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1. Inledning 
Politiska beslut är i sig själva inget annat än uttryck för mål och visioner som politiker har om 

hur vårt samhälle bör organiseras och hur resurserna bör fördelas. Politikerna behöver aktörer 

som kan genomföra de beslut som fattas, annars blir besluten endast ord på papper.1 Ökade 

insatser för att stoppa gängkriminaliteten eller höja skolresultaten för elever är exempel på 

inriktningsbeslut som blir verkningslösa utan de förvaltningsmyndigheter som lyder under de 

politiska församlingarna. Vad ovanstående exempel beskriver är processen mellan ett politiskt 

beslut och dess realisering, det vill säga när en förvaltningsmyndighet måste implementera 

och genomföra den politik som våra folkvalda politiker har beslutat om. En perfekt 

implementering innebär att det inte sker några som helst förändringar av politiken under 

implementeringsprocessen; politiska mål och faktiska resultat är desamma.2 Ur ett 

demokratiskt perspektiv är en sådan implementering önskvärd eftersom det innebär att 

medborgare har stora möjligheter till ansvarsutkrävande och därmed behåller kontroll över 

den politiska makten.3 Utifrån idealet om en perfekt implementering är dock sannolikheten 

stor att implementeringen misslyckas på ett eller annat sätt, något som brukar benämnas som 

”demokratins svarta hål”.4 Samtidigt går det att hävda att politikens genomförande förutsätter 

en mobilisering av kompetenser och resurser som våra politiker inte besitter. Därmed går det 

att påstå att vi medborgare inte vill att politiker utför det arbete som nu exempelvis poliser 

och lärare gör. Situationen beskriver ett tydligt dilemma inom implementeringsforskningen 

där det föreligger ett spänningsförhållande mellan å ena sidan kapacitet att genomföra 

politiska beslut och å andra sidan behovet av politisk kontroll över genomförandet.5  

 

Den mängd förvaltningsmyndigheter som existerar, både i Sverige och i övriga länder, samt 

variationen i organisering och styrning inom myndigheterna har lett till att 

implementeringsforskningen är omfattande. En del av implementeringsforskningen har sin 

grund i demokratiteori medan annan forskning fokuserar på organisatoriska aspekter. 

Beroende på vilken teoretisk utgångspunkt man har samt vilken typ av myndighet eller 

organisation som undersöks kommer därför implementeringen att förstås på olika sätt. Det är 

vanligt att forskare väljer att fokusera på vissa specifika aspekter av 

 
1 Hertting, ”Implementering: perspektiv och mekanismer” s. 185. 
2 Ibid, s. 187. 
3 Ibid. 
4 Rothstein, “Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet”, s. 19. 
5 Hertting, ”Implementering: perspektiv och mekanismer” s. 206. 
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implementeringsprocessen. Aspekter som går att relatera till implementering är bland annat: 

de politiska besluten, vertikal och horisontell kedja, gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme 

samt mottagarna av implementeringen.6 

 

Trots det breda forskningsunderlaget har förvånansvärt lite implementeringsforskning 

bedrivits inom kriminalpolitikens område. Det finns studier som undersöker implementering 

inom Kriminalvården men i dessa fall utgår man ifrån en annan begreppsanvändning av 

implementering än den statsvetenskapliga. Fokus har då varit att utreda hur olika 

behandlingsmetoder och program kan eller bör implementeras inom verksamheten för att 

därmed bidra med kunskap och insikter riktade till aktörer som arbetar med kriminalvård.  

 

Forskning om riskfaktorer för brottslighet har visat att det finns en koppling mellan det 

neuropsykiatriska funktionshindret ADHD och kriminalitet. En amerikansk studie från 2012 

visar att risken för att hamna i kriminalitet är mer än tre gånger så stor bland personer som 

inte fått behandling för sin ADHD jämfört med personer utan diagnos.7 Svensk forskning 

visar också att ADHD är överrepresenterat hos ungdomar som begår brott.8 Enligt 

Kriminalvårdens utredningsteam är förekomsten av ADHD i fängelsepopulationer mellan fem 

och tio gånger högre än genomsnittet i befolkningen.9 På grund av det ökade gängvåldet och 

antalet skjutningar som idag sker på flera platser i Sverige rapporterar media mycket om hur 

politikerna agerar för att åtgärda dessa problem. Trots det rådande forskningsstödet för 

kopplingen mellan ADHD och kriminalitet pratas det förvånansvärt lite om hur den 

kunskapen kan bidra till att lösa problemen. Istället argumenterar många av politikerna för att 

vi borde höja straffen, något som av andra politiker skulle kunna betraktas som ett sätt att 

locka till sig väljare snarare än att utgöra en genomtänkt och forskningsbeprövad åtgärd för att 

minska antalet brott.  

 

Ett av Kriminalvårdens huvuduppdrag är att förebygga återfall i brott.10 Att ADHD tros vara 

en riskfaktor för kriminalitet skapar incitament för myndigheten att satsa på ADHD-utredning 

och behandling av intagna som en del av det återfallsförebyggande arbetet. Detta var precis 

 
6 Hertting, “Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 191. 
7 Klein et al,” Clinical and Functional Outcome of Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 33 Years 
Later”, s. 1299. 
8 Åström, Att bedöma behov - utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar, s. 22. 
9 Simonsson & Lundholm, PAST Projekt ADHD Stationärt Team Slutrapport, s. 9. 
10 Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården, §2. 
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vad som skedde under åren 2014–2015, då Kriminalvården genomförde två projekt som 

syftade till att öka antalet klienter inom verksamheten som blir utredda för ADHD. Frånvaron 

av politiskt fokus på kopplingen mellan ADHD och kriminalitet i medierapporteringen leder 

till att dessa projekt blir intressanta att utreda utifrån ett implementeringsperspektiv. Det är 

med andra ord inte självklart varifrån projektidén kommer och med vilket mandat 

Kriminalvården genomförde projekten. Situationen utgör ett exempel på det 

spänningsförhållande inom implementering som tidigare beskrivits mellan å ena sidan 

effektivitet och kapacitet att genomföra politik och å andra sidan behovet av demokratisk 

kontroll i processen.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att undersöka hur ett politiskt beslut om intensifiering av 

återfallsförebyggande arbete har implementerats av Kriminalvården. Studien utgår från ett 

statsvetenskapligt perspektiv på Kriminalvårdens arbete med ADHD som 

återfallsförebyggande åtgärd. Incitament för en sådan studie uppkommer utifrån avsaknaden 

av statsvetenskapliga implementeringsstudier inom Kriminalvårdens arbete med återfall i 

brott. Mer specifikt kommer studien undersöka hur två regeringsuppdrag om förstärkta 

insatser för unga respektive våldsamma klienter har implementerats med fokus på två projekt 

som Kriminalvården genomförde inom ramen för dessa regeringsuppdrag. Detta kommer att 

ske genom att undersöka fyra aspekter av implementering: det politiska beslutet, den vertikala 

och horisontella kedjan, gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme samt mottagarna av 

implementering. Samtliga aspekter relaterar till ett antal teorier inom 

implementeringsforskning. Teoriernas förklaringskraft för implementering kommer att prövas 

i studien. Då många av teorierna på området utvecklades under 1970-och 1980 talet samt att 

en stor del av den forskning som finns är gjord utifrån amerikansk- och brittisk kontext så 

kommer teoriernas förklaringskraft att prövas utifrån en modern, svensk kontext. Studien 

ämnar därmed också kunna säga någonting om hur implementering av politiska beslut i 

svensk förvaltning kan förstås idag. Följande frågeställning vägleder studien: 

 

• Hur kan implementeringen av ett politiskt beslut inom Kriminalvården förstås utifrån 

följande aspekter: det politiska beslutet, den vertikala och horisontella kedjan, 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme samt mottagarna av implementeringen? 
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1.2. Bakgrund 

 

1.2.1. Styrning av Kriminalvården 

I förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården fastställs myndighetens 

uppgifter som framförallt innefattar ett ansvar för att verkställa påföljder och förebygga 

återfall i brott.11 Kriminalvården styrs bland annat via regleringsbrev som regeringen skickar 

till myndigheten varje år. Regleringsbreven anger finansiella anslag, prioriterade områden 

samt krav om återrapportering och särskilda uppdrag. Förutom de uppdrag som myndigheten 

kan få via de årliga regleringsbreven kan Justitiedepartementet även ge myndigheten uppdrag 

genom särskilda regeringsbeslut. Dessa uppdrag behöver då inte slutföras under det år som 

regleringsbrevet avser utan kan pågå under en längre period.12 2013 tog Kriminalvården emot 

två sådana särskilda regeringsbeslut. Uppdragen handlade om att genomföra särskilda 

satsningar med inriktning på en intensifiering och vidareutveckling av de 

återfallsförebyggande insatserna dels i förhållande till gruppen våldsamma män, dels i 

förhållande till gruppen unga. I båda uppdragen ålade regeringen Kriminalvården att 

slutredovisa sina resultat senast 31 mars 2017.13   

 

1.2.2. Projekten PAST och PAMUT 

30 mars 2017 publicerade Kriminalvården sin slutredovisning av de insatser som genomförts 

utifrån regeringsuppdragen från 2013. I sammanställningen av utförda insatser som redovisas 

i slutrapporten finns bland annat en beskrivning av två projekt som Kriminalvården 

genomförde under 2014–2015. Båda projekten syftade dels till att öka antalet klienter som blir 

utredda för ADHD men också till att skapa en utredningsrutin som håller hög kvalitét.14 

PAMUT (Projekt ADHD Mobilt Utredningsteam) pågick mellan mars och december 2014 på 

sju anstalter i region väst. PAST (Projekt ADHD Stationärt Utredningsteam) genomfördes 

mellan oktober 2014 och december 2015 på häkten och anstalter i region Stockholm. 

Målgrupperna för båda projekten var unga våldsbrottsdömda klienter. Projekten genomfördes 

på lite olika sätt men grundidén var densamma för båda projekten. Arbetsrutinen gick till så 

att personal på häkte respektive anstalt (i projekten fick de benämningen ADHD-

ambassadörer) erbjöd klienter i målgruppen att ta emot en ADHD-screening. En sådan 

 
11 Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården, §2. 
12 SOU 2015:57, s. 91. 
13 Ju2013/4393/KRIM, Ju2013/4394/KRIM. 
14 Kriminalvården, Slutredovisning till regeringen: Kriminalvårdens förstärkta insatser för unga i kriminalvård 
och förstärkta insatser för våldsamma män 2013–2016, s. 12. 
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screening innebar att personalen skattade aktuella symptom från de senaste sex månaderna 

samt symptom under barndomen. Om en klient som tackat ja screenade positivt kopplades ett 

utredningsteam bestående av psykologer, psykiatriker och sjuksköterska in för vidare 

utredning.15  

 

1.3. Avgränsningar 

Tidsspannet som studien undersöker sträcker sig mellan 2013 och 2017. Anledningen till den 

valda tidsperioden beror främst på att den täcker in hela implementeringsprocessen, från det 

politiska beslutet till dess genomförande. På så sätt kan studien också undersöka 

implementeringsprocessen i sin helhet. Dessutom beror valet av tidsperiod på att studien 

undersöker implementering utifrån en modern kontext. Vidare har en avgränsning gjorts 

gällande valet av undersökningsområde. Studien fokuserar på Kriminalvårdens arbete med 

ADHD-utredning och det grundar sig dels i ett intresse för neuropsykiatriska funktionshinder 

som riskfaktorer för kriminalitet och dels i det faktum att material som visar hela 

implementeringsprocessen finns tillgängligt.  

 

1.4. Disposition 

Studien är indelad i sex avsnitt. Det inledande avsnittet sammanfattar problemområdet, 

formulerar syfte och frågeställning samt ger en bakgrund till valet av studieområde. Andra 

och tredje avsnitten behandlar tidigare forskning och det teoretiska ramverk som används i 

studien. Det fjärde avsnittet behandlar val av metod och material där studiens analysverktyg 

presenteras. Det femte avsnittet utgör studiens resultat och analys och det sjätte och sista 

avsnittet beskriver studiens slutsatser. 

 

  

 
15 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 15. 
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2. Tidigare forskning  
I det här avsnittet har tidigare forskning valts ut utifrån dess relevans för studiens syfte. Den 

tidigare forskning som fokuserar på implementering inom svensk förvaltning har valts utifrån 

det teoretiska ramverk som använts, där studierna på ett eller annat sätt relaterar till de 

aspekter av implementering som denna studie tillämpar i undersökningen. De studier som 

undersöker implementering inom Kriminalvården som presenteras här har utgått från ett 

behandlingsinriktat perspektiv och kan därför kontrasteras mot det statsvetenskapliga 

angreppssätt som denna studie utgår ifrån. 

 

2.1. Implementering i svensk förvaltning 

Bengtsson skriver i sin avhandling från 2011 om tjänstemäns inflytande i kommunala 

implementeringsprocesser och undersöker uppförandet av vindkraftverk i två kommuner. 

Bengtsson kommer fram till att tjänstemännen i det aktuella fallet hade inflytande över 

implementeringsprocessen utifrån tre dimensioner av makt: agenda, beslut och kontext. I sina 

slutsatser diskuterar Bengtsson bland annat hur tjänstemännens val mellan att ta initiativ och 

undvika att ta initiativ kan påverka hur och om beslut överhuvudtaget kommer att fattas. 

Vidare hade tjänstemännen makt i processen genom deras sätt att belysa och prioritera vissa 

frågor mer andra.16 I vissa fall inskränks tjänstemännens handlingsutrymme från politiskt håll, 

antingen innan eller efter själva genomförandet via exempelvis direktiv och utvärderingar. I 

grund och botten menar dock Bengtsson att tjänstemän har ett omfattande handlingsutrymme i 

implementeringsprocessen och arbetar under stor frihet.17  

 

Callerstig och Lindholm undersöker implementeringen av jämställdhets- och mångfaldsmål i 

räddningstjänsten i en fallstudie från 2015. Genom ett tiotal intervjuer undersöker forskarna 

det statliga projektet “En brandstation för alla” som utgår från ett regeringsuppdrag om 

åtgärder för att öka rekryteringen av kvinnor inom brandkåren. I sina resultat diskuterar 

författarna svårigheter med genomförandet av jämställdhets- och mångfaldsmålen utifrån 

olika aspekter. Samtliga intervjupersoner menade att det fanns problem med styrningen av 

projektet. Enligt författarna så beskrev intervjupersonerna att det saknades en sammanhållen 

projektidé, något som gav utrymme för olika tolkningar. Detta utrymme för egen tolkning 

exemplifieras genom att delprojektet “Friska brandmän”, som var kopplat till det 

 
16 Bengtsson, Anteciperande förvaltning, s. 215. 
17 Ibid, s. 216. 
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övergripande målet om arbetsmiljö och jämställdhet, någonstans under tidens gång blev 

omtolkat till ett fokus på cancerrisker för brandmän.18 Sättet som mål och delprojekt 

omformulerades på under vägen belyser enligt författarna hur implementering på många sätt 

är ett görande, där politiken skapas av utföraren och där beslutsfattares ursprungliga 

intentioner påverkas av enskilda aktörer inom den aktuella organisationen.19 Vidare menar 

författarna att begreppen jämställdhet och mångfald är vaga till sin natur, vilket bidrog till 

motstridiga uppfattningar om vad målen innebar och hur ett sådant arbete borde se ut. 

Författarna diskuterar vidare hur viljan hos organisationen att genomföra projektet minskade i 

takt med en ineffektiv styrning och svag förståelse för varför och hur det politiska initiativet 

skulle implementeras.  

 
2.2. Implementering inom Kriminalvården 

Holmberg och Fridell skriver om implementering i svensk kriminalvård i sin rapport 

“Implementering av nya behandlingsprogram i kriminalvården”. Till skillnad från Callerstig 

och Lindholm har Holmberg och Fridell fokuserat på organisatoriska frågor snarare än 

processen från politiskt beslut till dess realisering. Med andra ord undersöker författarna 

processen i ett senare led där vägen mellan behandlingsprogrammets införande till dess 

genomförande utgör huvudsakligt fokus. Författarna studerar de två brotts- och 

missbruksrelaterade programmen One-To-One och Våga Välja som båda utgör ett led i 

Kriminalvårdens arbete med att minska återfall i brott. Genom bland annat intervjuer och 

enkätundersökningar undersökte författarna vilka faktorer som underlättade, respektive 

försvårade arbetet med programmen.20 Författarna kom fram till en rad olika faktorer som 

påverkade implementeringen av programmen där bland annat tid för arbete med programmen, 

stöd och handledning från kollegor och chefer samt verksamhetsställens och chefers tidigare 

erfarenhet av behandlingsarbete utgjorde viktiga faktorer för ett lyckat genomförande. I de 

fall personalen upplevde sig sakna dessa förutsättningar kunde det leda till att de distanserade 

sig till arbetet och intog en cynisk inställning till programmen.21  

 

I en liknande studie undersöker Engström och Armelius implementeringen av en strukturerad 

utvärderings- och klientbedömningsmetod (ASI) inom Kriminalvården. Metoden utgörs av en 

 
18 Callerstig & Lindholm, “Implementering av jämställdhets- och mångfaldsmål” s. 231.  
19 Ibid.  
20 Holmberg, “Organisationsperspektiv på implementering av brott-och missbruksrelaterade program”, s. 613.  
21 Ibid, s. 614. 
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intervju innehållande frågor om bland annat fysisk och psykisk hälsa, arbete, kriminalitet, 

umgänge och missbruk. ASI-intervjun anses vara ett värdefullt hjälpmedel vid utredningar, 

behandlingsinsatser samt utvärderingar av genomförda insatser.22 Engström och Armelius 

undersöker om och på vilket sätt som ASI-intervjun fortsättningsvis har använts av den grupp 

socialarbetare, behandlingspersonal samt kriminalvårdspersonal som deltagit i utbildningar av 

metoden.23 Enligt författarna kan resultatet av deras studie användas som feedback till den 

pågående implementeringen av metoden, samt bidra med erfarenheter till andra som är i 

inledningsfasen av att implementera ASI-intervjun eller andra behandlingsmetoder i 

missbrukarvården.24 Engström och Armelius kommer fram till att chefer och arbetsledare var 

de främsta initiativtagarna till ASI-utbildningarna. Dock var det en betydande andel av 

kriminalvårdens deltagare som uppgav att de inte fått tillräckligt med stöd i användandet av 

metoden.25 Enligt författarna saknades en planmässig och organiserad användning av metoden 

och de efterfrågar därför utbildning för chefer i hur metoden på bästa sätt implementeras i 

verksamheterna.26  

 

Sammantaget kan konstateras att Bengtssons samt Callerstig och Lindholms studier 

undersökte vissa av de aspekter av implementering som denna studie kommer att fokusera på, 

framförallt vad gäller gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme samt det politiska beslutets 

tydlighet. Vidare fokuserar båda studierna om Kriminalvården sina analyser på hur 

behandlingsprogram för kriminella på bästa sätt implementeras av myndigheten. Denna studie 

tar inspiration från Holmberg och Fridell samt Engström och Armelius när det handlar om 

valet av undersökningsobjekt men tillämpar, liksom Bengtsson och Callerstig och Lindholm, 

ett statsvetenskapligt perspektiv på Kriminalvårdens arbete med återfall i brott.  

 

  

 
22 Engström & Armelius, ”Implementering av en strukturerad intervju (ASI) i missbruksvård och kriminalvård”, 
s. 28. 
23 Ibid. 
24 Engström & Armelius, ”Implementering”, s. 31. 
25 Ibid, s. 37. 
26 Ibid, s. 40. 
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3. Teori 
Teorianknytningen utgör en viktig del i denna studie då ett antal teorier inte bara kommer att 

tillämpas, utan även kritiskt prövas i analysen. Med hänsyn till att denna studie till stor del är 

teoriprövande hade det varit önskvärt att använda så många teorier som möjligt i 

undersökningen för att på lämpligast sätt kunna avgöra vilken eller vilka teorier som bäst 

förklarar det fall av implementering som undersöks. Med anledning av de aspekter av 

implementering som studien utgår ifrån har dock en avgränsning varit nödvändig. Studien 

tillämpar således tre övergripande teorier där samtliga av dessa på något sätt relaterar till det 

politiska beslutet, vertikala och horisontella kedjan, gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 

samt mottagarna av implementering. Teorierna som presenteras kan ha olika benämningar; i 

denna studie kommer teorierna att benämnas som top-down, bottom-up samt governance.  

 

3.1. Top-down 

Pressman och Wildavsky, två amerikanska statsvetare som sägs vara pionjärerna inom 

implementeringsforskning, publicerade i början på 1970-talet en bok som på många sätt 

utgjorde startskottet för den teoretiska debatten om implementering.27 I boken presenteras en 

något pessimistisk bild av situationen; författarna menar att vi har en alldeles för naiv syn på 

implementering och argumenterar för att inte ens under de mest gynnsamma omständigheter 

kommer politiska mål och beslut att kunna genomföras på det sätt som var tänkt. Anledningen 

beror enligt författarna på att den mängd aktörer som är inblandade i processen måste ta 

beslut och samverka med varandra på en sådan omfattande och komplex nivå att det är näst 

intill omöjligt att realisera de mål som implementeringen utgår ifrån.28 De är således kritiska 

till vad som kan benämnas som den vertikala kedjan inom implementering, där flera lager av 

beslutsfattande aktörer ingår i processen.29 Pressman och Wildavsky menar att det politiska 

beslutet bör innefatta direkta medel för att uppfylla de mål som uttrycks, och argumenterar för 

att de beslutsfattande leden inom implementeringsprocessen ska minimeras.30  

 

 
27 Hertting, “Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 185. 
28 Pressman & Wildavsky, Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland, s. 
94. 
29 Hill & Hupe, Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice, s. 126. 
30 Pressman & Wildavsky, Implementation, s. 94. 
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Två andra förespråkare för top-down perspektivet, Sabatier och Mazmanian, menar också att 

en lyckad implementering förutsätter otvetydliga mål och direktiv.31 Författarna argumenterar 

för en hög grad av politisk kontroll som ska genomsyra hela implementeringsprocessen. De 

menar till exempel att den myndighet som ansvarar för genomförandet bör få stöd och råd 

under hela implementeringsprocessen från åtminstone en av de politiker som utformat 

beslutet.32 Sabatier och Mazmanian uttrycker själva att strategierna de presenterar i grund och 

botten handlar om att få aktörer att följa de riktlinjer som ställts upp.33 Resonemangen 

grundas i uppfattningen att en lyckad eller misslyckad implementering beror på hur väl 

implementeringen stämmer överens med det uppsatta målet.34 Implementeringsforskning 

utifrån ett top-down perspektiv handlar alltså till stor del om att analysera det politiska 

beslutets tydlighet i fråga om mål och medel, för att på så sätt kunna säkra en effektiv 

implementering.35 Det finns en tydlig koppling till tanken om demokratisk legitimitet i denna 

teori; i tanken om demokrati ingår indirekt idén om att det inte finns någon skillnad mellan 

politiskt beslutsfattande och dess implementering.36 Däremot går det att kritisera såväl tanken 

om en perfekt implementering som önskan om att myndigheterna agerar helt utan inflytande 

och egna resurser i implementeringsprocessen, något som bland annat bottom-up teorin tar 

fasta på.  

 
3.2. Bottom-up 

Där top-down teorin riktar in sig på det politiska beslutet och dess förutsättning för en lyckad 

implementering går bottom-up teorin in i debatten från motsatt håll; det är i mötet med 

medborgarna som de politiska besluten får verklig existens och således där som fokus bör 

ligga.37 Michael Lipsky har här haft en stor inverkan på implementeringsforskningen och 

utvecklandet av bottom-up teorin.38 I sin bok Street-level Bureaucracy argumenterar Lipsky 

för att policys inte kan definieras som ett resultat av vad lagstiftare och högt uppsatta politiker 

beslutar om. Istället menar Lipsky är det besluten och rutinerna som enskilda tjänstemän 

ansvarar för som i slutändan blir den politik som faktiskt genomförs.39 Anledningen menar 

 
31 Sabatier & Mazmanian, “The Conditions of Effective Implementation: A Guide to Accomplishing Policy 
Objectives”, s. 487. 
32 Ibid, s. 485. 
33 Ibid. 
34 Pressman & Wildavsky, Implementation, xiv. 
35 Hertting, “Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 192. 
36 Hill & Hupe, Implementing Public Policy, s. 28. 
37 Hertting, “Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 200. 
38 Hill & Hupe, Implementing Public Policy, s. 51. 
39 Lipsky, Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, xiii. 
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Lipsky är att dessa gräsrotsbyråkrater40, som har direktkontakt med politikens mottagare, i 

många fall måste göra bedömningar i enskilda fall och då även tolka de lagar och beslut som 

ligger till grund för arbetet.41 Utifrån Lipskys resonemang går det att hävda att 

gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme i implementeringsprocessen och att de får 

en stor maktposition i hur genomförandet går till.42 En förespråkare för top-down perspektivet 

skulle förmodligen se en sådan situation som problematisk och vilja åtgärda detta med ökad 

politisk kontroll över processen. Lipsky utgår dock från ett annat perspektiv. Han menar att 

gräsrotsbyråkrater är fast i ett dilemma: å ena sidan måste de ta hänsyn till den ökade mängd 

regler och byråkrati som styr över dem, å andra sidan är de också skyldiga att agera utifrån 

mottagarnas behov och önskemål.43 Detta samtidigt som de har en begränsad mängd resurser 

och stöd till hjälp.44 Gräsrotsbyråkrater gör så gott de kan och ökad styrning uppifrån skulle 

därför endast förvärra situationen.45  

 

Två brittiska förespråkare för bottom-up teorin, Barrett och Fudge, kritiserar top-down 

perspektivets syn på politiska beslut. De menar att förhållandet mellan policy och 

genomförande inte kan betraktas som en mekanisk överföringsprocess där ett politiskt beslut 

direkt översätts till åtgärder. Barett och Fudge menar istället att förhållandet mellan policy 

och implementering är dynamiskt; lika mycket som policyn driver genomförandet så kan 

individer påverka policyn.46 Författarna diskuterar organisationsteorins förklaringskraft för 

implementering och menar att denna är otillräcklig eftersom den inte analyserar aktörerna 

som är inblandade.47 Implementeringsprocessens dynamiska egenskaper förklaras istället 

bättre genom att analysera de enskilda aktörernas tankegångar och motiv. Tanken är att det 

inom en organisation etableras vissa normer och ett visst förhållningssätt som individerna 

inom organisationen anpassar sig efter. Dessa normer kan inte enbart sägas uppstå utifrån 

organisatorisk styrning utan skapas också i interaktionen mellan individer. Detta påverkar 

enligt författarna inte bara de beslut som tas utan även kulturen inom organisationen vilket i 

sin tur leder till att vissa intressen kommer att framhävas framför andra.48 Barrett och Fudge 

menar därför att förhållandet mellan policy och genomförande måste analyseras på en 

 
40 Hertting, “Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 200. 
41 Lipsky, Street-level Bureaucracy, xiii. 
42 Hertting, “Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 200. 
43 Lipsky, Street-level Bureaucracy, xiv. 
44 Ibid, xv. 
45 Hill & Hupe, Implementing Public Policy, s. 53. 
46 Barrett & Fudge, Policy and Action, s. 265. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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mikronivå, där aktörers interaktioner studeras i detalj för att därigenom kunna identifiera vilka 

intressen och prioriteringar som spelar roll.49 Vidare ger en sådan analys också en förklaring 

till individens egen uppfattning om sin roll och syfte inom organisationen vilket i sin tur 

förväntas generera en bättre förståelse för hur implementering av politiska beslut faktiskt går 

till.50 Det går alltså inte att bortse från de aktörer som implementerar beslutet, då de samtidigt 

är med och skapar det.51  

 

3.3. Governance 

Det har hänt mycket inom offentlig förvaltning sedan top-down och bottom-up teorierna fick 

sina genomslag på 1970- och 80-talet. Globalisering, decentralisering och valfrihet är viktiga 

begrepp inom offentlig sektor idag, och har gjort att statens kapacitet att styra samhället har 

minskat.52 Införandet av New Public Management (NPM) kan sägas vara en bidragande orsak 

till den förändring av styrsystem som nu existerar i samhället. Hertting och Vedung definierar 

NPM som en reformrörelse som i generella drag handlar om att effektivisera genom utvecklat 

ledarskap, mål-och resultatkrav, delegering, konkurrensutsättning och utökade möjligheter för 

konsumenter och brukare att utöva inflytande på den offentliga servicen.53 Förändringarna 

inom offentlig sektor har gjort att forskningsområdet utvecklat nya förklaringsmodeller för 

politisk styrning och implementering.54 Governance är ett begrepp som avser styrning och 

samordning och används här som samlingsnamn för två av de förklaringsmodeller som 

tillkommit inom implementeringsforskning.55  

 

Den första modellen inom governance som här presenteras är nätverksteori. Hertting och 

Vedung diskuterar teorins betonande av mer horisontell och flexibel samordning mellan 

myndigheter och organisationer och visar hur teorin stämmer överens med verkligheten då 

nätverk och samarbete idag är en självklar del av offentlig förvaltning.56 Grundtanken inom 

nätverksteori är att en aktör som givits ett politiskt uppdrag är beroende av andra aktörer för 

att lyckas. Central styrning bör därför främst syfta till att initiera och stimulera den process av 

nätverkande som följer.57 O’Toole och Montjoy var bland de första att analysera 

 
49 Barrett & Fudge, Policy and Action, s. 254. 
50 Ibid, s. 265. 
51 Hill, The Public Policy Process, s. 184. 
52 Pierre, “Regeringen styr riket? Governance-problematikens huvuddrag”, s. 242. 
53 Hertting & Vedung, Den utvärderingstäta politiken, s. 31. 
54 Pierre, “Regeringen styr riket?”, s. 241. 
55 Ibid, s. 243.  
56 Hertting & Vedung, Den utvärderingstäta politiken, s. 41. 
57 Ibid, s. 45. 
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implementering utifrån ett samverkansperspektiv. De menar att samarbete mellan 

organisationer kan öka chanserna för en lyckad implementering, men bara om 

organisationerna får stöd från den centrala ledningen att starta upp och koordinera 

samarbetet.58 Stödet som författarna diskuterar handlar främst om att de politiker som initierar 

implementeringen bör tillsätta tillräckligt med resurser till de inblandade organisationerna och 

säkerställa att samarbetet kan ske på ett smidigt sätt.59  Utifrån nätverksteori kan 

implementering förstås genom att undersöka hur väl samarbetet mellan olika aktörer 

fungerar.60 

 

Den andra modellen inom governance handlar om mottagarna och deras inflytande över 

implementeringen. Hill och Hupe menar att det finns både teoretiska och metodologiska 

överväganden angående detta tema och konstaterar att mottagarnas respons på 

implementeringen kan sägas ingå som en del av nätverksanalys likväl som en del av bottom-

up teorin.61 I denna studie presenteras temat som en del av governance-forskningen då det går 

att relatera temat till effekterna av NPM. Hertting och Vedung diskuterar vad de benämner 

som brukarstyrning och menar att en central del av NPM är valfrihet och kundanpassning, 

vilket innebär att det är brukarnas efterfrågan som i praktiken styr genomförandet av 

politiken.62 Att mottagarna är med och styr implementeringens utfall kan sägas öka graden av 

deltagardemokrati i samhället. Uppgiften som implementeringsforskare blir då att undersöka 

hur mycket inflytande mottagarna ges i implementeringsprocessen. Samtidigt har mottagarna 

inte alltid möjlighet eller ens rätt att påverka utfallet av politiken. Inte minst är fallet så inom 

kriminalpolitikens område där mottagarna, i det här fallet kriminella personer, ofta är tvingade 

att acceptera implementeringens utfall. Utifrån detta perspektiv kan implementering förstås 

genom att undersöka i vilken grad mottagarna samarbetar med de aktörer som implementerar 

den aktuella policyn.63 

 

 

 

 

 
58 O’Toole & Montjoy, “Interorganizational Policy Implementation: A Theoretical Perspective”, s. 492.  
59 Ibid, s. 499. 
60 Hill & Hupe, Implementing Public Policy, s. 133. 
61 Ibid, s. 135. 
62 Hertting & Vedung, Den utvärderingstäta politiken, s. 50. 
63 Hertting, “Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 202. 
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4. Metod 

Detta avsnitt presenterar metoden med tillhörande analysverktyg samt det material som 

används i studien. I avsnittet diskuteras även vilka avgränsningar som gjorts samt vilka 

begränsningar som metoden och materialet innebär för studiens genomförande. 

 

4.1. Kvalitativ textanalys 

Enligt Widén kan texter analyseras med syfte att skapa förståelse för hur ett samhälle är 

organiserat och vilka politiska maktstrukturer som existerar. Fokus kan då vara att undersöka 

vilka samhällsföreträdare och övriga aktörer som framför vissa idéer för att därigenom se 

vilka värderingar och normer som kommer till uttryck från texten.64 Esaiasson et al diskuterar 

vidare hur textanalys kan användas för att visa hur underliggande betydelser och 

meningsprocesser kommer till uttryck, då de ofta lämnar spår efter sig i skriven form.65 Denna 

studie undersöker processen från ett politiskt beslut till dess genomförande. I den processen 

förekommer olika aktörer, deras hierarkiska roller och ansvarsområden. De aktörer och roller 

som undersöks i denna studie är bland annat politiker, ledningsgrupper och tjänstemän inom 

Kriminalvården. Således kommer studien att framhäva vissa maktstrukturer och 

organisatoriska värderingar som existerar i den aktuella kontexten. Dessutom kommer studien 

att belysa hur olika idéer och normer ges uttryck, samt hur aktörer agerar gentemot varandra 

utifrån dessa idéer och normer. Detta görs genom en detaljerad granskning av det material 

som valts och genom att framhäva underliggande betydelser av sådant som inte är givet vid 

första anblick. Sammantaget dras därför slutsatsen att kvalitativ textanalys är en lämplig 

metod att använda i denna studie. Valet av metod grundas dessutom i det faktum att både 

beslut och redovisning av dess implementering finns väl tillgängliga i skriven form.  

 

Med hänsyn framförallt till aspekterna gällande gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme samt 

mottagarna av implementering hade intervjuer med ADHD-ambassadörerna och eventuellt 

med klienter som deltog i projekten varit en lämplig alternativ metod för denna undersökning. 

På grund av att studien även ämnar undersöka aspekter som riktar sig mot delar längre upp i 

processen, där främst det politiska beslutet och den vertikala styrningskedjan åsyftas, gjordes 

dock bedömningen att textanalys i slutändan var en mer passande metod för studiens syfte. 

 
64 Widén, “Kvalitativ textanalys”, s. 197. 
65 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 212. 
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Det material som används i textanalysen berör dessutom gräsrotsbyråkraterna och mottagarna 

på ett sätt som är tillräckligt med tanke på uppsatsens omfattning och studieområde.  

 

Vad som är viktigt att reflektera över när kvalitativ textanalys används som metod är att 

författarens förförståelse kan påverka resultatet. Teorell och Svensson diskuterar begreppet 

“förförståelsehorisont” som innebär att forskare har omedvetna förväntningar som stör 

tolkningsarbetet på så sätt att vissa möjliga tolkningar får ge vika till förmån för andra.66 De 

menar dock att förförståelseaspekten inte behöver utgöra ett problem och konstaterar att i 

tolkningsarbete finns ingen slutgiltig sanning.67 Esaiasson et al konstaterar vidare att 

problemet med att forskarens tidigare erfarenheter påverkar resultaten inte är unikt för 

kvalitativa textanalyser utan existerar i princip inom all samhällsforskning. Vad som blir 

viktigt när materialet ska tolkas är en öppen och transparent argumentation.68 Att denna studie 

tillämpar teoretiskt förankrade analysredskap leder till att det åtminstone blir mer förutsägbart 

hur textens betydelse vinklas.  

 

4.2. Analysverktyg 

Att granska en text för att besvara en frågeställning kräver mer än en vanlig genomläsning; 

texten kommer inte att tala för sig själv.69 En kvalitativ textanalys använder därför ett antal 

preciserade analysfrågor som ska ställas till textmaterialet. Svaren på analysfrågorna utgör 

också lösningen på själva forskningsproblemet. Esaiasson et al menar att analysfrågorna bör 

formuleras utifrån centrala begrepp som vägleder forskaren i hanteringen av texten.70 Mer 

specifikt diskuterar Widén användningen av en problematiserande dimension av textanalys 

som helst görs med hjälp av någon form av teoretisk perspektivtagning. Detta, menar Widén, 

bidrar till att textanalysen drivs av teoretiskt härledda analysfrågor.71 Vad författarnas 

resonemang innebär för denna studie är att de analysfrågor som valts ut utgår från vissa 

teoretiska begrepp som kan relateras till forskningsproblemet. Med andra ord kommer 

samtliga analysfrågor att koppla till de aspekter av implementering som undersökningen vilar 

på och därigenom de olika teorier som används.  

 

 
66 Teorell & Svensson, Att fråga och att svara, s. 101. 
67 Ibid.  
68 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 228. 
69 Teorell & Svensson, Att fråga och att svara, s. 100.  
70 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 216. 
71 Widén, “Kvalitativ textanalys”, s. 202. 
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Med hänsyn till att analysfrågorna utgör de viktigaste redskapen i textanalysen är det viktigt 

att reflektera över frågornas validitet. Med andra ord: utgör frågorna rimliga empiriska 

indikatorer på det fenomen som undersöks? I ett sådant övervägande är ett kumulativt 

angreppssätt lämpligt. Att titta på hur andra forskare har ställt frågor inom närliggande 

forskningsområde är ett sådant angreppssätt.72 En kritisk textanalys som exempelvis 

diskursanalys kan med fördel använda analysfrågor som utgår från någon av forskarna på 

området, där Carol Bacchis metod är vanligt förekommande.73 Denna studie är dock mer av 

en systematiserande karaktär, vilket innebär att de analytiska begreppen som används inte är 

lika givna.74 I denna studie kommer utformningen av frågorna att utgå från hur tidigare 

forskare inom implementering ställt frågor till liknande texter. Med tanke på att de aspekter 

av implementering som valts ut också grundar sig på vad tidigare forskare och teoretiker inom 

området ansett vara viktiga måste även det anses stärka validiteten. 

 

Vid utformning av analysfrågor krävs även en reflektion över vilken typ av svarsalternativ 

som frågorna ska innehålla. Till skillnad från stängda svarskategorier så kommer ett öppet 

förhållningssätt leda till att innehållet i de aktuella texterna styr undersökningen i högre 

grad.75 Denna studie kommer att kombinera öppna och bestämda svar beroende på vilken 

aspekt av implementering som analyseras. De analysfrågor som tillämpas och som utgör 

studiens analysverktyg är uppdelade i fyra kategorier, en för varje aspekt av implementering 

som undersöks. Till varje kategori finns ett antal frågor som kopplas till respektive aspekt. 

Strukturen av analysverktyget ser ut på följande sätt:  

 

Kategori I - Politiska beslutet 

• Vilka mål och medel uttrycks i regeringsuppdragen? 

• Hur tydliga är de mål och medel som uttrycks? 

• Hur väl överensstämmer projekten och dess utförande med de mål som uttrycks i 

regeringsuppdragen? 

  

 

 

 
72 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s. 222. 
73 Ibid, s. 217. 
74 Ibid, s. 214. 
75 Ibid, s. 223. 
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Kategori II - Vertikal och horisontell kedja 

• Hur många aktörer var inblandade i implementeringsprocessen och vilka roller hade 

de? 

• Hur samverkade Kriminalvården med andra aktörer? 

  

Kategori III - Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme 

• Hur påverkade ADHD-ambassadörerna genomförandet av projekten? 

• Vad var ADHD-ambassadörernas inställning till projekten? 

 

Kategori IV - Mottagarna av implementering 

• Hur mycket inflytande hade klienterna över projektens genomförande? 

• Vilken attityd hade klienterna till projekten? 

  

Ett förtydligande kring vilka som i materialet utgör gräsrotsbyråkrater är nödvändigt för att 

lättare förstå framställningen av resultatet. Gräsrotsbyråkrater är enligt bottom-up teorin de 

personer som har direktkontakt med mottagarna av implementeringen.76 Förutom ADHD-

ambassadörerna har sjuksköterskorna, psykologerna och psykiatrerna haft viss kontakt med 

klienterna under projektens gång.77 I resultatavsnittet kommer dock endast ADHD-

ambassadörerna likställas vid gräsrotsbyråkrater i teoretisk mening. Detta val grundas främst i 

det faktum att ADHD-ambassadörerna är de som tillbringar mest tid med klienterna, inte bara 

i rollen som ADHD-ambassadör utan även när de utför sina ordinarie arbetsuppgifter som 

kriminalvårdare.78  

 

4.3. Material och urval 

I val av material ställs forskaren alltid inför svårigheten kring vad som utgör det bästa urvalet. 

Optimalt för en undersökning är såklart att analysera allt relevant material, men av praktiska 

skäl så är detta sällan möjligt.79 Eftersom denna studie använder textanalys som metod 

kommer endast textmaterial att analyseras. Studien förutsätter en detaljerad läsning av 

materialet vilket innebär att ett snävt, snarare än brett urval tillämpas. Det material som 

kommer att användas och analyseras i studien består av två regeringsbeslut skickade från 

 
76 Lipsky, Street-level Bureaucracy, xvii. 
77 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 16. 
78 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 15. 
79 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s 226. 
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Justitiedepartementet till Kriminalvården år 2013 samt två projektrapporter från 

Kriminalvården publicerade år 2015 respektive 2016.  

 

Materialvalen innebär vissa avgränsningar. Regeringsuppdragen som ligger till grund för 

studien genererade ett antal projekt och satsningar från Kriminalvårdens håll. Fokus i denna 

undersökning kommer att vara på slutrapporterna från projekten PAST och PAMUT som 

genomfördes under uppdragstiden. Denna avgränsning beror dels på att studien ämnar 

undersöka just ADHD-utredningar inom Kriminalvården och dels på att analys av mer 

material hade riskerat innebära att studiens kvalitativa syfte urholkas. Vidare går det att 

diskutera huruvida det hade varit relevant att använda fler styrdokument än de två 

regeringsbesluten från Justitiedepartementet. Till exempel nämndes i bakgrundsavsnittet att 

Kriminalvården även styrs via årliga regleringsbrev samt via lagstiftning, framförallt 

förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. Dessa styrdokument går dock 

inte att direkt koppla till den implementeringsprocess som undersöks och har därför inte 

använts i analysen. 

 

Användandet av projektrapporterna i textanalysen innebär även vissa begränsningar med 

hänsyn till några av de källkritiska kriterierna. Då projektrapporterna utgör en redovisning av 

hur Kriminalvården har agerat utifrån regeringsuppdragen de fått kan det finnas skäl att anta 

att myndigheten vill framhäva sig i fördelaktig dager. Detta går att koppla till kravet på 

frånvaro av tendens.80 Vidare handlar begränsningen om att delar ur rapporterna presenterar 

resultatet från ett antal kvalitativa intervjuer som genomförts med personalen som arbetat med 

projekten. Denna framställning innebär en tolkning av vad personalen angett i intervjuerna. 

Tolkningen genererar ett visst avstånd mellan källan och det händelseförlopp den uttalar sig 

om, något som relaterar till det källkritiska kriteriet centralitet.81 Dessa begränsningar 

kommer att diskuteras i samband med tolkning av textmaterialet i resultatavsnittet.   

 
80 Teorell & Svensson, Att fråga och att svara, s. 106. 
81 Ibid.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt appliceras analysverktyget på materialet. Dessutom används de utvalda 

teorierna för att analysera varje aspekt av implementering utifrån resultatet. Varje kategori av 

analysfrågor besvaras och tolkas en i taget med hjälp av direkta citat från materialet.  

Inom vissa kategorier ställs frågorna upp direkt efter varandra eftersom de besvaras med 

samma material från texten.   

 

5.1. Kategori I - Politiska beslutet 

 

5.1.1. Resultatredovisning av kategori I 

 

• Vilka mål och medel uttrycks i regeringsuppdragen? 

• Hur tydliga är de mål och medel som uttrycks? 

 

Båda regeringsbesluten inleds med en beskrivning av de övergripande mål som regeringen 

vill att Kriminalvården ska uppnå: 

 

“Kriminalvården ska genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att förstärka det 

återfallsförebyggande arbetet för unga under verkställigheten.”82 

 

“Kriminalvården ska genomföra en särskild satsning med inriktning på att ytterligare stärka 

de återfallsförebyggande insatser som riktas mot gruppen våldsamma män inom ramen för 

Kriminalvårdens olika verksamheter.”83 

 

Regeringen ger tydliga direktiv till Kriminalvården genom formuleringen “ska genomföra”. 

Vidare framgår att syftet med målen är att förstärka det återfallsförebyggande arbetet. Vad 

satsningarna ska bestå i framgår i senare del av texterna. För gruppen unga är det följande: 

 

“Satsningen ska bl.a. omfatta ett aktivt motivationsarbete i syfte att förmå den unga att ändra 

livsstil och lämna kriminella grupperingar. Insatserna ska utgå från de faktorer som har 

störst betydelse för återfall i brott såsom kriminella värderingar och kriminellt umgänge, men 

 
82 Ju2013/4394/KRIM. 
83 Ju2013/4393/KRIM. 
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även innefatta åtgärder som bidrar till att förbättra unga dömdas förutsättningar på 

arbetsmarknaden.”84 

 

Nyckelordet i ovanstående stycke är ”motivationsarbete”. Satsningen riktar sig alltså direkt 

till unga intagna. Vad exakt som ska ingå i motivationsarbetet är däremot inte särskilt tydligt; 

regeringen lämnar valet av medel till Kriminalvården att avgöra och formulerar istället i 

svepande ordalag vad syftet med motivationsarbetet ska vara. För gruppen våldsamma män 

betonas, förutom motivationsarbete, även behandlingsinriktade insatser i beskrivningen av 

åtgärder:  

 

“Satsningen ska bl.a. omfatta förstärkta insatser avseende riskbedömningar, motivations- och 

behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda.”85 

 

Behandlingsinsatser finns även med för gruppen unga, men till skillnad från för gruppen 

våldsamma män nämns det inte i inledningen av regeringsuppdraget och formuleras i skuggan 

av andra primära satsningar som myndigheten bör genomföra: 

 

“Arbetet bör även i övrigt ta sikte på aktiviteter under verkställigheten som kan leda till att 

unga dömda efter verkställigheten är bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och missbruk, 

t.ex. kan arbete, studier, självförvaltning, och annan strukturerad verksamhet utgöra ett 

viktigt komplement till mer behandlingsinriktad verksamhet.”86 

 

Vikten av samverkan med andra aktörer är något som förekommer på flera platser i båda 

regeringsuppdragen. Det handlar delvis om ett samarbete med aktörer som är aktuella vid 

tiden för frigivning:  

 

“Fokus ska ligga på att i samverkan med berörda aktörer planera och förbereda tiden efter 

frigivning för att förebygga återfall i brott.”87  

 

 
84 Ju2013/4394/KRIM. 
85 Ju2013/4393/KRIM. 
86 Ju2013/4394/KRIM. 
87 Ju2013/4393/KRIM. 



 23 

För gruppen våldsamma män ges även ett direktiv om samverkan i samband med redovisning 

av uppdraget: 

 

“Av redovisningen bör framgå hur arbetet med att förbättra samverkan med andra aktörer 

har utvecklats under uppdragets genomförande.”88 

 

• Hur väl överensstämmer projekten och dess utförande med de mål som uttrycks 

i regeringsuppdragen? 

 
De övergripande målen för båda projekten kan sammanfattas genom följande citat: 

 

“Projektmålen är att (1) fler neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD 

genomförs, (2) att utredningarna håller tillräckligt hög kvalité, (3) och är 

kostnadseffektiva.”89  

 

Projekten handlade alltså primärt om att identifiera fler klienter inom Kriminalvården med 

diagnos ADHD. Vid en jämförelse mellan projektmålen och målen som uttrycks i båda 

regeringsuppdragen är det tydligt att Kriminalvården gjort en tolkning av det politiska 

beslutet; en satsning på ADHD-utredningar nämns, som tidigare redovisats, inte någonstans i 

regeringsuppdragen. När myndigheten beskriver hur projekten initieras uttrycks följande: 

 

“Kriminalvården har mellan 2013 och 2016 fått i uppdrag av regeringen att intensifiera och 

utveckla det återfallsförebyggande arbetet med grupperna Unga och våldsamma klienter. Det 

aktuella försöket, projekt ADHD Stationärt Team (PAST), har genomförts och finansierats 

inom ramen för dessa regeringsuppdrag. Inom samma regeringsuppdrag genomfördes mellan 

den 1 mars 2014 till den 31 december 2014 Projekt ADHD Mobilt Utredningsteam (PAMUT) 

i region väst.”90  

 

Användandet av formuleringen “inom ramen för” visar hur projektidén inte är en 

direktöversättning från regeringens mål utan är någonting som myndigheten själv väljer att 

satsa på utifrån de riktlinjer som ställts upp. Med detta inte sagt att projekten utgör en orimlig 

 
88 Ju2013/4393/KRIM. 
89 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 12. 
90 Ibid, s. 11. 



 24 

tolkning av de uppsatta målen; i regeringsuppdraget för våldsamma män nämns just 

behandlingsinsatser som exempel på önskvärda åtgärder i det återfallsförebyggande arbetet. 

En satsning på att utreda fler klienter för ADHD på basis av ett forskningsstöd för kopplingen 

mellan obehandlad ADHD och kriminalitet måste därför sägas vara en rimlig tolkning av det 

målet. I regeringsuppdraget för gruppen unga ges dock ett större fokus på åtgärder som 

handlar om motivation, samt stöd för att ta sig ur kriminella umgängeskretsar och få bättre 

chanser in på arbetsmarknaden. I detta fall är kopplingen till ADHD-utredningar därför 

mindre tydlig. Å andra sidan måste noteras att det förutom projekt PAST och PAMUT 

genomförts andra insatser inom ramen för regeringsuppdragen. Detta skulle kunna innebära 

att de åtgärder för gruppen unga inom kriminalvård som uttryckts i regeringsuppdraget har 

tillgodosetts av myndigheten på annat håll. 

 

5.1.2. Analys av kategori I – Politiska beslutet 

Vid en analys av det politiska beslutet går det att utifrån ett top-down perspektiv argumentera 

för att implementeringen kommer att misslyckas; de mål och medel som uttrycks är alldeles 

för otydliga för att kunna förstås på ett enhetligt sätt. Att förstärka det återfallsförebyggande 

arbetet är visserligen ett tydligt mål, men hur det ska gå till är mer eller mindre upp till 

Kriminalvården att besluta om. Således finns det en stor risk att myndigheten beslutar om 

åtgärder som ligger utanför det som regeringen avsett med exempelvis motivationsarbete och 

behandlingsinsatser. Vid en jämförelse mellan det politiska beslutet och projekten blir detta 

också tydligt; Kriminalvården har uppenbarligen agerat med eget mandat vid initiering av 

ADHD-projekten. Med andra ord får tjänstemän inom myndigheten ett stort 

handlingsutrymme och innehar därmed makt som inte är demokratiskt förankrad.  

 

Utifrån bottom-up teorin är en analys av det politiska beslutet i grund och botten oväsentlig; 

det är inte i formuleringen av det politiska beslutet som implementeringen avgörs utan i de 

handlingar och beslut som tjänstemännen tar. Vidare, eftersom dessa personer ofta måste göra 

val baserat på det enskilda fallet så kan implementeringen i slutändan hamna långt ifrån de 

mål som formulerats av politikerna. Av den anledningen spelar det mindre roll huruvida 

regeringen varit otydlig i sina målformuleringar till Kriminalvården. Vad som dock kan sägas 

är att regeringens öppna målformulering är positivt för implementeringen eftersom det kan 

sägas ge tjänstemännen ett erkännande av faktumet att deras arbete kräver 

situationsanpassning. Jämförelsen mellan projekten och det politiska beslutet är inte 
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problematiskt utifrån bottom-up teorin utan visar hur genomförande av politik fungerar i 

verkligheten. 

 

Governance-teorin får i detta avseende som mest relevans i hänsyn till nätverksanalys. 

Ett nätverksteoretiskt perspektiv ger fokus åt regeringens direktiv om samverkan med andra 

aktörer. Utifrån denna teori kommer regeringens betoning av samverkan inte som någon 

överraskning; det är i samverkan med andra aktörer som implementeringen huvudsakligen 

sker. Vad som blir viktigt i detta avseende är till vilken grad regeringen har tillsatt tillräckligt 

med resurser till Kriminalvården för att ett samarbete med andra aktörer ska fungera smidigt 

och effektivt. Att ett sådant resursbidrag inte nämns i regeringsbesluten är problematiskt 

utifrån denna teoriinriktning. Mottagarnas inflytande lyser med sin frånvaro vid en analys av 

det politiska beslutet. Det förklarar sig självt att beslutet kommer från politikens håll och inte 

mottagarna, vilket inte är konstigt med tanke på att det handlar om brottsdömda individer. 

 

5.2. Kategori II - Vertikal och horisontell kedja 

 

5.2.1. Resultatredovisning av kategori II 

• Hur många aktörer var inblandade i implementeringsprocessen och vilka roller 

hade de? 

 

De första aktörer att ingå i processen är politikerna som initierade uppdraget, d.v.s. den 

dåvarande justitieministern med tillhörande personal inom Justitiedepartementet.91 I 

beskrivningen av projekt PAMUT:s genomförande kan ett antal aktörer identifieras. Samma 

typer av aktörer förekommer i projekt PAST:s utredningsrutin: 

 

“Sammantaget under hela projektperioden har 15 ADHD-ambassadörer utbildats på 

anstalterna, och de har sedan arbetat i varierande omfattning med att tillfråga klienter i 

målgruppen och screena de klienter som tackar ja till att delta” 92 

 

”Enligt projektplanen ansvarade sjuksköterskan på respektive anstalt för att sammanräkna 

screeningarna och meddela klienten resultatet”93  

 
91 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 11. 
92 Ibid, s. 16. 
93 Ibid. 
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”Det har sammantaget varit fem psykologer som arbetat för det mobila teamet i olika 

tjänstgöringsgrad under hela eller delar av projektperioden”94 

 

”De tre psykiatrer som arbetade för projektet arbetade redan tidigare på sina respektive 

anstalter, men utökade sitt konsultuppdrag i samband med projektet.”95 

 

Förutom tillfrågning och screening hade ADHD-ambassadörerna ansvar för att sköta 

administrativa uppgifter.96 Psykologernas och psykiatrikernas roller handlade främst om att 

genomföra intervjuer och ställa eventuella diagnoser.97 Förutom de aktörer som genomförde 

projekten kan ett antal initiativtagare och arbetsledare identifieras. Dessa är beställare av 

projekten, projektägare, en styrgrupp bestående av bland annat representanter från Enheten 

för forskning och utveckling (FoU) samt projektledare.98 I projekten ingick såklart även 

klienterna från de utvalda målgrupperna. I projekt PAST beskrivs målgruppen på följande 

sätt: 

 

“Alla klienter som fått en tingsrättsdom med en strafftid på minst 8 månader, eller har en 

verkställbar dom med verkställighetstid kvar på minst två månader.”99 

 

I projekt PAMUT var målgruppen mer tydligt identifierad utifrån regeringsuppdragen: 

 

“Målgruppen för försöket var dels unga klienter, definierat som klienter som var upp till 21 

år vid verkställighetens början, samt klienter dömda för våldsbrott på de anstalter som ingick 

i försöket.”100 

 

• Hur samverkade Kriminalvården med andra aktörer? 

 

I projekten PAST och PAMUT är det främst landstingen och den externa sjukvården som 

utgör samarbetsaktörer. Som tidigare nämnts genomfördes kvalitativa intervjuer med 

 
94 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 16. 
95 Ibid. 
96 Ibid, s. 15. 
97 Ibid, s. 17. 
98 Ibid, s. 7. 
99 Ibid, s. 18. 
100 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 13. 
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personalen som arbetat med projekten på häktena och anstalterna.101 Utifrån en redogörelse av 

intervjuerna framgår bland annat följande: 

 

“Ett återkommande tema är att det har varit svårt att få till en överföring av klienten efter 

ADHD-diagnos för vårdinsatser, både till den ordinarie sjukvården på anstalten och 

externt.”102  

 

”På häkte ges uttryck för en oro att klienter som inte har placerats på ett av de stationära 

utredningsteamen inte har remitterats till en extern vårdgivare, att rutinerna har brustit.”103  

 

”Många av de intervjuade beskriver en upplevelse av att det saknas engagemang eller rentav 

en ovilja från den ordinarie sjukvården runt ADHD, och att det i vissa fall ska ses som 

“trenddiagnos.”104  

 

I rapportens avsnitt om erfarenheter och rekommendationer fastslås vidare att: 

 

“Det behövs ett ökat samarbete och kunskapsutbyte med landstingen för att förbättra 

vårdkedjan för Kriminalvårdens klienter.” 105 

 

I projektrapporten från PAMUT återges inte en lika negativ bild av hur samarbetet med 

externa aktörer fungerade; resultaten från intervjuerna visar på olika uppfattningar kring 

frågan: 

 

“Det skiljer sig en del åt hur samarbetet med landstingen uppfattas; vissa upplever att det har 

gått att trycka på i vårdkedjan om man skickat remiss i god tid och följt upp; andra har blivit 

restriktiva eftersom man upplever att remisserna ändå inte tas emot.”106  

 

Det finns olika sätt att tolka framställningen av hur samarbetet fungerade. Som diskuterades i 

metodavsnittet innebär redogörandet av intervjuerna en viss begränsning av materialets 

 
101 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 11. 
102 Ibid, s. 35. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid, s. 42. 
106 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 35. 
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tillförlitlighet med hänsyn till kriteriet centralitet. Dessutom kan det finnas skäl att reflektera 

över kravet på frånvaro av tendens. Å ena sidan kan hävdas att skribenterna av 

projektrapporterna velat framhäva svårigheterna med samarbetet med extern sjukvård för att 

kunna trycka på en sådan förbättring från politiskt håll. Å andra sidan går det att argumentera 

för att Kriminalvården har skäl att framhäva sig som en ansvarsfull myndighet gentemot sin 

uppdragsgivare, inte minst eftersom ett av huvuduppdragen var att ta fram strategier för att 

förbättra samverkan med andra aktörer. Av den anledningen finns det en risk att skribenterna 

valt att inte ta med samtlig kritik som framkommit från intervjuerna. Med det sagt måste ändå 

konstateras att myndigheten verkar ha haft vissa svårigheter med att hitta samstämmighet i 

rutinerna inom både den interna sjukvården inom Kriminalvården och den externa sjukvården 

inom landstingen.107  

 

5.2.2. Analys av kategori II – Vertikal och horisontell kedja 

Den stora mängd aktörer som varit inblandade i implementeringsprocessen skulle från ett top-

down perspektiv kunna betraktas som en riskfaktor för en misslyckad implementering. 

Pressman och Wildavskys främsta argument gällande faktorer för en misslyckad 

implementering är just mängden aktörer samt avsaknaden av samverkan däremellan. Utifrån 

top-down perspektivet går det att peka på mängden aktörer och ansvarsområden som 

illavarslande för implementeringens framgång. Det finns alldeles för många beslutsfattande 

steg; varje ny aktör kommer att innebära att nya beslut måste tas vilket i sin tur kommer att 

innebära målförskjutningar från det grundläggande uppdraget. Dessa målförskjutningar beror 

inte nödvändigtvis på att aktörerna inte håller med om policyn i fråga utan handlar i grund och 

botten om den mänskliga faktorn; ju fler personer som ska genomföra policyn desto större 

kommer implementeringsgapet att bli.108  

 

Utifrån bottom-up teorin är det också möjligt att se på mängden aktörer i 

implementeringsprocessen som problematisk, dock av en annan anledning än det som top-

down perspektivet argumenterar för. Fokus bör ges åt de aktörer som i sitt arbete har 

direktkontakt med klienterna. En bottom-up teoretiker skulle hävda att ADHD-

ambassadörerna står inför en svår situation; å ena sidan måste de förhålla sig till direktiv från 

ledningsgrupperna som bland annat innefattar ett ansvar för administrativa uppgifter. Å andra 

 
107 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 7. 
108 Hill & Hupe, Implementing Public Policy, s. 44. 
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sidan måste deras huvudfokus vara på de klienter som de kommer i direktkontakt med, ett 

arbete som kräver en stor människokännedom då det handlar om komplexa individer som 

både har ett kriminellt förflutet och en eller flera neuropsykiatriska funktionshinder.  

 

Utifrån nätverksteorin är mängden aktörer positivt för Kriminalvårdens 

genomförandeprocess; det kommer att öka chanserna för en framgångsrik implementering. 

Samarbetet med landstingen och övriga aktörer är en självklar del av Kriminalvårdens 

verksamhet och dessutom en förutsättning för att klienterna ska få tillgång till det kompletta 

utredningsarbetet kring en eventuell ADHD-diagnos. Däremot visar materialet också att 

samarbetet inte fungerat smärtfritt och att de rutiner och värderingar som skiljer sig mellan 

exempelvis den externa sjukvården och Kriminalvården får negativa effekter på myndighetens 

chanser att genomföra processen. För att underlätta ett sådant arbete hade ett tydligare stöd 

från politikernas håll varit välkommet. Exempelvis hade landstingen kunnat erbjudas en mer 

uttrycklig roll inom projektens genomförande. 

 

Mottagarna av implementeringen, i det här fallet klienterna i målgrupperna, kan sägas ha lite 

att göra med både mängden aktörer i processen samt med samarbetet mellan myndigheten och 

externa aktörer. Med andra ord, i varken den vertikala eller horisontella kedjan ges särskilt 

mycket utrymme till klienterna i fråga. Den enda rollen som klienterna framställs att ha är att 

tacka ja eller nej till en ADHD-screening från någon av ADHD-ambassadörerna. Inte heller 

går det att analysera mottagarnas samarbetsvilja till projekten utifrån resultatet i denna 

kategori. 

 

5.3. Kategori III - Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 

 

5.3.1. Resultatredovisning av kategori III 

 

• Hur påverkade ADHD-ambassadörerna genomförandet av policyn? 

 
Först och främst kan konstateras att ingen av ADHD-ambassadörerna har varit initiativtagare 

till projekten, vilket innebär att kopplingen mellan det politiska beslutet och ADHD-projekten 

inte bör redogöras för i denna kategori. Vad som däremot går att undersöka är huruvida de har 

påverkat genomförandet av projekten på något sätt. I riktlinjerna för ADHD-ambassadörernas 

arbete finns utrymme för ett visst mått av självständigt beslutsfattande:  
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“Rutinen följer inte en given ordning utan den kan anpassas utifrån personallogistik och 

prioriteringar i det enskilda fallet.”109  

 

I genomförandet av ADHD-screeningarna finns indikatorer på att ADHD-ambassadörerna 

behövt ta beslut i enskilda fall. När klienter inte har tillfrågats eller screenats har det visat sig 

bero på att:  

 

“...det har bedömts som olämpligt utifrån säkerhetsaspekter eller klientens aktuella psykiska 

status.”110  

 

Ett tydligt exempel på hur ADHD-ambassadörerna påverkade processen är vid en jämförelse 

mellan projekt PAST och PAMUT. I utvärderingen av projekt PAMUT framgick att 

personalen hade velat att screeningen inte bara riktade in sig på ADHD, utan att man även ska 

kunna screena för andra diagnoser eftersom samsjuklighet är vanligt inom neuropsykiatriska 

funktionshinder.111 I projekt PAST genererade personalens kritik en förändring i 

screeningrutinen; ett screeningformulär som mäter autismspektrumstörning adderades till 

arbetsrutinen: 

 

“Bakgrunden var att det fanns en kritik av att screeningen i systerprojektet PAMUT endast 

fokuserade på ADHD, och att klienter med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

då kunde missas.”112  

 

• Vad var ADHD-ambassadörernas inställning till projekten? 

 

Rent generellt verkar det som att ADHD-ambassadörerna i båda projekten var positiva till 

projektidén då de länge hade sett ett behov av att ge fokus åt frågor kring ADHD inom 

verksamheten: 

 

 
109 Hill & Hupe, Implementing Public Policy, s. 17. 
110 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 20. 
111 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 32. 
112 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 16. 
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“Det rådde en enhällighet i att satsningen på att screena och utreda ADHD på anstalt var 

efterfrågad och projektet välkommet, då det finns ett tydligt behov som uppmärksammats 

länge.”113 

 

Rapporterna visar dock att det finns nyanser i denna enhällighet. Vissa delar av personalen 

upplever att satsningen på ADHD inom Kriminalvården har tagit över och att viktigare frågor, 

till exempel missbruksbehandling, har hamnat i skuggan. Andra delar av personalen ser 

utredning av ADHD som en rättighet för klienterna.114 I övrigt handlar ADHD-

ambassadörernas inställning till projekten främst om åsikter kring arbetssätt och etableringen 

av rutiner: 

 

“ADHD-ambassadörerna hade önskat en bättre introduktion till screeningformulären. Man 

beskriver att det var rörigt initialt under uppstarten av projektet och vid nya ändringar, och 

man hade önskat mer utbildning och information.” 115 

 

5.3.2. Analys av kategori III – Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 

Vad resultatet visar, att tjänstemännen inom Kriminalvården var tvungna att ta självständiga 

beslut i projektens genomförande, bekräftar det som top-down teorin utgår ifrån, nämligen att 

implementering sällan är en enkel överföringsprocess utan är mycket mer komplex än vad vi 

tänker oss från början. När politikerna utformade regeringsuppdragen tänkte de förmodligen 

inte på hur enskilda ADHD-ambassadörer skulle kunna påverka utfallet i de situationer som 

krävde ett självständigt beslutsfattande. Återigen betonas därför vikten av att det politiska 

beslutet innehåller direkta medel för genomförandet.  

 

Resultat ger också stöd för bottom-up teorins betoning av att det är gräsrotsbyråkraternas 

handlingar som i slutändan blir den politik som utförs. Till skillnad från top-down 

perspektivet ses dock inte detta som ett problem; det är nödvändigt men också önskvärt att 

ADHD-ambassadörerna agerar självständigt i enskilda fall eftersom att det endast är de som 

har kompetens att besluta vad som är bäst i det specifika fallet. Genom att analysera 

tjänstemännens handlingar och interaktioner kan vi också identifiera vilka normer som 

dominerar inom verksamheten. Utifrån resultatet är det tydligt att ADHD-ambassadörerna 

 
113 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 32. 
114 Ibid, s. 33. 
115 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 34. 
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arbetar utifrån ett behandlingsinriktat perspektiv; de flesta i personalen uttrycker ett behov av 

att arbeta med neuropsykiatrisk problematik. Således kan argumenteras för att det skapas en 

tolerant norm i bemötandet av klienterna. Utifrån det resonemang som Barrett och Fudge för 

skulle denna norm kunna påverka implementeringen genom att ADHD-ambassadörerna 

lyckas få till ett smidigt och tillförlitligt samarbete med klienterna i screeningsrutinen. 

 

Governance-perspektivet har viss relevans för denna aspekt av implementering. Vad gäller 

mottagarperspektivet kan hävdas att det är via ADHD-ambassadörerna som klienterna får sitt 

inflytande över processen. Detta märks till exempel i det fall där ADHD-ambassadörerna 

bidrog till att screeningrutinen utökades till att även mäta autismspektrumstörning. Denna 

förändring får såklart effekter för klienterna då en annan målgrupp inkluderades. 

Sammantaget kan således konstateras att ADHD- ambassadörerna har mycket makt över hur 

klienterna mottar implementeringen. Nätverksteori är relativt svårapplicerad på denna 

kategori eftersom den främst tar fasta på hur samarbetet med externa aktörer fungerat och hur 

det påverkar implementeringen. Vad som dock går att säga utifrån ett sådant perspektiv är att 

ADHD-ambassadörernas självständiga beslutsfattande i genomförandet visar hur aktörer i 

olika delar av organisationen är med och påverkar politikens utfall och hur dessa måste 

samarbeta med varandra i processen.   

 

5.4. Kategori IV – Mottagarna av implementering 

 

5.4.1. Resultatredovisning av kategori IV 

 

• Hur mycket inflytande hade klienterna över projektens genomförande? 

• Vilken attityd hade klienterna till projekten? 

 

Som tidigare har konstaterats utgör klienter inom Kriminalvården den sortens mottagare som 

ofta inte har någon rätt till inflytande över politikens utfall. Projektrapporterna visar heller 

inget uttryckligt stöd för att klienterna givits något reellt inflytande över projektens 

genomförande. Ett tydligt exempel på detta är det faktum att klienterna inte själva kunnat 

anmäla intresse för att få en utredning; det var endast klienter i målgrupperna unga och 

våldsamma män som tillfrågades. Detta ledde till frustration hos vissa klienter som kanske 

ansett sig vara i behov av en ADHD-utredning: 
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“Detta har till och med lett till hot från en klient som inte var i målgruppen.”116  

 

Däremot går det att hävda att klienterna indirekt har påverkat genomförandet genom valet att 

tacka ja eller nej vid en tillfrågning om att genomföra en ADHD-screening. I båda projekten 

informerades klienterna om att deltagande i projekten var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan.117 De klienter som tackade nej till screening kan därför 

sägas ha påverkat resultatet på så sätt att eventuellt färre diagnoser kunnat sättas.  

I projekt PAMUT tackade 24 % av målgruppen nej till en ADHD-screening. Följande citat 

anger vissa av orsakerna till ett nekande: 

 

“De vanligaste orsakerna till att klienterna tackar nej, där orsak anges, är att man inte 

upplever några besvär eller att man inte vill delta i något projekt som Kriminalvården har 

initierat. I några fall betonas att man anser sig oskyldig till brottet som man är dömd för.”118  

 

Vidare fanns det tillfällen då en pågående ADHD-utredning i vissa fall var tvungen att 

avbrytas på grund av klientens beteende:  

 

“Tilläggas bör även att elva av klienterna som placerats på en av anstalterna efter positiv 

screening på häkte inte kunde utredas vidare av det stationära teamet av olika skäl. Det 

kunde handla om att de behövde förflyttas till en annan anstalt på grund av misskötsamhet.” 

119 

 

”Ytterligare fyra ärenden hanterades inte av teamet av praktiska omständigheter, som att 

klienten blev plötsligt förflyttad av olika orsaker, och i ett fall på grund av att klienten 

vägrade provtagning.”120 

 

Följande citat visar konsekvenserna av bristande rutiner kring medicinhantering:  

 

 
116 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 32. 
117 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 14. 
118 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 21. 
119 Simonsson & Lundholm, PAST, s. 21. 
120 Ibid. 
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“På de anstalter där detta inte fungerar handlar det om läckage till fel personer eller oklara 

direktiv om doser så att klienten hela tiden söker mer, vilket skapar konflikter och 

påtryckningar på personal och på klienten själv ifrån andra intagna.”121  

 

Citatet handlar om att delar ur personalen upplevde att klienter med missbruksproblem 

försökte utnyttja projektverksamheten för att få tillgång till ADHD-medicin. Enligt 

personalen kan detta ha en negativ påverkan på inställningen till ADHD-verksamheten på 

anstalten generellt.122  

 

5.4.2. Analys av kategori IV – Mottagarna av implementering 

Top-down teorin har problem med att analysera denna aspekt av implementering eftersom 

teorin så tydligt definierar implementering i förhållande till den policy som ska 

genomföras.123 Här blir det tydligt att teorin uppkom innan exempelvis införandet av NPM 

där mottagarnas inflytande är det som anses skänka legitimitet åt besluten. Som tidigare 

diskuterats utgår top-down teorin istället från att besluten är legitima om de är politiskt- och 

därmed demokratiskt förankrade. Således skulle en top-down teoretiker anse att resultatet, 

som ju visar att klienterna inte haft något reellt inflytande över genomförande, endast bekräfta 

att det inte finns något behov av att fokusera analysen vid denna aspekt. 

 

Bottom-up teorin har mer relevans i detta avseende. Visserligen fokuserar teorin främst på 

gräsrotsbyråkraterna, men i den analysen ingår även en diskussion om samspelet mellan 

gräsrotsbyråkraterna och mottagarna. Lipsky är framförallt den bottom-up teoretiker som 

hävdar att förhållandet mellan dessa aktörer är viktigt för vår förståelse för implementering; 

det faktum att gräsrotsbyråkrater måste ta hänsyn till mottagarna behov och önskemål och 

anpassa sitt handlade utifrån det enskilda fallet gör att dessa mottagare i någon mån också ges 

inflytande över processen. Detta samspel visas också i det fall som här undersöks; klienterna 

ges indirekt inflytande över processen via samspelet med ADHD-ambassadörerna. 

Exempelvis behövde ADHD-ambassadörerna i vissa fall avbryta eller neka klienter screening 

beroende på hur klienterna agerade och hur samspelet mellan dessa aktörer fungerade.    

 

 
121 Simonsson & Lundholm, PAMUT, s. 35. 
122 Ibid. 
123 Hill & Hupe, Implementing Public Policy, s. 44. 
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Eftersom nätverksteori tar fasta på samverkan mellan externa aktörer är den svårtillämpad i 

detta avseende; klienterna i projekten måste i det här fallet anses vara interna aktörer. 

Governance-teorin får däremot oundvikligen relevans med hänsyn till mottagarnas inflytande. 

Utifrån detta perspektiv, framförallt genom en koppling till NPM, går det att hävda att det är 

problematiskt att klienterna inte gavs något reellt inflytande över processen i och med att det 

begränsar legitimiteten av de beslut som fattas. Dock måste det faktum att mottagarna i det 

här fallet utgörs av klienter inom Kriminalvården tas i beaktande; i det här sammanhanget 

finns det moraliska och praktiska skäl till att mottagarna inte ges något reellt inflytande över 

processen. Av den anledningen kan mottagarnas vilja att samarbeta med ADHD-

ambassadörerna istället ges fokus. Utifrån en sådan analys går det att hävda att klienterna till 

stor del varit samarbetsvilliga; trots att ett flertal klienter tackade nej till screening är det ändå 

en majoritet som valt att delta i projekten. Rapporterna visar dessutom att det var endast ett 

fall där en pågående ADHD-utredning var tvungen att avbrytas på grund av en klients ovilja 

att samarbeta. Sammantaget kan utifrån detta perspektiv konstateras att mottagarna indirekt 

haft inflytande över processen och att deras samarbetsvilja med ADHD-ambassadörerna varit 

positivt för implementeringsframgången.  
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6. Slutsatser  
Det är mycket som har hänt inom offentlig sektor och inom forskning om implementering 

sedan de första debatterna mellan förespråkarna för top-down och bottom-up teorierna 

inleddes. Trots detta så handlar diskussionerna fortfarande om samma typ av dilemma som 

var aktuellt då: hur ska offentlig förvaltning bedrivas effektivt och med hög kvalitét och 

samtidigt vara demokratiskt förankrad? Detta spänningsförhållande är även synligt i den 

implementeringsprocess som här undersökts. Då Kriminalvårdens arbete innebär stora 

konsekvenser för de personer som verksamheten riktar sig mot går det att hävda att vi 

medborgare inte vill att Kriminalvården helt utan politisk förankring utför det arbetet. 

Samtidigt kan hävdas att vi inte heller vill att politikerna ska detaljstyra myndighetens arbete 

eftersom de inte har den kompetens som krävs för att till exempel genomföra en satsning på 

ADHD-utredningar av klienter. Denna uppsats har försökt ta reda på hur regeringen och 

Kriminalvården har hanterat detta dilemma utifrån ett antal aspekter av implementering.  

 

6.1. Aspekterna av implementering 

Utifrån ett fokus på det politiska beslutet kan hävdas att trots att det i båda 

regeringsuppdragen ges direktiv om vad Kriminalvården ska göra kan formuleringen av 

framförallt de åtgärder som efterfrågas sägas vara något vaga. Detta blir också tydligt vid en 

jämförelse med projekten, där Kriminalvården gjort bedömningen att en satsning på ADHD-

utredning går i linje med direktiven i regeringsuppdragen. Anledningen till att målen och 

medlen är så pass öppet formulerade i regeringsuppdragen kan delvis sägas bero på Sveriges 

förbud mot ministerstyre som är uttryckt i Regeringsformen kapitel 12 § 2. Förbudet innebär 

att beslut som rör myndigheter måste fattas av regeringen som kollektiv och visar på den 

relativa självständighet som förvaltningen har gentemot politiker i Sverige. Vidare kan 

otydligheten i det politiska beslutet också förklaras med att man i Sverige övergått från att 

styra förvaltningen med precisa regler till att i större utsträckning använda mål- och 

resultatstyrning.124  

 

Utifrån ett fokus på den vertikala och horisontella kedjan i implementeringsprocessen är det 

tydligt hur ett genomförande av offentliga åtgärder utgör en komplex och resurskrävande 

process. Resultatet visar att en stor mängd aktörer krävdes för att genomförandet av projekten 

 
124 Rothstein, ”Välfärd, förvaltning och legitimitet”, s. 19. 
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skulle fungera. Vertikala kedjan bestod av bland annat politiker, ledningsgrupper inom 

Kriminalvården, projektledare, samordnare, kriminalvårdare och klienter. Samtliga aktörer 

hade viktiga ansvarsområden att fylla och resultatet visar hur ett samarbete mellan aktörerna 

genererade smidiga övergångar mellan arbetsuppgifterna. Vidare var samarbetet med den 

externa sjukvården ett viktigt inslag i implementeringsprocessen; resultatet visar att det i vissa 

fall var svårt att hitta samstämmighet mellan landstingen och Kriminalvårdens rutiner vad 

gäller bland annat diagnos, remittering och behandling. Detta riskerar att få negativa 

konsekvenser för de klienter som fått en ADHD-diagnos, framförallt med hänsyn till tiden för 

frigivning. En smidig överlämning från den interna sjukvården inom Kriminalvården till 

landstingsjukvården kan nämligen sägas vara en förutsättning för en fortsatt fungerande 

behandling. 

 

Genom att fokusera analysen på gräsrotsbyråkraterna och mottagarna av implementeringen 

blir det tydligt hur implementeringen i många fall kräver situationsanpassning och flexibilitet 

från de aktörer som är inblandade. ADHD-ambassadörernas avväganden och klienternas 

beteende kan få avgörande betydelse för hur verksamheten i efterhand väljer att se på 

projektens framgång. I det aktuella fallet är det också tydligt hur samspelet mellan 

kriminalvårdare och intagna i vissa fall hade stor inverkan på utfallet av projekten. Den del av 

resultatet som visar ADHD-ambassadörernas efterfrågan på utbildning och information ger 

även en djupare förståelse för hur resurstillgången kan påverka implementeringen. 

 

Resultatet visar således att Kriminalvårdens implementering av regeringsuppdragen kan 

förstås på olika sätt beroende på vilken aspekt som lyfts fram i analysen. Studiens resultat kan 

relateras till tidigare forskning om implementering främst med hänsyn till gräsrotsbyråkraters 

betydelse för utfallet av politiken. Till skillnad från tidigare forskning dras dock slutsatsen att 

samtliga aspekter av implementering är nödvändiga för vår förståelse av implementering i det 

aktuella fallet. Genom att analysera samtliga aspekter visas inte bara en mer fullständig bild 

av den komplexa process som implementering innebär utan även hur samtliga aspekter 

relaterar till varandra. Implementering kan således förstås genom att väva samman samtliga 

aspekter, dels för att visa på hur implementering går till i verkligheten och dels för att visa att 

det i processen ofta förekommer olika värden som kommer i konflikt med varandra. Till 

exempel kan vertikal och horisontell kedja sägas vara kopplade till effektivitet medan det 

politiska beslutet relateras till idén om representativ demokrati.  
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6.2. Teoriernas förklaringskraft 

Studien har, förutom att undersöka hur implementeringen i det aktuella fallet gått till, även 

syftat till att pröva tre teoriers förklaringskraft för implementering av politiska beslut i en 

svensk, modern kontext. Utifrån studiens analys går det att hävda att det finns både styrkor 

och svagheter i samtliga teoriers förklaringskraft för implementering. Bottom-up teorins 

styrka är att den ger en realistisk bild av hur politik faktiskt genomförs. Samtidigt går det 

också att kritisera teorin för att vara för snävt inriktad på vissa aktörers agerande. Utifrån 

Kriminalvårdens implementering hade till exempel tankegångar och motiv hos ledande 

aktörer inom projektgrupperna varit intressant att analysera för att på bättre sätt förstå hur 

kopplingen mellan regeringsuppdragen och projekten kom till. Governance-teorins styrka är 

att den på ett lämpligt sätt kan förklara hur politisk styrning av offentlig förvaltning går till 

utifrån en modern kontext, mycket till följd av att den tar fasta på uppkomsten av bland annat 

New Public Management. Däremot har förklaringsmodellerna som här har tillämpats inom 

governance-teorin haft svårt att analysera vissa aspekter av implementeringen. Av den 

anledningen kan hävdas att modellerna är för snäva i sitt användningsområde för förståelsen 

av implementering som helhet. Top-down perspektivet kan sägas vara något föråldrad utifrån 

en modern kontext; teorin har svårt att förklara den moderna styrningen av offentlig 

förvaltning, framförallt med hänsyn till öppna målformuleringar och behovet av många 

aktörer i processen. Vidare har teorin svårt att förklara den svenska förvaltningsmodellen som 

ger myndigheten en viss autonomi i förhållande till de politiska församlingarna. Likväl är 

teorin nödvändig eftersom den på tydligast sätt tar fasta på det faktum att myndigheternas 

agerande måste ha förankring i politiskt fattade beslut för att de ska kunna hävdas ha agerat i 

enlighet med demokratiska värden. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga teorier bidrar till vår förståelse av 

implementering. Samtidigt lyckas ingen av teorierna på egen hand förklara alla aspekter av 

implementering, och som tidigare har hävdats är samtliga aspekter nödvändiga att analysera 

för att förstå implementeringsprocessen i sin helhet. I denna studie ges därför avslutningsvis 

ett förslag på ett alternativt synsätt på implementering i form av en sorts modifierad version 

av top-down teorin. Beslutet att utgå från top-down teorin kan anses märkligt med tanke på att 

teorin har vissa brister som berörts i denna studie. Anledningen till beslutet handlar om 

teorins utgångspunkt i demokratiska ideal. Som Hertting också diskuterar är ett sådant 

perspektiv nödvändigt för att vi ska kunna få en uppfattning om och hur förvaltningen är 
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förankrad i demokratiska beslut.125 Problemet med teorin handlar dock om sättet att 

argumentera för en perfekt implementering, något som skapar en alltför pessimistisk syn på 

politisk styrning. Som denna studie visat kan andra teorier utmana denna pessimism genom 

att argumentera för förvaltningens självständiga kapacitet i genomförandet av politiken. 

Således argumenteras här för att det politiska beslutet ska kunna analyseras som en del av 

implementeringsprocessen och att det däri ska gå att påstå att målen är otydliga utan att för 

den delen tala om ett implementeringsmisslyckande. En sådan analys utgår alltså från en 

modifierad version av top-down teorin som ser på realiseringen av politik utifrån en modern, 

mer verklighetsförankrad kontext och som också tar hänsyn till andra aspekter av 

implementering. Om ett sådant angreppssätt bör genomföras enligt samma metod som denna 

studie, genom att använda flera teorier vid sidan av varandra, eller genom att utveckla ovan 

nämnda version av top-down teorin återstår för framtida forskning om implementering att 

avgöra.  

  

 
125 Hertting, ”Implementering: perspektiv och mekanismer”, s. 208. 
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