samt 
förklarande karaktär, passar fallstudien vårt syfte (Yin, 1994).  
 
För att försöka belysa styrning utgick vi från de två polära styrsystem som förekommer, 
det vill säga styrning över individen (som avgränsar människan) och styrning med (som 
utökar människans utrymme). De olika styrsystemen och dess samverkansfaktorer kan 
förekomma och verka i olika stor utsträckning och omfattning i en organisation. Vi var 
intresserade av i vilken omfattning de olika åsikterna om styrningsmetod/er kan samverka 
för att överkomma eventuell dissonans för att lyckas styra individerna inom en 
organisation. Frågeställningarna avser faktorer som kan ligga till grund för hur styrsystem 
påverkar individer och hur individer låter sig styras. Då syftet med vår uppsats är att 
försöka förklara och försöka skapa ytterligare förståelse för hur individer kan styras, är 
enligt Merriam (1994) ett kvalitativt angreppssätt att föredra. 
 
 
2.2 Val av undersökningsobjekt 
 
Vid val av undersökningsobjekt vägdes hur stora inslag av styrning med individerna och 
styrning över individerna som kunde förekomma. Valet mellan en mer ordinär 
organisation och ett extremfall (anstalt) vägdes mot varandra. Alternativet anstalt som 
undersökningsobjekt föreföll sig då som ett relevant val med tanke på de polära 
styraspekterna vi ville undersöka. Eftersom det både förekommer hård styrning i form av 
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verkställighetstid och enklare verksstadsuppgifter (förenligt med styrning över) och mjuk 
styrning i form av vårdprogram (förenligt med styrning med) kunde valet av anstalt vara 
väsentligt för oss med tanke på uppsatsens syfte. Även det initiala motståndet mot att bli 
styrd inom en anstalt skulle eventuellt kunna påvisa motsatser, eller bekräftelser, på 
konformitet mellan de olika nivåerna som förekommer inom kriminalvården.  
 
På grund av att det finns många fallstudier om styrning men få exempel sett ur ett 
extremfall, bestämde vi oss för en anstalt inom kriminalvården. Vi tror att en studie som 
denna delvis skulle kunna påvisa hur det gång efter annan kommer sig att studier visar på 
att organisationer ofta kan misslyckas redan i implementeringsfasen med sin styrning. 
Styrning misslyckas alltför ofta beroende på att det råder motvilja i organisationen mot 
förändring eller kanske för att förändring inte sker. Initialt sett bör en anstalt styras till 
stor del utifrån lagar och andra föreskrifter men med hänsyn till Dokument inifrån: s 
(2001) reportage kan paralleller dras till organisatoriska styrningsproblem. Det existerade 
ingen konformitet mellan interner och anstaltsledningen. Frågeställningen om 
styrningsval mynnade ut i vårt val av undersökningsobjekt och tillika uppsatsens syfte.    
Vidare menar vi att det kan tänkas att det framkommer aspekter i detta extremfall som 
inte syns i studier av mer ordinära organisationer. Motståndet i den organisation vi hade 
för avsikt att studera kunde tänkas vara mer tydligt och yttra sig på ett mer synligt sätt 
och därför vara enklare att undersöka.  
 
2.2.1 Datainsamlingsmetod 
 
För att kunna genomföra D-uppsatsen så genomfördes initialt en litteraturstudie, vilken 
lade grunden för våran intervjuguide. För att lära oss mer om ämnet samt få idéer till 
fortsatt undersökning, så söktes tillämpliga teorier för styrnings aspekter rörande styrning 
över och styrning med. Förfarningsättat valdes för att det är relativt billigt och enkelt att 
få fram relevant data samt att intervjuguidens trovärdighet skulle förbättras om den 
byggde på befintliga teorier. Samverkansfaktorer och tillika betingelser för de olika 
polära styrsystem som teorierna genererade låg som fundament vid utformning av 
intervjuguiden. Hur uppgiften, strukturen, besluts- och informationsprocessen, 
belöningssystem samt människan kunde, eller inte kunde, samverka var av intresse i syfte 
att styra individerna inom en organisation. 
 
Litteratursökningarna gjordes i Libris, Bibdia, bibliotekets artikelsök samt på Internet. 
Målet var att hitta böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter som passade vår 
undersökning. Vi har även tilldelats material från vår handledare i form av artiklar och 
böcker. Sökorden som användes vid sökning formulerades både på svenska och engelska 
samt i olika kombinationer: formell, informell, makt, styrning över, styrning med, 
struktur, byråkrati, byråkratisk styrning, institution, socialisering, kultur, process, 
belöning, sanktioner och motstånd.   
 
Som datainsamlingsmetod har vi valt personliga intervjuer samt telefonintervjuer. Att vi 
valde dessa två förfaranden för våra intervjuer berodde på att metoderna dels gav tillfälle 
att ställa följdfrågor, dels på att dessa ger möjlighet att få svar på komplicerade frågor 
(Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997).   
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Intervjuerna utgick från en i förväg utformad frågemall eftersom det kan vara ett bra sätt 
för oerfarna intervjuare att genomföra en intervju med öppna frågor. Vi försökte 
formulera frågorna på ett sätt som skulle försöka fånga de olika nivåerna av 
organisationens (intern - vårdare - ledning) syn på frågeställningen med samma ställda 
fråga. Hur de olika variablerna påverkade styrningen låg som fundament och utgjorde 
huvuddelen av frågeformuläret. Genom detta förfaringssätt skulle svaren lättare kunna 
ställas mot varandra. Vi formulerade även hypotetiska frågor för att försöka få fram vad 
som skulle kunna tänkas leda till en förbättring av dagens styrning.  
 
Vi intervjuade en person i ledningen, en före detta intern samt en väktare på anstalten. 
Alternativet före detta intern valde vi för att accessen till befintliga interner på anstalten 
var väldigt begränsad. Genom att utfråga de olika tjänsteåliggandena på anstalten 
hoppades vi skulle kunna påvisa olika uppfattningar eller bekräfta konformitet genom de 
olika rollerna dessa personer hade samt att hur samverkan av de olika faktorerna kunde 
ha inverkan på styrningen. Anstaltsledningen och väktaren verkade på olika nivåer inom 
organisationen vilket skulle kunna resultera i olika verklighetsuppfattningar.  Att vi valde 
att intervjua en person i ledningen och interner beror på att flera informationskällor 
genom triangulering kan stärka undersökningens resultat (Merriam 1994). 
 
 
2.3 Analysmetod 
 
Resultatet av undersökningen vid kriminalvården jämfördes med tidigare teoriers resultat  
om styrning över och styrning med. Den figur som sammanställts i vår teoretiska 
referensram låg till grund för de analyser som gjordes och slutsatser som drogs. 
Konformiteten eller dissonansen som förekom mellan respondenternas svar och de olika 
samverkansfaktorer som figuren påvisade låg som fundament vid diskussioner om 
eventuella slutsatser.  Genom att vi haft utgångspunkten i redan existerande teorier så har 
vi försökt att använda dessa för att operationalisera syftet. Utfallet av detta samspel skulle 
ge en beskrivning av hur olika inslag av olika styrningar kan leda till att överkomma 
motstånd och följaktligen höja graden av lyckad styrning. 
 
 
2.4 Metodproblem 
 
I detta avsnitt diskuteras de metodproblem som kan tänkas existera inom gränsen för 
denna uppsats.   
 
2.4.1 Validitet 
 
Enligt Eriksson, Wiedersheim-Paul (1997) så är validitet ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som avses mätas. För oss så kunde problem med validiteten till exempel uppstå 
om frågorna blev felaktigt utformade, det vill säga frågorna mätte inte det 
problemställningen avsåg. För att försöka öka validiteten vid frågornas utformning så 
diskuterades intervjuguiden med vår handledare samt att en annan student fick läsa dessa 
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frågor och ställa synpunkter. Detta gjordes för att försöka öka överensstämmelsen mellan 
frågorna och den teoretiska referensramen och tillika uppsatsens syfte. 
 
Vi registrerade insamlandet av information vid intervjutillfällena med en bandspelare. 
Enligt Yin (1994) kan det leda till att undersökaren erhåller en noggrannare tolkning av 
svaren genom att allt vad respondenten sade finns tillgängligt för analys. En nackdel med 
att vi använde bandspelaren var att respondenterna kunde känna sig hämmad att svara. 
Detta problem försökte vi minimera genom att noggrant förklara att det inspelade 
materialet inte kommer att missbrukas. Vi fick dock den uppfattningen att bandspelaren 
glömdes bort av respondenten trots att en eventuell initiell oviljan kunde finnas. 
Resultatet blev att respondenterna tycktes kunna resonera fritt trots bandspelarens 
existens (Merriam, 1994).  
 
Resultatet av undersökningen ska enligt Yin (1994) även vara generaliserbart utanför den 
egna undersökningen. Vi är medvetna om att detta kan medföra problem eftersom en 
fallstudie blir ett begränsat område. Även att miljön som undersökningen utgick från är 
extrem kan medföra generaliseringsproblem. Även om att anstalten är en mer eller 
mindre sluten miljö kan varierande mängd faktorer förbises som kan ha inverkan på 
styrningen. De formella aspekterna av påverkansfaktorerna är jämförelsevis lättare att 
greppa än de informella faktorerna. Vi har utifrån teorin försökt att fokusera på de 
övergripande samverkansfaktorerna av de båda polära styrsystemen som skulle kunna 
leda till en förståelse av problematiken. Anstalter graderas efter hur farliga de intagna 
befaras vara och medför olika krav och därmed tillämpas kanske olika typer av styrning. 
Undersökningen var inte ute efter någon helhetslösning på problemet. Utan vi ville endast 
belysa och skapa förståelse för samverkansfaktorers avvikelser eller konformitet med 
befintlig styrning. Genom att vi prioriterade vissa samverkansfaktorer på anstalten anser 
vi att det även kan gå att generalisera och applicera resultatet på en mer ordinär 
organisation.  
 
2.4.2 Reliabilitet 
 
Enligt Yin (1994) är målet med att reliabiliteten att minimera felen i en studie. 
Reliabiliteten anger även studiens tillförlitlighet. En hög tillförlitlighet kan sägas 
föreligga om någon oberoende undersökare med samma metod kommer fram till samma 
resultat. Reliabilitetsproblem kan uppstå i det fall vi påverkar respondenten att svara på 
ett visst sätt, den så kallade intervjuareffekten (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1997). 
Genom att redan i frågemallen försöka undvika frågor av ledande karaktär har vi försökt 
höja reliabiliteten avseende problemet med intervjuareffekten (Merriam, 1994). 
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3. Referensram 
 
Under denna rubrik har vi utformat vår referensram genom att utgå från hur befintliga 
teorier tar upp hur styrning samt styrning över och styrning med avgränsas och förklaras.  
 
 
3.1 Styrning - inledning 

Styrning har enligt Macintosh (1994) kategoriserats på många sätt. Verksamma 
styrsystem är oftast baserade på information, vars syfte är att bland annat signalera 
verksamhetsområdets omfång för de anställda, kommunicera förväntningar och mål, ge 
återkoppling om planer och mål samt informera om uppdykande möjligheter (Simons, 
1995). Styrning kan uppnås genom en process där aktiviteter bevakas och modifieras vid 
behov för att försöka säkerställa att målen för verksamhetsområdet/områdena uppfylls. 
En aspekt av kontrollen kan innefatta påverkan av individuellt beteende och 
gruppbeteende genom att tillhandahålla information till exempel målsättning, bevakning, 
feedback, och utdelning av belöningar eller bestraffningar. Ur ett annat perspektiv kan 
organisationen välja att redan vid anställningen selektera ut rätt personal och lita på att 
outputbaserade styrsystem fångar upp avvikelser. Eller så är organisationen mindre 
noggrann med den kategorin av individer de anställer och lägger istället större 
handlingskraft vid beteendekontroll. Genom att bevaka individen och förbättra 
träningsprogrammen kan eventuellt ett bättre utfall av aktiviteten uppnås. Alternativt kan 
organisationen fokusera vid växelverkan av de olika aspekterna av styrning. 
 
Samverkan mellan olika faktorer för att lyckas med den ämnade styrningen kan variera 
beroende på organisationens interna förutsättningar. Galbraith & Kazanjian (1978) tar 
utgångspunkt i ett antal samverkansfaktorer som måste kunna kooperera tillsammans för 
att organisationens relativa mål skall kunna uppnås. Uppgift, Strukturer, Besluts- och 
informationsprocess, Belöningssystem och Människor är faktorer som det måste råda mer 
eller mindre samstämmighet mellan för att kunna uppnå en tillfredställande styrning. Vid 
styrning över individen så kan förutsättningarna och faktorerna förändras i förhållande till 
annat val av styrning, exempelvis styrning med individerna.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang finner vi det rimligt att faktorerna och 
utgångspunkterna för de två olika förfaringssätten vid styrning kan skilja sig åt.  
 
 
3.2. Styrning över individen 
 
För att styra individer krävs någon form av makt som ligger till grund för syftet. En 
definition av makt inkluderar förmågan hos en social aktör att överkomma motstånd och 
uppnå önskat mål eller resultat. Per definition så ska aktör A påverka aktör B att utföra en 
handling som denne inte normalt skulle utföra. Syfte med målet kan utgå från ett 
beroende mellan aktörerna och måste förenas i en interaktion där båda, mer eller mindre, 
vinner på den gemensamma samverkan (Pfeffer, 1981). Styrning över individen kan till 
stor del utgå från tvångsmakt där regler och förordningar utgår från den formella 
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strukturen och klargör hur individen ska agera enligt den styrandes önskan (Andersson, 
1994). Den formella organisationen styrs främst via administrativa kontrollsystem som 
till stor del utgörs av kodade regler och papperssystem som ämnar mäta, fånga upp, 
transformeras och delegeras inom organisationen (Bamber & Snowboll, 1994). Hur väl 
dessa mekanismer reglerar relationen mellan aktörerna i organisationen kan bero på dess 
ändamålsenlighet (Häckner, 1998).  
 
Foucault (1975) menar att hierarki, sammanhängande och ändamålsenlig övervakning, 
klassificering och indelning samt regler och procedurer kan leda till en struktur som kan 
kontrollera och styra individen. Även Boland (1979) ger stöd åt resonemanget - styrning 
över individen är oftast hänförligt till traditionell hierarkisk övervakning och byråkratiska 
procedurer. Den byråkratiska strukturen kan kännetecknas av en hierarki av 
kontrollnivåer där varje nivå slutar med en auktoritet som kontrollerar. Direkta 
observationer involverar ofta en överman som bevakar och vägleder underordnandes 
handlingar.  
 
En aspekt av styrning över individen tar Scott (1995) upp i sin reglerande pelare. Det 
reglerande perspektivet definierar och förklarar strukturen som en begränsade och 
reglerande aspekt som kan syfta till att styra handlingar i organisationen. Strukturen kan 
bestå av reglerande processer som till exempel explicita regler, granskning samt 
utförandet av sanktioner. Dessa processer kan realiseras genom att det finns 
förutsättningar för att införa regler, för att övervaka att individer som påverkas av dem 
följer dem samt möjligheter att belöna/bestraffa de som följer/inte följer dessa. Denna 
process skall huvudsakligen påverka framtida beteenden i organisationen genom att skapa 
förståelse.  
 
3.2.1 Uppgift 
 
Uppgiftens karaktär kan vara avgörande för vilken typ av styrning som är mer lämplig att 
föredra framför en annan typ av styrning. Webers ([1922] 1987) traditionella syn på 
uppgiftens lösning kan vara att en specialisering av individerna skall tillämpas. 
Initialläget är att förordningar starkt kan reglera uppgiftens utförande med en ständig 
övervakning för att kontrollera fortskridandet av uppgiften. Macintosh (1994) delade in 
styrsystemet efter kunskap om uppgiften och uppgiftens variation. Rutinmässiga 
uppgifter där få förväntningar existerar och uppgiften är väl känd kan lämna plats för 
problemlösning i samma stund som dessa problem uppstår. Övervakningen kan således 
koncentreras nära uppgiften och individen som utför uppgiften. Stöd till resonemanget 
finns även i Ouchis (1977, 1978) undersökningar. Vilka anger att styrning över individen 
ofta kan vara hänförlig till den byråkratiska processen. Detta styrsystem vilar kritiskt på 
användandet av legitim auktoritet. Processen kan ha individer som är villiga att 
underkasta sig, inom visst område av likgiltighet, order från övervakaren. För att kunna 
tillämpa denna styrning måste ett visst mått av överenskommelse och samstämmighet 
föreligga uppgiften. För att underlätta aktiviteterna enligt hierarkisk mekanism krävs ofta, 
enligt den byråkratiska processen, en högre grad av specialisering. Effekten av att bryta 
ned aktivitet till mindre förståeliga och övergripliga bitar, resulterar i att instruerandet 
kan öka samt att övervakningen underlättas (jmf. Foucault). En byråkratisk process kan 
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dock vara beroende av relationen mellan de anställda. De överordnade måste kunna 
övervaka och korrigera den underordnades agerande på en bas av samtycke. Författaren 
delade även in styrning i två delar, antingen som beteendebaserad styrning, vilket vi 
finner förenligt med styrning med, eller som output baserad styrning vilket vi finner 
förenligt med styrning över. Transformationsprocessens delar och summan av dessa 
delars integration, means and ends, kan exakt eller genom säker uppskattning utvärderas 
på förhand. Uppgiftens utförande preciseras tydligt genom administrativa styrsystem, 
som till exempel manualer och/eller andra tydliga regler, vilket i sig kräver en mindre 
komplex uppgift (Bamber & Snowboll, 1992).  
 
3.2.2 Strukturer  
 
Strukturen kan inverka på individuellt beteende och leda till vissa i förväg önskade 
handlingssätt. Anthony, Dearden & Bedford (1989), North (1990) och Langfeld - Smith 
(1997) beskriver och indelar dessa mekanismer, dels som formell art och dels som 
informell art. Gemensamt för de formella mekanismernas karaktär i en styrning över 
situation, är att de kan hänföras till organisationens standarder och regler. De informella 
mekanismerna är av icke designad karaktär, men har stor betydelse för hur 
organisationens aktiviteter utförs. Formella regler kan även komplettera och förstärka 
effektiviteten hos de informella mekanismerna.  
 
Foucaults (1975) principer tar bland annat upp hur den formella strukturen kan utformas 
och indelas så att övervakning underlättas och på så sätt disciplinerar individen till ett 
viss beteende i ett bestämt syfte. Teknikerna för hur strukturen som styrmedel fungerar 
kan variera i art och omfattning. Metoden kan ge ett förfarande för att kontrollera 
individerna samt reglera handlandet till en viss uppgift. Indelning i mindre enheter, till 
exempel funktionsindelning vid olika arbetsstationer, kan göras i syfte att känna igen och 
kontrollera individerna. Utrymmet kan även indelas horisontellt och vertikalt. 
Exempelvis universitet kan indelas horisontellt, till exempel i ämnesområden, och 
vertikalt, till exempel i kunskapsnivåer, vilket syftar till att klargöra olika 
verksamhetsområden.   
 
Weber ([1922] 1987) ser den formella strukturen som ett sambandsverktyg. Den explicita 
informationen som existerar kan tydliggöra vad som ska göras och på vilket sätt dessa 
saker kan realiseras. Avvikelser från den formella strukturen, det vill säga den informella 
strukturen, är inte enbart en dysfunktionell beståndsdel. Den informella strukturen kan 
spela en viktig roll i verksamheten och anta sig rollen som smörjolja i maskineriet. 
Pfeffer (1981) definierar den formella strukturen som ett lärande vilket har sitt ursprung i 
ett antal handlingsregler och driftsstandarder. Dessa ramar kan ge ett handlingsprogram 
som ska betjäna som guide för handling och valmöjligheter. Utvärderingsprogram och 
informationsökning blir överträffad av de regler och procedurer som ska styra beteenden i 
verksamheten. Scott (1998) anger att förmågan att styra i den formella organisationen 
ofta är bestämd i dess design. Flertalet organisationer bygger på hierarkisk utformning 
som skapar maktpositioner. Dessa positioners syfte är att i sin tur bevaka andra positioner 
i organisationen. Även Macintoshs (1994) diskussion utgår från övervakningshierarki och 
den byråkratiska processen. Ett av de utmärkande dragen för detta tankesystem kan vara 
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att den formella strukturen förutsätter bevakarens överinseende vilket är förankrat i 
organisationen och att maktbefogenheten är obestridlig. Processen vilar på tre 
mekanismer som inte nödvändigtvis måste förekomma i lika stora proportioner för att 
uppfylla kriteriet av byråkratisk struktur. De olika mekanismerna är övervakning, 
förfaringssätt och föreskrifter samt protokoll och dokument. Syftet med dessa 
mekanismer är att styra organisationens medlemmar via regler och inslag av vissa mått 
(exempelvis budgetar och standarder). 
 
Varje socialt system kan kännetecknas av anpassning, måluppfyllelse, samordning och 
mönsterbevarande3. Individen präglas av den omgivning som denne verkar i och 
omgivningens regler och handlar utifrån dessa förutsättningar (Andersson, 1994). Den 
sociala styrningen administreras främst av den informella organisationen. Dessa speglas 
genom normer och beteende som förväntas följas inom den informella gruppen (Bamber 
& Snowboll, 1994). De yttre förutsättningarna i individernas arbetssituation som i hög 
grad bestämmer de krav som ställts på honom/henne eller handlingsutrymme samt 
möjligheten att etablera ett nätverk som utgörs av de formella strukturerna. Eftersom den 
formella strukturen tydligt markerar individens handlingsfrihet kommer den informella 
strukturen till stor del att påverkas av den formella strukturen. Den individuella rollen 
samt informella styrningsmekanismer, till exempel normer och värderingar, regleras till 
stor del av organisationens formella påverkan (Löwstedt, 1995). Waters (1994) redogör 
för ett dualistiskt synsätt på strukturen. Aktören och strukturen ska inte betraktas som två 
olika och separata fenomen. Växelverkan mellan de två variablerna kan ha inverkan på 
varandras utformning, funktion och tillämpning. Strukturen är mer eller mindre formellt 
definierad vilket sätter gränser för den informella strukturen och vilka spelregler som är 
acceptabla inom organisationen.   
 
3.2.3 Informations och beslutsprocess 
 
Eftersom styrning över individen sällan inkluderar formulering av mål och 
aktivitetsutvärdering så kommer informationsflödet att oftast vara av top – down karaktär. 
Individen kan ses som en passiv mottagare av informationen. Hur formaliserad strukturen 
är, avgörs hur starkt individuellt beteende styrs av formella eller informella regler i 
förhållande till ömsesidigt beroende (Whitley, 1990). Beslutsfattandet kan vara 
auktoritetsbaserat och delegeras via dokumentation ned i organisationen via de olika 
nivåerna. Implementering av beslut sker via de formella kanalerna i form av tydliga order 
från behörig överordnad. Enligt den byråkratiska auktoriteten godtas order för att de 
passar in bland de regler som styr förhållandet mellan överordnad och underställd 
(Andersson, 1994). 
 
 

                                                 
3 Socialiseringsprocessen kan sägas svara för mönsterbevarande funktionen. Individen ska formas så att de 
passar in i organisationen. 
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3.2.4 Belöningssystem 
 
Förmågan hos den som ska styra beror oftast på förmåga och villighet att genom 
sanktioner eller belöning motivera den som ska styras (Whitley, 1990). Sanktionerna kan 
bland annat syfta till att upprätthålla regler samt få individerna att följa dessa (Foucault, 
1975). Vid styrning över individer utgår belöning oftast från den formella organisationen 
och är många gånger knuten till inre effektivitet. Den inre processen sätts i fokus och 
belönas efter individuell prestation, i form av situationsbetingade kompensationer. 
Måttenheter i form av standarder och budgetar anger den prestation som ska utföras och 
uppfyllas vilket i sin tur anger målet för belöningens eventuella utfall (Löwstedt, 1995) 
 
3.2.5 Människor 
 
Hur selektionen av individer görs vid rekrytering av personal beror på vilka premisser 
organisationen har med rekryteringen. Selekteringen och rekrytering i den byråkratiska 
processen, enligt Webers ([1922] 1987) synsätt, utgår från specialisering. De olika 
nivåerna i organisationen kräver olika kunskaper. Genom att detaljredovisa och gruppera 
individerna i olika hierarkiska nivåer kommer de olika rollerna och därmed 
maktfördelningen att klargöras. Ouchi (1977); Bamber & Snowball (1992) anger att 
regler och procedurer avgör och berättar för individen vilken eller vilka handlingsmönster 
som är acceptabla. Även Pfeffer (1981) verkar stödja resonemanget och menar att regler 
och manualer kan utgöra, för individen, tillåtna handlingsprogram. 
 
 
3.3 Styrning med 
 
I det fall då uppgifterna kan karaktäriseras som komplexa behövs ett större inslag av 
medbestämmande av individer för att uppgifterna skall kunna utföras (Löwstedt, 1995). 
Detta gör att strukturen i organisationen måste anpassas för att främja ett ökat inflytande, 
härav kommer en platt struktur att vara av vikt (Scott, 1995; Ouchi, 1977). Detta kan 
stödjas genom inslag av formella strukturer (Alvesson, 1997). Beslutsprocessen kommer 
således att flyttas ut på individer i organisationen som genom social kommunikation 
kommer att samla information och fatta beslut (Löwstedt, 1995). För att beteenden bland 
individer i organisationen skall upprätthållas och stärkas kan ett belöningssystem 
användas (Foucault, 1987; Proctor & Pease, 2000). Slutligen kan allt detta möjliggöras 
genom en urvalsprocess där organisationen väljer människor med värderingar som 
stämmer någorlunda överens med organisationens (Scott, 1998) och tillsist genom att 
anpassa individen till fullo genom socialisering (Dose, 1997). Ovanstående kan sägas 
karaktäriserar vad Boland (1979) avser med styrning med. 
 
3.3.1 Uppgift  
 
Löwstedt (1995) menar att de organisatoriska krav som ställs på individer i en 
organisation är beroende av uppgiftens karaktär och med utgångspunkt i Bolands (1979) 
styrning med passar uppgifter av hög komplexitet denna sorts styrning. I vart fall kan ett 
större inslag av styrning med vara att föredra för att uppnå önskad effektivitet (Emmanuel 
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et al, 1985). Detta verkar Löwstedt (1995) också stödja genom att mena att organisationer 
med komplexa arbetsuppgifter kräver ett större handlingsutrymme för individen. Ouchi 
(1977) menar att om processen, genom vilken uppgiften utförs, är komplex eller till stor 
del är abstrakt så kan det vara att föredra att fokusera på målet. Parallellen till Boland 
(1979); Emmanuel et al (1985) blir att rutiner och regler om vilka handlingsmönster som 
är lämpliga för att utföra uppgiften, i detta fall, svårligen kan utformas. I stället kan 
normer, förväntningar och beteenden vara viktiga aspekter vid avgörandet hur en uppgift 
skall utföras. Om uppgiften är mindre rutinartad blir processen mer abstrakt för individen 
och ett större ansvar kommer att avkrävas denne (Ouchi, 1977). 
 
3.3.2 Strukturer 
 
Om fokusering sker på Bolands (1979) styrning med individer så kan en 
organisationsstruktur som är platt lämpa sig bäst. Beslutsfattandet, vad gäller för 
organisationen avgörande beslut, centraliseras medan löpande beslut decentraliseras. Den 
fysiska verksamheten delas upp i olika självständiga enheter, ofta resultatenheter, som 
styrs mer eller mindre av uppsatta mål. De olika enheterna styrs sedan i stor utsträckning 
genom resultatmätning och måluppfyllelse (Edling & Sandberg, 1997).  
 
Informella strukturer kan syfta till att ge stabilitet och mening åt socialt beteende i en 
organisation. Med ett normativt perspektiv kan dessa vara kopplade till sociala, både 
formella och informella, auktoriteter eller roller i organisationen (Scott, 1995). Ett 
exempel på en struktur, som uttrycks informellt, kan vara att en mer erfaren medlem av 
en organisation ger en mindre erfaren medlem råd (Häckner, 1998). Alvesson (1997) 
verkar stödja detta resonemang och menar att maktutövning kan stödjas av en informell 
struktur eftersom makt kan handla om att påverka andra individers perceptioner av 
verkligheten. Häckner (1998); Alvesson (1997) menar sammanfattningsvis att informella 
auktoriteter kan underlätta och stödja det formella beslutsfattandet. 
 
3.3.3 Informations- och beslutsprocess 
 
Med utgångspunkt i Bolands (1979) styrning med så kan beslutsfattandet, som tidigare 
nämnts, både centraliseras och decentraliseras även om tyngdpunkten ligger på den 
senare vad gäller löpande beslut. För att detta skall vara genomförbart så krävs någon 
form av institutionalisering av ledningens värderingar med avseende på mål och 
verksamhet. Löwstedt (1995) menar att makt i en styrning med organisation kan bestå av 
expertmakt, det vill säga att den som är erfaren inom ett område också är den som fattar 
många viktiga beslut. Detta gäller särskilt om arbetsuppgifterna är att betrakta som 
komplexa. Enligt Ouchi & Price (1993); Boland (1979) kan de normer som skapats bland 
medlemmarna i organisationen göra att beslutsfattandet sker nära på instinktivt och mer 
direkta befallningar kan bli mindre viktiga. Karaktäristiskt för styrning med kan vara att 
fokus är på själva processen och inte på beslutsfattandet. Härav blir deltagande och en 
dialog mellan individer av vikt vid ett beslut (Boland, 1979). Beslutsfattandet i styrning 
tillsammans med individer kan beskrivas som en social kommunikationsprocess där idéer 
och information går både mellan den styrande och den styrde (Häckner, 1998). Löwstedt 
(1995) verkar stödja detta genom att mena att beslutsfattandet i detta fall inte kan vara 
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regelbaserat och att informella rutiner kan utvecklas för att främja den sociala 
kommunikationsprocessen. 
 
I en styrning med situation åligger det till stor del på den enskilda individen att själv 
inhämta nödvändig information, således förekommer inget direkt flöde av information 
endast från organisationens ledning, som är fallet vid styrning över. Användaren kan 
således ses som aktivt informationssökande och som en aktiv användare av 
informationssystem (Boland, 1979). Även Löwstedt (1995) verkar stödja detta och menar 
att kravet på individen att kunna tolka och integrera information från många olika källor 
ökar i en styrning med situation. Implementering av beslut blir således mer individuellt 
betingat. Boland (1979) menar vidare att information, som tidigare nämnts, flödar både 
mellan den styrde och den styrande och kan syfta till att skapa förståelse och mening. 
Dock är det individerna som använder sig av informationen för att skapa mening i 
organisationen och inte tvärt om. 
 
3.3.4 Belönings- och sanktionssystem 
 
Proctor & Pease (2000) menar att ett, för organisationen önskvärt beteende, kan 
förstärkas och främjas genom belöningar och bestraffningar på så sätt att institutionellt 
beteende belönas och motsatsen bestraffas. Det viktiga i detta fall kan vara att 
belöningarna och bestraffningarna starkt och omedelbart kopplas till handlingen. Proctor 
& Pease (2000) anger vidare att villkorlig frigivning inom fångvården är ett kraftfullt 
verktyg. Detta genom att en frigivningsnämnd håller ett möte med individen där den 
eventuella frigivningen direkt kopplas till individens beteende. Le Grand (1997) verkar 
stödja detta resonemang och menar att individens motivation först påverkas då 
belöningen är länkad till prestationen och individen verkligen uppfattar att det förhåller 
sig på detta vis. Le Grand (1997) utvecklar även detta resonemang och menar att värdet 
av belöningen, och där med graden av motivation, kan påverkas av andra individers 
prestationer och belöningar. Relationen till vad andra erhåller kan således också påverka 
motivationen genom att individen kan känna sig undervärderad om denne uppfattar att 
andra individer i organisationen erhåller samma belöning vid en lägre prestation. Enligt le 
Grand (1997) är det således viktigt att belöningen är relaterad till prestation och att det 
råder konformitet mellan individer, prestationer och belöningar. Le Grand (1997) 
poängterar även vikten av motivationen och menar att arbetsgivarens möjlighet att, på 
kort sikt, kontrollera och utvärdera anställdas prestationer har minskat. Vikten av att 
motivera individer att själv vilja deltaga och nå måluppfyllelse för organisationen har 
därför ökat. 
 
Belöning och sanktionssystem kan användas som ett styrsystem i styrning tillsammans 
med individer. Detta genom att belöningen/bestraffningen kopplas till organisationens, 
eller en individs, måluppfyllelse (Edling & Sandberg, 1997). Detta kan även sägas stödja 
Proctor & Pease (2000) resonemang angående villkorlig frigivning. I det fall då 
organisationen lyckats att skapa ett beteende hos individen, eller individen åtminstone har 
skött sig väl, och villkorlig frigivning kan bli aktuell så är det rimligt att anta att 
måluppfyllelse uppnåtts. Edling & Sandbergs (1997); Proctor & Peases (2000) 
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resonemang kan alltså säga sammanfalla i att organisationens eller individens 
måluppfyllelse belönas. 
 
3.3.5 Människor 
 
Konformitet gällande individers värderingar, uppfattningar och normer kan uppnås 
genom till exempel att organisationen väljer att inte ta in deltagare i organisationen som 
inte delar organisationens värderingar och mål samt göra sig av med dessa om de redan 
finns i organisationen. Vanligtvis besitter organisationer dock inte möjligheten att välja 
eller göra sig av med individer utifrån detta kriterium (Scott, 1998). Detta stöds dock inte 
av Cable & Parsons (2001); Dose (1997) som menar att individer som inte delar eller har 
alltför vitt skiljda referensramar kan sållas bort redan vid en intervjusituation eller vid en 
eventuell nyanställning. Vidare förhåller det sig ofta på så sätt att individer som söker sig 
till en organisation ofta redan har likartade verklighetsuppfattningar. 
 
Socialisering är processen genom vilken nya medlemmar i organisationen kollektiviseras, 
det vill säga ges samma värderingar, normer eller beteendemönster som övriga 
medlemmar (Dose, 1997). Vidare anges en förutsättning för att socialisering skall fungera 
och denna är, enligt Ouchi & Price (1993), att organisationen har en låg omsättning av 
individer. Ouchi & Price (1993) menar vidare att socialiseringen syftar till att förse 
medlemmarna med information om till exempel vilket som är det bästa sättet att utföra 
uppgifter på. Även Scott (1995) verkar stödja detta genom att mena att bland annat ett 
normativt ramverk går att identifiera. Detta ramverk betonar hur värderingar och 
normativa ramverk kan strukturera val i en institution. 
 
Cable & Parsons (2001) har undersökt följande tre socialiseringstekniker: 
 

1. Sammanhangssocialisering (kollektiv – individuell, formell – informell) 
2. Innehållssocialisering (följdspecifik – fixerad, föränderlig – slumpmässig) 
3. Socialisering genom sociala aspekter (seriell – installerande, åtskiljande – 

avstående) 
 
Den första socialiseringstekniken, sammanhangssocialisering, går ut på att organisationen 
förser nya medlemmar med information i varierande sammanhang. Detta kan ske 
antingen individuellt och informellt å ena sidan eller kollektivt och formellt å andra sidan. 
Den kollektiva och formella delen förser nya medlemmar med information gruppvis skiljt 
från befintliga medlemmar. Den individuella och informella delen fungerar genom att de 
nya medlemmarna ges specifik information individuellt och tvingar individerna till 
självinlärning genom arbetet (Cable & Parsons, 2001). 
 
Med innehållssocialisering menas, enligt Cable & Parsons (2001), hur innehållet i 
informationen ges till de nya medlemmarna. Detta kan ske antingen följdspecifikt eller 
slumpmässigt, föränderligt eller fixerat. Följdspecifik socialisering ger explicit 
information om vilken följd av aktiviteter de nya medlemmarna kommer att genomgå 
medan i en föränderlig socialisering så är aktivitetsföljden okänd. Den fixerade 
socialiseringen preciserar den följdspecifika genom att tillhandahålla en tidplan för 
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aktivitetsföljden medan den slumpmässiga inte ger information om när en individ når en 
viss nivå. 
 
Vid användning av socialisering genom sociala aspekter kan de sociala aspekterna vara i 
fokus. Med en seriell – installerande metod så sker socialisering genom att erfarna 
medlemmar i en organisation agerar förebilder och ger nya råd. Motsatsvis innebär en 
åtskiljande – avstående metod sker socialiseringen av nya medlemmar oberoende erfarna. 
De nya medlemmarna tvingas således att själva skapa sig uppfattningar om 
organisationen. Det antas även att mer erfarna medlemmar kan ge en negativ social 
respons i relationen till nya medlemmar tills det att de uppfyller förväntningarna 
arbetsbeskrivningen medger (Cable & Parsons, 2001). 
 
Cable & Parsons (2001) anger även vilken form av socialisering som kan vara att föredra. 
Överensstämmelse mellan den nya medlemmens värderingar och organisationens kan 
bäst uppnås genom en innehållssocialisering som är fixerad. Vidare anges även att en 
seriell – installerande socialisering verkar fungera bättre än en åtskiljande – avstående 
metod. Slutligen menar Cable & Parsons (2001) att det verkar som om 
sammanhangssocialisering har liten effekt på individens uppfattning om en organisation. 
 
 
3.4 Teoretisk sammanfattning  
 
Utifrån ovanstående teoretiska material finner vi det möjligt att hur styrningen lyckas i en 
organisation kan bero på hur olika faktorer kan samverka i en organisation.  Genom att ta 
utgångspunkt i två fundamentalt olika styrningsaspekter, och samverkan av deras 
beståndsdelar, finner vi det komplicerat att anta att någon av aspekterna förekommer som 
en enskild storhet.  Vi finner det även rimligt att antaga att styrningens syfte, det vill säga 
att uppnå vissa mål, kan fallera på grund av dissonans mellan dessa faktorer.  
 
För att exemplifiera tankegången antar vi att styrning med utgår mer från individen än 
styrning över. Vi finner det rimligt att anta att för hög koncentration vid individen kan 
påverka styrningens syfte negativt, det vill säga uppnå viss lönsamhet för organisationen. 
Det är även rimligt att anta att en för hög fokus på produktionen och lönsamhet kan ha 
samma effekt. Medelvägen skulle kunna skapa balans för organisationen, det vill säga 
visst inslag av produktionsinriktning och även individuellt fokus. För att denna balans ska 
kunna uppnås så finner vi det rimligt att anta att ett mer eller mindre mått av samverkan 
mellan faktorerna måste finnas för att styrningen skall fungera. 
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I figur 1 har vi ur det teoretiska materialet sammanställt de olika faktorerna som 
kännetecknar de olika styrsätten, mellan vilka en balans eventuellt bör råda. 
 

Styrning med Faktorer Styrning över

Uppgift Enkel/Begriplig Komplexitet 
 
Strukturer Formella/Hierarkisk Informella/Platt 
 
Besluts- & informationsprocess Top - down Grupp/individ 
 
Belöningssystem Vidmakthålla regler   Stärker beteende 
 
Människor Specialisering Urval/socialisering 

Figur1 Styrning med / Styrning över och dess karaktäristiska faktorer. 
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4. Empiri/resultatredovisning 
 
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna med respondenterna. Då en av 
respondenterna uttryckte en vilja att vara anonym har vi valt att inte redovisa 
organisationers eller personers namn. Vidare har informationen i detta kapitel insamlats i 
enlighet med förfaringssättet som finns beskrivet i rapportens metodkapitel. 
 
 
4.1 Allmänt om undersökningssubjektet 
 
Det fanns, enligt respondenterna, ett ganska väl utarbetat ramverk för hur verksamheten 
på anstalterna skulle bedrivas. Det mesta av den dagliga sysselsättningen bestämdes av 
regler. Riktlinjerna, det vill säga ramverket, utstakades av kriminalvårdstyrelsen och 
reglerades i kriminalvårdens författningssamling. Lokala anpassningar tilläts dock i viss 
mån. Så länge det inte fanns en tydlig regel som klart underströk hur styrningen skulle 
genomföras så tilläts vissa kompromisser. Själva grundtanken och det övergripande målet 
var att internerna skulle återanpassas till samhället.  Det interna målet kunde, enligt 
respondenterna, ses som ett delmål och var ett sätt att förse internerna med individuella 
verktyg som skulle leda till återanpassning. Beroende på internens sociala situation, om 
internen till exempel var bostadslös eller socialt handikappad, så skulle en individuell 
handlingsplan med individuella målsättningar utarbetas. 
 
 
4.2 Respondent A 
 
Respondenten hade en högre befattning inom en ideell organisation i Luleå, som hade 
nära anknytning till kriminalvården, och hade avtjänat en längre tid på den undersökta 
kriminalvårdsanstalten. Respondenten hade även avtjänat tid på andra 
kriminalvårdsanstalter. Vidare berättade respondenten att denne även under sina olika 
verkställigheter haft flera förtroendeuppdrag under sina vistelser på 
kriminalvårdsanstalter. 
 
4.2.1 Uppgift 
 
Respondenten berättade att interner arbetade med enklare uppgifter bland annat 
legoarbeten, snickeri, industriarbeten. Även olika former av påverkansprogram var 
sysslor som internerna sysselsattes med på anstalten. Enligt respondenten så var ett av 
syftena med arbetet att internerna skulle ha en möjlighet att tjäna sitt uppehälle. Arbetet 
syftade även till att ge internerna en chans att fundera över sitt liv genom att inse att 
vanligt arbete kunde vara lönsamt. De olika påverkansprogrammens främsta syfte, 
berättade respondenten, var att påverka internen att bli en god samhällsmedborgare och 
upphöra att begå brott. 
 
Tvång var enlig respondenten en viktig del i att få de intagna att utföra arbetsuppgifter. 
Dock kunde även den intagna själv välja att utföra olika uppgifter eftersom det gynnade 
dennes eget intresse. Tvång var en viktig del menade respondenten eftersom det måste 
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finnas ett visst inslag av detta för att få internerna att utföra sysslor de kanske inte vill 
utföra. Dock betonade respondenten att det måste finnas en individuell förståelse för 
varför man utför en uppgift. Härav behövs något utöver tvång till exempel belöningar 
och/eller bestraffningar. Respondenten berättade att regler och procedurmanualer 
användes vid utförandet av uppgifter och att självständigt ansvar, utom vid 
vårdprogrammen, sällan gavs. Detta berodde på att det kunde finnas ett relativt stort 
motstånd till att utföra uppgifterna. Med vårdprogrammen var förhållandet det motsatta 
eftersom dessa var på mer frivillig basis. 
 
4.2.2 Strukturer 
 
Respondenten berättade att strukturen var relativt hierarkisk med vissa vårdare som var 
kvar i den gamla tidens styrning där det var viktigt att det var rätt person som kontaktades 
om rätt sak medan andra var tvärtom. Dock fanns en ganska tydlig vilja att förändra 
organisationen, både bland interner och vårdare, mot en mer modern styrning. Vidare 
menade respondenten att det var ganska tydligt vem som bestämde, dock undantaget 
påverkansprogrammen där internen hade större möjlighet att påverka. 
 
Respondenten berättade att informella strukturer kunde förekomma då och då på 
anstalten. Då dessa nästan alltid var destruktiva var de informella strukturerna ett 
problem som försvårade all verksamhet på anstalten. Detta berodde på att de informella 
strukturerna ofta var sammankopplade med våld. Enligt respondenten fanns egentligen 
ingen riktigt bra lösning på detta problem. Det som dock gjordes var att ledningen snarast 
bröt dessa grupperingar genom omflyttningar av interner till andra anstalter i landet. 
Härav menade respondenten att informell styrning inte på något sätt kunde underlätta den 
formella styrningen. Informella strukturer kunde även leda till att ett oönskat beteende 
förstärktes, till exempel genom att en intern gav en nyinkommen intern råd och 
därigenom kunde bli en kriminell förebild. 
 
4.2.3 Besluts- och informationsprocess 
 
De flesta besluten togs, enligt respondenten, på ledningsnivå. Dock poängterades att både 
vårdare och interner hade en viss begränsad möjlighet att påverka. Interner gavs genom 
förtroenderådet möjlighet att, i samråd med ledningen, influera vissa beslut. 
Respondenten angav även att yttre organisationer som till exempel KRIS kunde vara 
påverkans- och informationskällor som påverkade ledningens beslut i vissa övergripande 
frågor. Dock var det ledningen som besatt den slutgiltiga makten över beslutet. De beslut 
som internerna hade möjlighet att påverka var främst de som gällde vårdprogrammen, i 
övriga fall var det mer att internerna skulle göra som dom blev tillsagda av ledning eller 
vårdare. 
 
När ett beslut var fattat och det skulle realiseras på anstalten var tvång en viktig del enligt 
respondenten, även om betydelsen av tvång hade minskat över tiden. Vad gällde beslut 
rörande interners vårdprogram var dock tvång av avsevärt mindre vikt. Detta, menade 
respondenten, var en följd av att vårdprogrammen syftade till att få internerna att ändra 
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beteenden och bli bättre människor och att det var svårt att tvinga individer att ändra 
beteenden. Detta åtminstone om ett varaktigt beteende, som i detta fall, önskades uppnås. 
 
4.2.4 Belönings- och sanktionssystem 
 
Respondenten berättade att de belönings- och sanktionssystem som användes var till 
exempel indragen permission, ökade/minskade möjligheter till besök samt tilläggstid på 
den icke villkorliga delen av verkställigheten. Vidare fanns möjligheten att flytta om 
interner samt erbjuda förmånliga vårdprogram. Omflyttningar till för internen mer 
önskvärda anstalter menade dock respondenten var kostsamma och därför mindre vanliga 
som rena belöningar eller bestraffningar. 
 
Belöningarna eller bestraffningarna menade respondenten kopplades till handlingen som 
orsakat den uppkomna situationen. Detta gjordes genom till exempel att personen, främst 
vid misskötsel, mer eller mindre omgående omflyttades eller att genom 
frigivningsnämnder där det i ett kollegium, tillsammans med internen, diskuterades en 
eventuell villkorlig frigivning samt orsaken till denna. Vidare berättade respondenten att 
även likformighet vad gäller belöningar och sanktioner relaterat till handling och intern 
var en viktig aspekt. Respondenten uppgav att det i princip rådde likformighet vad gäller 
dessa system, det vill säga liknande handlingar sanktionerades eller belönades på ett 
liknande sätt oberoende intern. 
 
Syftet med sanktionerna eller belöningarna menade respondenten var att uppnå ett önskat 
beteende. För att detta skall kunna uppnås måste det finnas konsekvenser av både önskat 
och oönskat handlande, härav belöningar och bestraffningar. Respondenten berättade att 
dessa system var en förutsättning för att kunna styra. 
 
4.2.5 Människor 
 
Respondenten berättade att interner redan på häktet delades upp och, beroende på brott 
och personlighet, skickades till olika anstalter. Detta skedde för att underlätta vården och 
styrningen av internerna. Till exempel angav respondenten att en missbrukare behöver en 
form av vård och styrning medan en annan typ av intern behöver en annan. Härav 
användes olika styrkombinationer för olika strukturer av interner. 
 
Respondenten berättade att då en intern först kommer till en anstalt så skedde en kort 
introduktion där internen fick information om hur anstalten och livet på anstalten 
fungerade. Detta gjordes vanligtvis enskilt men kunde också göras gruppvis om fler 
nyintagna kom samtidigt till den undersökta anstalten. Dock berättade respondenten att 
mer komplexa aspekter alltid togs upp enskilt medan mer enkla övergripande kunde tas 
upp gruppvis. Denna, mer inledande introduktion, började delvis redan på häktet innan 
internerna placerats på respektive anstalt. Respondenten angav att vårdprogrammen 
kunde ses som en socialiseringsprocess, dels tillbaka till samhället men även som en del 
för socialiseringen in på anstalten. Respondenten berättade att detta berodde på att 
vårdprogrammen ledde till en mer ansvarsfull intern och att detta även kunde vara 
önskvärt inne på anstalten likväl som utanför. 
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Socialiseringen var enligt respondenten inte uttryckt under någon specifikt angiven 
tidsperiod annat än verkställighetstiden. Detta berodde på att det är svårt att i förväg 
avgöra när en intern nått ett visst stadium i sitt vårdprogram. Ej heller var andra interner 
att anse som en del i socialiseringsprocessen, i vart fall inte sanktionerad av ledningen. 
 
Syftet med socialiseringen var, enligt respondenten, att internen skulle bli en bättre 
människa i samhället efter verkställighetstiden men även att internen skulle fungera väl 
inne på anstalten. Socialiseringen underlättade på detta vis styrningen av internerna inne 
på anstalten. Respondenten berättade även att det inte fanns några direkta negativa 
effekter av socialiseringen som till exempel att interner kunde bli grövre brottslingar inne 
på en anstalt eftersom detta grundlades tidigare, till exempel på ungdomsvårdsskolor. 
 
 
4.3 Respondent B 
 
Respondenten berättade att denne arbetat inom kriminalvården sedan 1977. Under denna 
tid hade respondenten arbetat både på häkten samt på slutna delen av anstalter. 
Befattningen har sedan 1977 varit väktare/vårdare på dessa båda områden inom 
kriminalvården. 
 
4.3.1 Uppgift 
 
Respondenten angav att det på en anstalt kunde bedrivas en mekanisk verkstad där den 
huvudsakliga verksamheten var verkstadsjobb. Man hade både tillverkning och reparation 
där företag lade in offerter för att få olika jobb utförda. Själva tillverkningsutrustningen 
var ganska avancerad men arbetsuppgifterna var relativt enkla. För att kompetensen bland 
de intagna inte kunde garanteras så kunde inga mer komplexa arbetsuppgifter delegeras 
ut bland internerna. Det huvudsakliga syftet med arbetsuppgifterna var infoga internerna i 
en så kallad normal tillvaro. Med normal tillvaro så menade respondenten att kliva upp på 
mornarna och ha ett ansvar för en arbetsuppgift och anpassa sig till en mer normal 
vardaglig situation. Respondenten angav även att internerna kunde sysselsättas med olika 
former av vårdprogram, vilka syftade till att ändra beteenden. Dessa sysslor var mer 
komplexa och därför gavs ett större eget ansvar vilket även berodde på att internerna 
själva kunde välja att deltaga eller inte. 
 
Även att internerna kände att de kunde påverka sin egen situation var av vikt vid 
arbetsuppgifternas utförande. Ett visst mått av självständighet och inflytande från 
internens sida kunde i viss omfattning reducera framtida problem. Hur arbetsuppgiften 
skulle genomföras klargjordes oftast ”mellan fyra ögon” för att undvika missförstånd. Att 
målsättningen klargjordes för internen tyckte respondenten var viktigt. Arbetsmomentet i 
sig hade internerna ansvar för men viss övervakning förekom för att kontrollera att 
arbetet utfördes korrekt.  
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4.3.2 Strukturer 
 
Tiden fram till 1996-97 beskrev respondenten organisationen som hierarkisk då en 
omorganisering skedde. Med den tidigare organisationsformen var det inga problem 
ifråga om var personer skulle vända sig då problem uppstod. Positionerna var klara och 
varje individ visste sitt ansvarsområde. Högsta chefen hade det övergripande ansvaret och 
delegerade ned i organisationen de olika besluten som togs. Mellanchefer hade beslutsrätt 
i de vardagliga frågorna och såg till att dessa utfördes. Efter 1997 har organisationen 
plattas ut vilket, enligt respondenten, har lett till att de olika ansvarsområdena har blivit 
oklara och ställt till vissa problem. Det övergripande ansvaret som tidigare funnits hos 
kriminalvårdsstyrelsen hade nu delegerats ned på de olika enhetsnivåerna i 
organisationen. Problem som hade uppstått kunde bero på att ansvaret som delegerats 
nedåt inte hade velat anammas av de olika enheterna. Följdproblemet hade blivit att 
ansvaret har ”flutit omkring” och ingen visste vem som har befogenhet att ta beslut i 
olika frågeställningar som rör enheten. Speciellt för medarbetarna längst ned i 
organisationen kunde detta bli problematiskt för. Den interna styrningen på anstalten 
hade till viss del hämmats av den uppkomna situationen. Problem som hade uppstått med 
internerna kunde inte alltid lösas på smidigt sätt. Det hade helt enkelt blivit för otydligt 
vem som har ansvaret. Teoretiskt sett hade det funnits någon som ska ta dessa beslut i 
viss fråga, men det har blivit oklart vem denna är för olika medarbetare i organisationen.  
 
Av olika anledningar, till exempel att personen inte haft rätt kompetens eller inte tyckt att 
problemen varit av interesse, hade lett till denna situation där ansvaret varit oklart för 
medarbetarna. Irritationer och oroligheter resulterade i problem att utföra arbetena vid de 
olika enheterna. Ett exempel på styrningsproblem som respondenten tog upp med den 
nya organisationen var övergången från tillsynsmän för vårdpersonalen till endast 
benämningen vårdare. I och med att arbetargruppen ökade så skedde en ytterligare 
indelning. Numera fanns det även vårdare med särskilt funktionsansvar. Denna grupp 
hade bland annat den gamla tillsynsmannens uppgifter, men var inte i själva ordets 
bemärkelse ingen tillsynsman. Enligt den nya organisationsplanen var denna person 
ingen arbetsledare vilket i sin tur ledde till problem. När svårighet uppstod i det dagliga 
arbetet med internerna visste inte de olika personerna vart de skulle vända sig. Där den 
tidigare tillsynsmannen tidigare kunde ge direktiv för lösningar på problemen blev 
situationen mer oklart. Det slutliga ansvaret föll på enhetschefen, men denna hade ingen 
möjlighet att ta beslut om allt som rör de dagliga problemen med de intagna på anstalten.  
Respondenten kände i vissa lägen att denne inte hade befogenheten eller kunskapen om 
hur problemen skulle lösas vilket inverkade direkt på den internerna styrningen.  
 
Enligt respondenten fanns det helt klart en informell struktur. I och med den relativa 
oreda som den nya organisationen medfört så kunde den informella strukturen verka som 
komplement till den formella strukturen. Exempelvis så hade medarbetare i vissa lägen 
tagit sig befogenheter som de normalt inte har för att kunna styra internerna på ett 
tillfredställande sätt. Oftast visade sig genom att de som mer kände till den informella 
strukturen, både vårdare och mer erfarna interner, kunde kringgå den formella 
ordergången för att få någonting utfört. Dessa visste till vilka personer de skulle vända 
sig för att få att lösa olika problem. Mindre förtrogna personer hamnade lätt utanför 
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denna aspekt av den informella strukturen när inte dessa typer av kontakter ännu var 
etablerade. Respondenten medger dock att detta förfaringssätt inte var önskvärt och inget 
som efterstävades, men bitvis nödvändigt för att kunna lösa vissa uppgifter i det dagliga 
arbetet. Baksidan av den informella strukturen var att mer svåra inslag kunde skapas. 
Informella strukturer och informella ledare har förmågan att förr eller senare leda till 
problem ur en styrningsaspekt. Respondenten tyckte det vore farligt om ett läge skulle 
uppstå där informella strukturer och informella ledare utmanövrerade den formella 
strukturen och dess ledare. Med tanke på den situation som rådde på anstalten så måste 
alla ha en likriktning i sitt handlande. Generellt tyckte dock respondenten bitvis att den 
informella strukturen varit till hjälp på vägen när internerna skulle styras till önskat 
beteende.  
 
4.3.3 Informations- och beslutsprocess 
 
Enligt respondenten togs de flesta besluten som reglerar enhetens dagliga verksamhet på 
lokal nivå. I stort samförstånd och samråd med det myndighetskansli som var beläget på 
orten togs de flesta besluten. De personer som var inblandade i beslutsprocessen var 
främst anstaltspersonal och häktesinspektören och ansvariga på myndighetskansliet. Nytt 
var ett centralt samverkansavtal som omarbetats till ett lokalavtal. Denna omarbetning 
reglerade lättare frågor som rörde enheten. Men enligt respondenten har detta avtal inte 
fått något verkligt genomslag än i verksamheten. Enligt respondenten kunde det kanske 
bero på att de frågor som var av vikt och värde redan fanns tagna beslut om. 
Respondenten ansåg att de löpande besluten skulle tas där vetskapen om verksamheten 
fanns, de vill säga ute på enheterna 
 
Inflytandet vid beslut kunde enligt respondenten indelas i två aspekter. Den ena aspekten 
berörde den enskilda vårdarens inflytande på den dagliga verksamheten. Om exempelvis 
denne vårdare kom med förslag om förbättringar av arbetssituationen, som i sin tur skulle 
kunna spara in pengar för enheten eller minska arbetsbelastningen, så kände respondenten 
att gehöret för dessa idéer var positiva. Den andra aspekten rörde omarbetning av 
exempelvis scheman, tillsättning eller borttagandet av tjänster så var delaktigheten i 
beslutsprocessen mer inskränkt. Besluten var mer eller mindre tagna när informationen 
om dessa förhållanden blev kända. Resultatet av detta blev således att internernas 
inflytande vid olika beslut blev mindre eftersom besluten redan var fattade på högre nivå.        
 
Efter att ett beslut hade tagits någonstans i organisationen, i mer eller mindre samråd med 
övriga medarbetare, skulle detta beslut realiseras. Enligt respondenten var formellt tvång 
ett verktyg som mer eller mindre användes för att implementera beslut. Över tiden har 
tvånget enligt respondenten inte vare sig ökat eller minskat, men däremot förändrats. 
Tidigare var implementeringen tydligare med ett direktiv och utsatt tid för verkställandet 
av ett beslut. Nu fanns olika samverkansgrupper och beredningsforum för att genomföra 
beslut. Men den uppfattning respondenten hade av det nya förfaringssättet var att det inte 
funkade fullt ut. När frågan kom på sin spets så var ändå beslutet taget högre upp i 
organisationen och det fanns inte mycket att göra åt saken när beslutsförslaget 
förmedlades genom de officiella kanalerna. Styrningen av internerna drabbades på så sätt 
att dissonans uppstod när vårdarna på lägre nivå inte visste fullt ut hur beslutet skulle se 
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ut i slutändan. Trots att vissa frågor hade vandrat i organisationen och bra argument, med 
bra faktaunderlag, tagits fram av interner och vårdare påverkade ändå inte den initiala 
uppfattningen som fanns högre upp i organisationen. Respondenten kände att det bitvis 
var onödigt att dra förslagen genom de olika kanalerna när beslutet var mer eller mindre 
fattat och var färdigt för att realiseras.    
 
4.3.4 Belönings- och sanktionssystem 
 
Belöningssystem i form av tidigarelagd frigivning förekom ej. Alla tidsbestämda straff 
skulle sittas av minst 2/3 av tiden innan frigivning blev aktuell. Hade däremot internen 
misskött sig under vistelsen kunde tidpunkt för villkorlig frigivning bli senarelagd, dock 
högst 45 dagar. Permissioner kunde verka som en morot för att den intagna skulle sköta 
sig på anstalten. För att överhuvudtaget permission skulle bli aktuell krävdes att 
internerna hade suttit av minst 1/4 av strafftiden. Respondenten poängterade dock att 
permissionen inte var någon rättighet utan en möjlighet internen hade. De rättigheter 
internerna hade var att få vistas ute viss tid per dygn, mat, husrum samt att träffa en 
läkare regelbundet. Allt annat var möjligheter vilka kunde dras in om internen misskötte 
sig. Men det kunde enligt respondenten vara svårt att motivera en nyintagen tung 
narkotikamissbrukare som fått ett sjuårigt straff att se fram emot sin första permission. 
Någon form av ytterligare inskränkningar än själva frihetsberövandet var dock inte 
möjligt enligt de regler som fanns.  
 
Det nya och som var bra, enligt respondenten, var de olika vårdprogram som hade 
kommit fram på senare tid. Eftersom stor del av internerna hade missbrukrelaterad 
bakgrund var det ett positivt steg inom kriminalvården med dessa program. På anstalter 
kunde dessa program vara knutna till bland annat permissioner. Internen delgavs 
information om att denne borde delta i dessa program om den första permissionen 
överhuvudtaget skulle komma på fråga. Även bland internerna upplevdes dessa program, 
enligt respondenten, som positiva och manade till deltagande. Dels programmen i sig och 
möjligheterna dessa program medförde verkade som motivator för internerna. En bättre 
självkänsla och därmed ett steg mot återanpassning till samhället var ofta motivet bland 
internerna till deltagande i dessa program. Personligen tyckte respondenten att belönings 
och sanktionssystemen var ett av de viktigaste instrumenten för att kunna styra och 
påverka internerna.  
 
Respondenten angav att belönings- och sanktionssystem kopplades till själva handlingen 
vilken förelåg systemets aktiverande. Detta genomfördes genom möten, förhör och 
liknande återkopplingar mellan ledning och/eller vårdare tillsammans med den berörda 
internen. Vidare berättade respondenten att det även kunde vara viktigt att handlingar 
belönades/bestraffades lika vilket också gjordes enligt respondenten. 
 
4.3.5 Människor 
 
Platsindelningen av interner skedde i fyra klasser beroende på vilket brott de är dömda 
för. Efter en omarbetning av klassindelningen blev alla anstalter indelade i öppen och 
sluten del. Det som skiljer dessa olika delar åt var regelsystemet, de vill säga regler om 
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permission etcetera. Hur placeringarna av internerna bestäms hade inte de regionala 
enheterna något att säga till om. Alla placeringar sköttes centralt. Men enligt 
respondenten hade styrningen av grövre brottslingar givetvis mer regler och förordningar 
omgärdat omkring sig än anstalter med interner som dömts för lindrigare brott. Den 
interna styrningen i det vardagliga arbetet tycke dock respondenten fungerade ungefär 
lika oavsett internens brott.     
 
Det flesta anstalter hade någon form av introduktionsavdelningar eller individuella 
introduktionsprocesser. Alla nya interner skulle få ett introduktionssamtal där 
regelsystemet och förfaringssätten förklarades. Denna introduktion behandlade allt från 
de enkla vardagliga frågorna till de mer övergripande delarna av verkställigheten. Enligt 
respondenten kunde anstaltens storlek ha betydelse för hur enskilt och utförligt denna 
process genomgicks.  De inledande samtalen hölls av vårdpersonalen men förvanskades 
säker bland internerna ute på avdelningen. Där rådde en annan uppfattning av hur sakerna 
skulle tolkas och var ett sämre inslag i introduktionen. Socialiseringsprocessen, eller 
vårdprogrammen, kunde ske i olika långa tidsperioder beroende på person som blev 
intagen. Socialiseringsprocessen för en förstagångsförbrytare kunde sträcka sig över hela 
verkställigheten medan en återfallsförbrytare krävde mindre tid processen var således inte 
förutbestämd tidsmässigt.  Förstagångsförbrytaren lades det mer tid på för att denne inte 
skulle bli mer kriminell under verkställigheten.  Respondenten berättade att andra interner 
kunde påverka socialiseringen i en negativ riktning. Härav var möjligheterna små och 
ovissa att använda andra interner som stöd i socialiseringsprocessen. 
 
 
4.4 Respondent C 
 
Respondenten var kriminalvårdsinspektör på den undersökta kriminalvårdsanstalten. 
Respondenten berättade att denne haft denna befattning i ungefär två och ett halvt år. 
 
4.4.1 Uppgift 
 
Enligt respondenten var de sysslor som internerna kunde arbeta av enkel karaktär till 
exempel tvätt, kökshandräckning, verkstadsarbeten, lokalvård och så vidare. Även olika 
former av vårdprogram, som till exempel föräldrautbildning, kunde vara göromål som 
internerna sysselsattes med. 
 
Respondenten uppgav att regler och procedurmanualer var viktiga vid utförandet av olika 
uppgifter på anstalten. Härav fanns det tydliga manualer och regler som beskrev hur 
uppgifter skulle utföras. Detta berodde på riskerna för stölder och skador skulle 
minimeras. Om ett regelbrott, till exempel rymning eller stöld förekom, så skulle en 
återkoppling till rutinerna och reglerna kunna göras för att fastställa hur regelbrottet 
kunde uppkomma. Eftersom de flesta internerna faktiskt ville arbeta för att ha något att 
göra var också detta vad som motiverade internerna att utföra olika uppgifter, härav var 
att tvång mindre viktigt. Respondenten angav dock att det slutgiltiga sättet att få 
internerna att utföra olika arbeten och följa de uppsatta reglerna var tvång. 
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Enligt respondenten så gavs inget eller mycket litet utrymme för självständigt ansvar vid 
utförandet av arbetsuppgifterna. Detta eftersom reglerna och manualerna fyllde en sådan 
viktig funktion med avseende på säkerheten på anstalten. Regler, procedurer och 
manualer var således det som i slutänden avgjorde vad som var ett godkänt sätt att utföra 
uppgifter på, medan interners egna normer och värderingar var av mindre vikt. Dock 
förhöll det sig på ett annorlunda sätt med de olika vårdprogrammen där internerna i högre 
grad gavs ett ökat ansvar och möjlighet att påverka. Detta berodde på att det var svårt att 
ändra beteenden genom regler och procedurmanualer, åtminstone varaktigt. 
 
Respondenten berättade att arbetet och vården utvärderades genom till exempel förhör 
inför eventuell villkorlig frigivning. Olika handlingar kopplades på detta vis samman med 
relevanta sanktions- och belöningssystem.  
  
4.4.2 Strukturer 
 
Respondenten berättade att den formella strukturen tidigare var mycket hierarkisk men att 
den blivit allt mer utplattad, det vill säga antalet nivåer hade minskat. Respondenten 
berättade att ansvar, i så stor utsträckning som möjligt, delegerades ut på olika vårdare 
som var funktionsansvariga. Detta hade resulterat i att det blivit något mer tydligt för 
interner och andra berörda vem som hade makten.  
 
Syftet med strukturen som anstalten hade uppgav respondenten var att arbetsbelastningen 
hade fördelats på fler personer vilket resulterat i en högre effektivitet. Dock hade de olika 
ledarrollerna blivit något tydligare för internerna eftersom de uppfattade det som om till 
exempel vårdarna fått ökade befogenheter. Med den tidigare mer hierarkiska strukturen, 
berättade respondenten, hade det funnits problem som till exempel att internerna 
egentligen inte hade några väl fungerande informationskanaler. Detta hade den nya 
strukturen förändrat och flödena av information gick nu, enligt respondenten, mer i båda 
riktningarna. 
 
Respondenten berättade att det kunde finnas informella strukturer på anstalten men att det 
inte var något som var tydligt visuellt. De informella strukturerna påverkade således inte 
den formella styrningen nämnvärt och varken underlättade eller försvårade. Detta 
berättade respondenten härrörde från att den formella styrningen fungerade 
tillfredställande på anstalten. Dock exemplifierade respondenten vilka informella 
strukturer som kunde tänkas förekomma. Dels kunde informella strukturer ge en negativ 
effekt genom att en förstagångsförbrytare såg upp till en återfallsförbrytare, dels en 
positiv avskräckande effekt att inte göra om andras misstag. Detta var dock inget som 
sanktionerades av ledningen eftersom utgången var oviss. Vidare berättade respondenten 
att om ovanstående exempel ledde till att en informell struktur eller gäng bildades, med 
destruktiva undertoner och problem som följd, så splittrades gruppen genom till exempel 
omflyttningar till andra anstalter. 
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4.4.3 Besluts- och informationsprocess 
 
Respondenten uppgav att många beslut togs på nationell basis och att individerna på en 
enskild anstalt hade begränsade möjligheter att påverka. Vad gäller beslut som fattades 
inom anstalten så var vanligtvis alla på anstalten, utom internerna, delaktiga i 
beslutsfattandet på ett eller annat sätt. Dock gavs även internerna en möjlighet att påverka 
genom förtroenderådet vilka ledningen hade möte med var tredje vecka. Enligt 
respondenten så var emellertid internernas åsikter inte av primär prioritet men ändå en del 
av underlaget till vissa beslut. Förutsättningen för möjligheten att påverka beslut, 
berättade respondenten, avgjordes till stor del av om huruvida beslutet rörde sig inom de 
nationella bestämmelserna. Inom dessa ramar fanns ett visst utrymme för lokal 
anpassning i vilken utrymme gavs för intern påverkan. Även om beslut och 
beslutsalternativ, om de föll inom de nationella ramarna, utvärderades i viss mån 
tillsammans så poängterade respondenten att ledningen hade den ultimata beslutsmakten. 
Efter ledningen så följde funktionsansvariga eller vårdarna och sist, med minst 
beslutsmakt genom förtroende rådet, kom internerna. Respondenten berättade dock att 
internerna, i vårdprogrammen, hade en något större möjlighet att påverka utformningen 
och utförandet av dessa. 
 
Enligt respondenten förverkligades besluten inom anstalten först genom samråd med, av 
beslutet, berörda parter. Då detta förfaringssätt inte fungerade så var tvång nästa 
tillvägagångssätt. Respondenten betonade vikten av tvång och berättade att detta var det 
mest frekvent förekommande sättet att få interner att utföra handlingar. Tvånget 
genomfördes genom regler som sanktionerades. 
 
4.4.4 Belönings- och sanktionssystem 
 
Respondenten angav att belönings- och bestraffningssystem som användes var 
ökad/minskad permission, frigång, besöksrätt och ökade minskade andra liknande 
förmåner. Det kunde även vara aktuellt med tilläggstid på den icke villkorliga delen av 
verkställigheten. Respondenten uppgav att syftet med belöningar och sanktioner var att få 
internerna att utföra handlingar och följa regler. Om tvånget var metoden så berättade 
respondenten att sanktionerna var medlet. Dock kunde även belöningar och sanktioner 
vara en del av vården genom att önskat beteende belönades medan oönskat 
sanktionerades. 
 
Belöningar och bestraffningar, berättade respondenten, kopplades till handlingen vilken 
förorsakat belöningen/bestraffningen genom till exempel möten, förhör och så vidare. 
Anledningen till att denna koppling skedde var att sanktionerna/belöningarna i annat fall 
inte skulle verka rimliga och effekt på handlingar och utförande av uppgifter skulle 
utebli. Kopplingen var även en förutsättning för att kunna styra eftersom internerna på 
detta sätt görs medvetna om vad som bestraffas respektive belönas. Respondenten 
berättade även att belöningar/sanktioner var lika för likartade handlingar vilket även var 
viktigt för rimligheten i dessa. 
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4.4.5 Människor 
 
Respondenten berättade att olika interner placerades på olika anstalter. Olika på så sätt att 
styrningen och vårdformerna skiljde sig mellan anstalterna. Detta gjordes för att olika 
interner kräver olika styr- och vårdformer och för att styrningen underlättas av mer 
individanpassade vård- och styrformer. Fördelningen mellan anstalter möjliggjorde till 
stor del detta. 
 
De tre första dagarna som en intern befinner sig på anstalten bedrevs en form av 
introduktion enligt respondenten. Under denna tid informerades den nyintagna internen 
om vilka regler, tider, förpliktelser och möjligheter som fanns. Denna introduktion 
skedde oftast enskilt men kunde även i vissa fall ske gruppvis om fler interner kom in 
samtidigt. Syftet med introduktionen var, enligt respondenten, att inga diskussioner, 
skulle uppstå om vad som gäller på anstalten. I denna process var både vårdare och 
interner inblandade och vårdaren försåg internen med information. 
 
Enligt respondenten så kunde vårdprogrammen ses som socialiseringsprocess, med målet 
att internen skulle fungera bättre i samhället efter verkställigheten. Denna process var inte 
utryckt i någon specifik tidsperiod förutom straffets längd. Detta berodde, berättade 
respondenten, på att det inte gick att avgöra innan när en intern nått sitt individuella mål 
eller stadium. Interner, som redan fanns på anstalten, var inte någon formellt sanktionerad 
del av denna process, det vill säga att andra interner var inte en del av denna 
socialisering. Enligt respondenten fanns även planer att placera unga 
förstagångsförbrytare på en egen anstalt, för att undvika negativa effekter såsom 
förebilder i kriminalitet. Dock menade respondenten att det kunde vara till fördel att 
blanda åldrar eftersom detta var en bidragande orsak till lugn och ro. 
 
Fördelningen av individer mellan anstalter syftade delvis till att underlätta socialiseringen 
berättade respondenten. Dock fanns ett problem med detta eftersom de flesta anstalter i 
Sverige var fullsatta. Detta ledde till att fördelningen av individer inte fungerade och 
underlättade socialiseringen och därmed även styrningen som det var tänkt. 
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5. Analys och slutsats 
 
I detta kapitel ska vi redogöra för slutsatserna av våra empiriska undersökningar och 
sammankoppla dessa till vår referensram. 
 
 
5.1 Uppgift 
 
Samtliga tre respondenter uppgav att de uppgifter som internerna sysselsattes med var av 
mer enkel karaktär till exempel kökshandräckning, verkstadsarbeten, lokalvård och så 
vidare. Det fanns även olika former av vårdprogram som de intagna kunde sysselsättas 
med, vilka kunde betraktas som mer komplexa eftersom programmen syftade till att 
förändra beteenden. 
 
Respondent A och respondent C uppgav att tvång, regler och procedurmanualer var 
viktiga medel för att få en intern att utföra de mer enkla uppgifterna och att självständigt 
ansvar gavs i ingen eller mycket liten omfattning. Respondent C reserverade sig dock och 
berättade att internerna ofta ville arbeta för att ha något att göra vilket minskade vikten av 
tvång. Även A reserverade sig något beroende på att internerna arbetade för att de på så 
sätt tjänade sitt uppehälle, fick pengar att köpa saker för. Respondent B berättade, 
angående medlet för styrning, att internerna hade en frihet att utföra uppgifter så länge 
internen höll sig inom uppgiftens ramar, det vill säga att internerna gavs frihet inom 
reglerna och procedurerna. Detta verkar således stödja Bamber & Snowballs (1992); 
Macintoshs (1994) resonemang att enkla uppgifter styrs genom procedurer och regler, 
samt att individen ges ett litet utrymme att själv påverka utförandet. Även Ouchis (1977, 
1978) resonemang om legitim auktoritet, att det kan vara rätt kräva att individer följer 
regler, verkar bekräftas av samtliga respondenter, dock med vissa reservationer. Vad 
gäller de mer komplexa uppgifterna, vårdprogrammen, så uppgav samtliga respondenter 
att tvång och procedurmanualer i princip inte användes samt att internernas eget ansvar 
var betydligt större. Respondent A och B berättade att detta berodde på att 
vårdprogrammen var frivilliga medan respondent C uppgav att beteenden inte permanent 
kan förändras genom till exempel regler. Respondent A uppgav även att ett utökat ansvar 
gavs beroende på komplexiteten i uppgiften. Löwstedts (1995) resonemang om att 
komplexa uppgifter kräver ett större engagemang av individen vid utförandet av uppgifter 
verkar således stödjas av vår studie. Ouchi (1977); Boland (1979); Emmanuel et al (1985) 
menar att regler och procedurer svårligen kan utformas för att utföra uppgifter som är 
alltför komplexa vilket även verkar stödjas av vårt empiriska resultat. Häckner (1998); 
Scott (1995) menar att normer och värderingar kan avgöra vilket sätt som är lämpligt att 
utföra uppgifter på vilket verkar stödjas av vår undersökning vad gäller eget ansvar.  
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I ovanstående figur (3) har vi, utifrån vår referensram, sammanställt vilken styrning som 
kan passa bäst i relation till uppgiftens karaktär. Denna matris verkar stödjas av det 
empiriska materialet i denna rapport. Detta menar vi kan bero på att en organisation, 
oavsett dess karaktär, kan använda sig av både styrning över och styrning med fast i olika 
grad. Således torde det vara rimligt att en organisation med ett stort inslag av uppgifter 
som har större inslag av komplexa moment och en mindre del av enkla moment använder 
styrning med i större utsträckning än styrning över. Att det förhåller sig på detta vis 
menar vi kan bero på, som respondent C uppgav, att beteenden förvisso kan förändras 
kortsiktigt, eller för stunden, genom regler men inte långsiktigt vilket faktiskt var målet 
med vårdprogrammen. Den undersökta organisationens/anstaltens huvudsakliga mål 
verkade vara att förändra beteenden och härav torde det vara rimligt att styrning 
tillsammans individen är i fokus. 
 
 
5.2 Strukturer 

 
Respondent A berättade att anstaltens formella struktur var relativt hierarkisk där det var 
tydligt vem som hade makten. Dock uppgav respondent A att det fanns en mycket tydlig 
vilja att modernisera strukturen genom olika former av ansvarsfördelningar. Respondent 
B angav att den formella strukturen var platt och att ansvar delegerats ut på till exempel 
funktionsansvariga. Dock berättade respondent B att den platta strukturen inte riktigt 
fungerade, att ledningen fattade många beslut oberoende övriga individers bidrag med 
information. Vidare hade det blivit otydligare vem som hade den egentliga makten på 
anstalten för både interner och vårdare/funktionsansvariga. Även respondent C uppgav att 
anstaltens formella struktur blivit mer utplattad, att beslut och ansvar delegerats ut på 
vårdare/funktionsansvariga4. Dock berättade respondent C att det blivit tydligare för 
internerna vem som hade makten i och med att vårdarna givits ett större ansvar och 
möjlighet att fatta beslut. Enligt Anthony et al (1989); North (1990); Langfeld-Smith 
(1997); Pfeffer (1981) så kan en formell struktur, med styrning över individer, 
karaktäriseras av en hierarkisk uppbyggnad där regler och standarder överträffar till 
exempel individuell informationssökning. Detta verkar dock inte tillämpas på den 
undersökta anstalten. Med stöd av Foucault (1975); Scott (1998) så kan den formella 
strukturen utformas och indelas så att övervakning underlättas om styrning över individen 
används. Detta kan genomföras på så sätt att den hierarkiska uppbyggnaden skapar 
maktpositioner. Detta resonemang verkar dock inte stödjas av vår undersökning. Att både 
respondent A och respondent C berättade att det var tydligt vem som hade makten på 
anstalten finner vi inte heller stödja Foucaults (1975) resonemang. Enligt Weber ([1922] 
1987) så är den formella strukturen där styrning över uttryckligen tillämpas explicit på så 
                                                 
4 Precis som respondent B refererade även respondent C vårdare med utökat ansvar till funktionsansvariga. 

 Figur 3 Styrningsfaktorn uppgift ur ett teoretiskt perspektiv. Här anges att styrning över individer passar bäst om uppgiften är att 
betrakta som enkel, medan styrning med passar bäst om uppgiften är att betrakta som komplex. 

Styrning medFaktorer Styrning över 

Uppgift Enkel/begriplig   Komplexitet 
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sätt att individer som omfattas av strukturen har kunskap precis vad och hur handlingar 
skall utföras. Ej heller detta verkar vi finna stöd för i vår undersökning. Dock verkar 
Bolands (1979); Edling & Sandbergs (1997) resonemang, att en platt organisation där 
beslut och ansvar, åtminstone löpande beslut, fördelas ut i organisationen passar styrning 
tillsammans med individer, stödjas av vår undersökning.  
 
Respondent A och respondent B angav att det kunde finnas informella strukturer. 
Respondent B uppgav att informella strukturer uppkommit i samband den strukturella 
oreda som uppstått efter omstruktureringen. Dessa fungerade som ett komplement till den 
formella strukturen. Respondent C berättade att informella strukturer säkert existerade 
men att det inte var något synligt fenomen. I vart fall, berättade respondent C, att dessa 
inte påverkade den formella styrningen eller strukturen. Dock angav även respondent A, 
B och C att destruktiva informella strukturer kunde förekomma vilka dock skyndsamt 
upplöstes av anstaltens ledning. Enligt teori av Weber ([1922] 1987); Scott (1995) så kan 
den informella strukturen ses som ett komplement eller stöd till den formella strukturen, 
vilket verkar stödjas av vår undersökning. Vidare kan enligt Löwstedt (1995) den 
formella strukturen, med användande av styrning över individen, tydligt markera 
individens handlingsfrihet och den informella strukturens möjligheter. Detta resonemang 
verkar endast delvis stödjas av vårt empiriska material då den informella strukturen inte 
verkar styras alltför starkt av den formella strukturen. Häckner (1998); Alvesson (1997) 
menar att också informella strukturer eller ledare kan stödja den formella strukturen 
genom att medlemmarna i en organisation ger varandra råd. Detta verkar dock inte 
stödjas av vår undersökning utan förhållandet verkade snarare vara det motsatta. 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån vår teoretiska referensram finner vi det rimligt att ovanstående figur (4) kan visa 
vilken struktur som kan vara passande för styrning över och styrning tillsammans med 
individer, vilket verkar stödjas av vår undersökning. Att det förhåller sig på detta vis 
finner vi rimligen kan bero på att syftet med interners vistelse på anstalten delvis kan vara 
att förändra beteenden, och att en formell/hierarkisk struktur inte till fullo kan nå 
måluppfyllelse för den undersökta anstalten. Att respondent A hade en avvikande 
uppfattning om strukturen finner vi troligt beror på att den undersökta anstalten nyligen 
genomfört en förändring som kanske inte slagit fullt ut ännu. Således finner vi det rimligt 
att en informell/platt organisationsstruktur bäst kan nå måluppfyllelse för den undersökta 
anstalten. Att anstaltsledningen inte verkade stäva efter att skapa informella strukturer 
finner vi rimligt kan bero på att internernas normer och värderingar ofta kan vara av 
destruktiv art. Således kan, precis som respondent C angav att det kunde förhålla sig på, 
utgången av informella strukturer vara något oviss och härav strävade inte ledningen efter 
att skapa informella strukturer. 
 
 

Figur 4 Styrningsfaktorn strukturer ur ett teoretiskt perspektiv. Här anges att styrning över individer passar bäst om strukturen är att
betrakta formell/hierarkisk, medan styrning med passar bäst om strukturen är att betrakta informell/platt. 
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5.3 Besluts- och informationsprocess 
 
Samtliga respondenter berättade att de flesta besluten togs av ledningen i mer eller 
mindre samråd med vårdare och interner. Respondent A uppgav att vårdare och interner 
hade en viss möjlighet att påverka och att även yttre påverkansgrupper kunde påverka 
vissa beslut som berörde verksamheten. Respondent B angav att ledning och vårdare 
främst var de som var inblandade i beslutsprocessen. Dock reserverade sig respondenten 
och berättade att samarbetet mellan ledning och vårdare inte alltid fungerade 
tillfredställande och fungerade ännu sämre mellan ledning och intern. Besluten skulle till 
större del fattas där den största kompetensen och informationen fanns om verksamheten, 
de vill säga på anstalten. Respondent C berättade att ledningen fattade beslut i samråd 
med vårdare och interner i fallande ordning vad gäller möjligheter att påverka. 
Beslutsfattandet på en högre nivå kan jämföras med Whitley (1990) och Andersson 
(1994). Målformulering och utvärdering bortsågs delvis vid de mer övergripande 
besluten, vilket bekräftas av respondent A och B. Respondent C:s åsikt skilde sig dock 
från de övriga respondenterna. Individen blir ur detta perspektiv styrd över och därmed 
en passiv mottagare av informationen. Auktoriteten och informationsgången spelar en 
central roll vid de olika besluten. Respondenternas inflytande vid de övergripande 
besluten var i mer eller mindre omfattning betydande.     
 
Den förändring kriminalvården gjort syftade till att delegera mer ansvar och därmed mer 
beslutsrätt nedåt i organisationen. Organisationen hade ”plattats ut” och olika avtal hade 
upprättats för att underlätta den dagliga verksamheten på anstalten. Hur relativt stort 
inflytande de olika respondenterna hade, berodde på vilken uppgift som innehades. I 
jämförelse med Boland (1979) så kan styrning med vara förenligt med en mer 
decentraliserad organisation. De vardagliga besluten som flyttades närmare verksamheten 
skulle enligt respondenterna kunna påverka styrningen i större samråda med varandra. 
Även Häckners (1998) resonemang kan vara förenligt med det empiriska resultatet. 
Informationsprocessen kan underlättas när kommunikationen mellan internerna och den 
som ska styra dessa interner ligger närmare kärnverksamheten än tidigare. På samma sätt 
kan Löwstedt (1995) ge stöd åt resultatet. När beslutsfattandet blir mindre regelbaserat så 
kan informella rutiner utvecklas, vilket i sin tur kan underlätta kommunikationen. 
Informationen som finns tillgänglig ska vårdarna själva använda sig av vid beslut. 
Respondents B uppfattade dock det mer decentraliserade beslutsfattandet som bitvis 
verkningslöst. Dennes uppfattningar talar till viss del emot Boland (1993) och Ouchi & 
Price (1993) resonemang om att styrning med skulle leda till större grad av självstyrning 
som delvis baseras på ledningens delegering av ansvar. Däremot kan stöd till respondent 
B uttalande hittas Löfstedts (1995) resonemang. Den person som besitter kompetens ska 
ha befogenheten att kunna fatta beslut.       
 
Respondenternas syn på hur beslut realiserades överensstämd på ett övergripande plan. 
Tvång var en viktig del av processen. Respondent A tyckte att tvånget hade minskat över 
tiden medan respondenterna B och C tyckte tvånget var oförändrat. Respondent B hade 
däremot en lite annorlunda syn på tvånget är respondent C. Att samrådan existerade före 
implementeringen, för att underlätta realiserade beslut, förekom dock som svar hos både 
B och C. Respondent B tyckte dock att besluten redan mer eller mindre var fattade vilket 
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gjorde att samrådan inte fungerade. Det formella tvånget blev den slutliga vägen att 
implementera besluten. I jämförelse med Andersson (1994) så är svaren förenlig med 
tankegången. Implementeringen skedde via de formella kanalerna i form av order från 
beslutsfattaren. Detta skiljde sig något från Löwstedts (1994) och Bolands (1979) 
resonemang om implementering vid en styrning med situation. Där skulle individen själv 
tolka och införliva den information som fanns.     
 
Att besluts- och informationsprocessen var tvetydig det kan bero att den undersökta 
organisationen relativt nyligen genomgått en strukturell förändring Även miljöns säregna 
art kan vara avgörande för att styrning med bara delvis kunde tillåtas (jmf. Whitley, 
1990). Att det förhöll sig på detta vis skulle kunna bero på att miljöns syfte och karaktär 
bara tillåter ett visst mått av medbestämmande. I enlighet med figur 5 kunde därför båda 
inslagen hittas i denna miljö.  Från att tillämpat en mer styrning över strategi hade en 
förskjutning skett emot en mer styrning med individer strategi. I enlighet med Boland 
(1979); Ouchi & Price (1993) så tillämpades både en centraliserad och en decentraliserad 
beslutsform vad gällde besluten för anstalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Boland (1979) ligger ansvaret på grupp/individen i en styrnings med situation att 
själva insamla och tillämpa informationen. Vid en styrning över situation så kunde 
informationen och besluten bli mer enkelriktad. Olikheter mellan respondenterna 
uppfattning om besluts- och informationsprocess kan ha påverkats av de olika roller 
respondenterna hade. Respondent A och B upplevde att deltagandet i processen var 
begränsad. Respondets A: s åsikt om att delaktigheten hade ökat skulle bland annat kunna 
bero på de vårdprogram som blir mer bekräftade inom kriminalvården. Där hamnade 
internerna i större fokus och fick ett större inflytande på den egna situationen (jmf. 
Boland, 1979). Det skulle kunna förhålla sig på det sättet att styrning med kräver mindre 
inslag av regler och övervakning än vid en styrning över situation på grund av ett annat 
deltagande från den individ som ska styras (jmf. Andersson, 1994). Respondent C var den 
person som hade störst översyn av anstalten och det övergripande ansvaret av 
verksamheten. Vilka beslut som skulle fattas i enlighet med det regler och förordningar 
inskränkte kanske på dennes befogenheter att tillmötesgå de övriga medarbetarna. Trots 
omorganisationen kanske en trygghet fortfarande fanns kvar i den tidigare mer ordnande 
miljön. 
 
 
5.4 Belönings- och sanktionssystem 
 
Samtliga respondenter uppgav att de belönings-/sanktionssystem som användes var 
ökade/minskade förmåner som till exempel permissioner, besöksrätt och så vidare. 

 Figur 5 Styrningsfaktorerna besluts- & informationsprocess ur ett teoretiskt perspektiv. Här anges att styrning över individer används 
om besluten går från toppen till botten av organisationen, medan styrning med besluten tas i samråd med individerna. 

Styrning med Faktorer Styrning över

Besluts- & informationsprocess Top - down Grupp/individ 
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Respondenterna angav att även vårdprogrammen i viss mån kunde ses som belöningar. 
Som bestraffningar kunde även användas tilläggstid till det tidsbestämda straffet. Syftet 
med, eller anledningen till, att dessa system användes var att belönings-
/sanktionssystemen kunde vara viktiga medel och förutsättningar för efterlevnad av regler 
och påverkan av beteende. Samtliga respondenter angav att handlingar kopplades till 
aktuellt belönings- eller sanktionssystem samt att det kunde vara av vikt att detta gjordes. 
Samtliga respondenter angav vidare att kopplingen genomfördes genom tillexempel 
förhör eller möten. Whitley (1990) anger att möjligheten att styra kan avgöras av 
möjligheten att belöna eller sanktionera handlingar, vilket vår undersökning verkar 
stödja. Foucault (1975) verkar stödja resonemangen men utvecklar det något och menar 
att det kan syfta till att upprätthålla och få individer att följa uppsatta regler, vilket även 
stöds av vår undersökning. Löwstedt (1995) anger att den inre effektiviteten kan vara i 
fokus beroende på att sanktionerna eller belöningarna kan utgå från möjligheten att 
belöna/sanktionera måluppfyllelsen av denna. Detta verkar dock inte tillämpas på den 
undersökta anstalten. Proctor & Pease (2000); Le Grand (1997) menar att ett önskvärt 
beteende kan främjas genom belöningar/sanktioner samt att handlingen dock måste 
kopplas till dessa för att individen skall motiveras att anamma beteendet. Ett exempel på 
ett sådant verktyg kan vara villkorlig frigivning inom fångvården där kopplingen kan vara 
tydlig. Av vikt kan även vara att liknande handlingar belönas/sanktioneras på ett liknande 
sätt oberoende individ vilket verkar stödjas av vår undersökning. Även Edling & 
Sandbergs (1997); Proctor & Peases (2000) resonemang, att belöning/sanktionssystem 
kan användas som styrning tillsammans med individer om organisationens eller 
individers måluppfyllelse är subjektet för systemen, verkar stödjas av vår undersökning. 
Detta kan vara fallet om ett önskat beteende uppnås och belönas i fångvården, 
måluppfyllelsen således kan ses som belönad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående figur (6), vilken vi utformat, utifrån vår referensram sammanfattar de 
faktorer av belönings-/sanktionssystem som kan passa styrning över eller styrning 
tillsammans med individer vilken även verkar bekräftas av vår undersökning. Att det 
förhåller sig på detta vis menar vi kan bero på att även om den undersökta anstaltens 
huvudsakliga mål är att förändra beteenden så är även efterlevnaden av regler av stor vikt 
eftersom det trots allt är en kriminalvårdsanstalt. Härav kan det både vara av vikt att 
vidmakthålla regler samt att stärka beteenden genom belöningar/sanktioner som är 
kopplade till den aktuella handlingen vilket vår undersökning också visat att 
belöningssystemen syftat till och uppfyllt. 
 
 

 Figur 6 Styrningsfaktorn uppgift ur ett teoretiskt perspektiv. Här anges att styrning över individer passar bäst om uppgiften är att
betrakta som enkel, medan styrning med passar bäst om uppgiften är att betrakta som komplex. 

Styrning med Faktorer Styrning över

Belöningssystem Vidmakthålla regler   Stärker beteende 
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5.5 Människor 
 
Samtliga respondenter uppgav att det gjordes någon form av urval eller uppdelning av 
interner och att detta skedde för att olika interner behövde olika former av vårdprogram 
eller styrning. Weber ([1922 1987]) anger att selekteringen av individer kan vara 
beroende av de krav som tjänsten kräver men att specialisering och inte urvalet är det 
primära vid en användning av styrning över individer. Vår undersökning verkar inte 
stödja detta resonemang eftersom urval och inte specialisering verkade vara det primära 
på den undersökta anstalten. Scott (1998) menar att en organisation aktivt väljer individer 
med liknande uppfattningar men att det dock inte alltid är möjligt. Detta resonemang 
verkar dock inte stödjas av Cable & Parsons (2001); Dose (1997) som menar att individer 
kan sållas bort vid en intervjusituation samt att individer söker sig till organisationer med 
liknande uppfattningar. Scotts (1998) teori verkar delvis vara tillämplig på den 
undersökta anstalten även om det empiriska resultatet mer verkar betona Cable & Parsons 
(2001); Dose (1997) resonemang. Naturligtvis försöker vi inte hävda att interner söker sig 
frivilligt till olika anstalter i ett initialt skede. Dock finner vi det rimligt att antaga att dels 
gavs den undersökta anstalten möjlighet att påverka, utifrån de möjligheter till vård och 
vilken säkerhet som anstalten kunde erbjuda, vilka interner man tog emot. Dels kunde 
interner efter placering på den undersökta anstalten söka sig till en annan anstalt om 
denna kunde erbjuda en för internen mer relevant vård. 
 
Samtliga respondenter berättade att kort praktisk introduktion sker de tre första dagarna 
en intern befinner sig på den undersökta anstalten. Denna syftade till att internerna skulle 
vara medvetna om de regler och rutiner som tillämpades på den undersökta anstalten. 
Vidare uppgav samtliga respondenter att vårdprogrammen kunde ses som en 
socialiseringsprocess vars syfte var att internen skulle utveckla ett för samhället önskvärt 
beteende. Denna mer komplexa socialisering angav samtliga respondenter kunde pågå 
mellan vårdare och intern över verkställighetens längd, annars inte över någon i förväg 
uttryck period. Respondent B och respondent C angav att det även kunde vara av intresse 
att interner hindrades att deltaga i andra interners socialisering. Ouchi (1977); Bamber & 
Snowball (1992) menar att regler och procedurer avgör vad som kan betecknas som en 
acceptabel handling för en individ i en organisation där styrning över individen tillämpas. 
Detta verkar tillämpas på den undersökta anstalten, åtminstone i ett initialt skede. Dose 
(1997); Boland (1979); Ouchi & Price (1993); Scott (1995) anger att socialisering syftar 
till att förse medlemmar med för organisationen önskvärda normer och värderingar som 
kan utgöra vad som kan vara acceptabla handlingsmönster. Även detta resonemang 
verkar stödjas av vår undersökning. Cable & Parsons (2001) anger tre 
socialiseringstekniker nämligen sammanhangssocialisering, innehållssocialisering samt 
socialisering genom sociala aspekter. Cable & Parsons (2001) anger vidare att fixerad 
innehållssocialisering kan vara att föredra om överensstämmelse mellan organisationen 
och individens värderingar och uppfattningar är att föredra. Sammanhangssocialisering 
menar dock Cable & Parsons (2001) verkar ha liten effekt på individens uppfattningar. 
Den anstalt vi undersökt verkar delvis använda sig av Cable & Parsons (2001) teori. 
Bland annat verkar sammanhangssocialisering inte användas medan en 
slumpmässig/föränderlig innehållssocialisering verkar användas. En 
åtskiljande/avstående socialisering genom sociala aspekter verkar ha kombinerats med 
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innehållssocialisering. Vår undersökning kan ej heller inte sägas stödja Cable & Parsons 
(2001) argumentering att en fixerad kan innehållssocialisering fungera mest 
tillfredställande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I figuren (7) ovan har vi försökt samanställa vår teoretiska referensram med avseende på 
typ av styrning relaterat till faktorn människor. Vår figur verkar stödjas av det empiriska 
material undersökningen genererat på så sätt att ett inslag av båda styrformerna, dock 
med fokus på styrning med individer, verkar användas i den undersökta anstalten. Att det 
förhåller sig på detta vis finner vi troligt kan bero på komplexiteten i att ändra beteenden 
svårligen torde kunna uppnås genom endast specialisering/reglering eller endast 
urval/socialisering. Att specialisering inte verkar tillämpas i den undersökta 
organisationen finner vi troligt kan bero på att de uppgifter som kan betraktas som enkla 
är så enkla att alla skall kunna utföra dem. Att socialiseringsprocessen är utformad just på 
detta vis menar vi kan bero på att denna socialiseringstyp är den som är tillräckligt 
flexibel och föränderlig för vad som krävs för att uppnå önskat resultat. Utifrån 
ovanstående resonemang menar vi att ett inslag av båda styrfaktorerna vara av intresse 
men i en organisation som den undersökta. 
 
 
5.6 Avslutande diskussion 
 
Syftet med vår uppsats har varit att skapa förståelse för hur olika faktorer av styrning kan 
samverka för att styra individer i en organisation. Vi har i vår undersökning utgått från tre 
nivåer: intern, vårdare samt inspektör. Ur de olika rollerna har vi försökt påvisa hur och i 
vilken omfattning de olika faktorerna kan samverka. I och med att den undersökta 
organisationen relativt nyligen företagit en omstrukturering från en hierarkisk struktur till 
en mer utplattad struktur så kan faktorernas relation vara något invecklade att uttala sig 
om. Målet med omstruktureringen verkade vara att skapa förutsättningar för att lösa de 
komplexa uppgifter organisationen syftade till, det vill säga ändra ett beteende. Ett ökat 
inslag styrning tillsammans med individer verkade således kunna identifieras i den 
undersökta organisationen. Många gånger fann vi att styrning över individer förkom i 
relativt stor omfattning trots omstruktureringen. Det verkade som om strukturen var 
trögrörlig, att personal många gånger påvisade ovilja att ta till sig den nya strukturen och 
det nya synsättet. Detta skulle kunna bero på att miljön är extrem vilket kan kräva en 
hårdare styrning vilken i sin tur kan ge trygghet. Anledning till att en omstrukturering 
företogs i den undersökta organisationen var att den tidigare styrningen gav en mindre 
tillfredsställande måluppfyllelse.  
 

 Figur 7 Styrningsfaktorn människor ur ett teoretiskt perspektiv. Här anges att vid styrning över individer kan specialisering vara att
betrakta som primärt framför urval, medan vid styrning med individer kan urval och socialisering av urvalet vara det primära. 

Styrning med Faktorer Styrning över

Människor Specialisering/regler Urval/socialisering 
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Hur de olika polära styrsystemen kunde samverka har identifierats i uppsatsen. Beroende 
på vilken uppgift som skulle lösas och därmed förenligt styrsystem kunde visa på inslag 
av samverkansfaktorer från både styrning över och styrning med. Beroende på vilken roll 
respondenten hade reflekterades i olika uppfattningar av tänkt styrning och hur 
styrningen egentligen fungerade. De olika stora inslagen av styrning över i styrning med 
(och tvärt om) varierade mellan samverkansfaktorerna. Till stor del avgjorde uppgiftens 
karaktär vilket styrsystem som skulle prioriteras. Överlag verkade dock den nuvarande 
styrningen fungera mer tillfredställande ur både den styrandes och den styrdes synvinkel. 
Dock verkade som om förändringsarbetet, även om det var på god väg, hade en bit kvar 
för att styrningen skulle passa den komplexa uppgiften. 
 
 
5.7 Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom vårdprogram bevisligen kan leda till färre återfall, jämfört den traditionella 
fångvården, kan intressanta aspekter av styrning kanske hittas där. En närmare studie av 
växelverkan inom styrning med teoretiska samverkansfaktorer skulle kunna belysa 
styrningsproblematiken ytterligare. Eftersom denna typ av styrning är mer hänförlig till 
mjuka variabler än styrning över individen kanske en studie av dessa kan påvisa nya 
aspekter av individuell styrning.  
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