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Syftet med studien var att belysa vilka erfarenheter personal inom svensk 

kriminalvård har av implementering av påverkansprogram, för att skapa 

förståelse för vilka faktorer som påverkar implementeringsprocessen. 

Studiens frågeställningar var ”Vad anser kriminalvårdens personal vara 

väsentligt vid implementering av påverkansprogram?” samt ”Hur upplevs 

implementeringsprocessen?”. Den metod som valdes var narrativa inter-

vjuer. Resultaten visade att viktiga faktorer är att det finns ett behov som 

programmen har relevans för, att man tror på det man gör, samt att 

förändringen som införs stämmer överens med organisationens övriga 

uppgifter och mål. Studien pekar på att matchning mellan individer och 

program samt att personalen upplever sig ha de kunskaper som behövs är 

väsentligt. Vidare visar den att feedback, handledning, samarbete och stöd 

är viktigt för framgångsrik programimplementering. Vad som framträdde 

mest tydligt som väsentligt för implementeringsprocesser att forska vidare 

om är vad som kan göras för att matchning mellan individer och program 

ska bli bättre. 



Förord 
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INTRODUKTION 
 

Alltså det är inte så enkelt med implementering av programverksamhet.  

Och det var inte snötet ur näsan. Men nå’nstans så vänder det. 

 En av studiens respondenter 

 

Hösten 2007 hölls på socialstyrelsens initiativ för första gången i Sverige ett symposium om 

effekter av program inom kriminalvården och dess beroende av implementering. Alltför lite 

forskning hade då gjorts inom området implementering men under senare år har intresse, för-

ståelse och forskning ökat markant för dessa frågor inom kriminalvården (Farbring, 2010). 

Kriminalvårdens mål är enligt § 4 i lagen om kriminalvård i anstalt att verksamheten ska 

utformas ”så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihets-

berövandet motverkas”.  Även inom frivården, som är en del av kriminalvården, finns målet 

att se till att klienter som står under övervakning inte återfaller i brott och att underlätta för 

dem att komma tillbaka till ett normalt liv i samhället efter avtjänat straff (Kriminalvården, 

2007). Till kriminalvårdens uppgifter hör också att verkställa straff och upprätthålla säkerhet. 

Med syftet att minska fängelsedömdas återfall i kriminalitet och missbruk utvecklades för ca 

20 år sedan ett koncept i Kanada och Storbritannien som fick namnet What Works. Det 

innebar att man började ett samarbete mellan praktiker och forskare för att hitta behandlings-

metoder och program med vetenskapligt bevisade goda effekter mot att nå dessa mål. Till viss 

del följde även USA efter och Sverige påbörjade arbetet med s.k. evidensbaserade program 

redan vid samma tid, men antog konceptet i mer systematisk form först på 2000-talet 

(Farbring, 2010).  

Så gott som alla program som används inom svensk kriminalvård är numera vetenskapligt 

utvärderade och har visat sig ha effekt på risken för återfall i brott, men trots det ökande 

intresset för implementeringsfrågor och att man vet att själva implementeringsprocessen har 

stor betydelse för utfallet har fortfarande alltför lite forskning gjorts om hur införandet av nya 

program sker (Holmberg & Fridell, 2006). Programmet i sig kan vara bra och effektivt, men 

om det inte implementeras på ett korrekt sätt är risken stor att de förväntade goda resultaten 

uteblir. Att implementera ett nytt program innebär att faktiskt få det att fungera i det verkliga 

livet så som det var tänkt och att detta inte bara sker i inledningsskedet utan över längre tid. I 

detta sammanhang finns många aspekter att beakta som rör ledning, organisation och miljö 

såväl som individuella faktorer både gällande klienters behov och kriminalvårdares attityder, 

arbetssätt och kunskaper. Behandling utan medveten implementeringsstrategi och realistisk 

support i organisationen riskerar att göra klienterna resistenta. Man kan jämföra detta med 

överförskrivning av penicillin, menar Farbring (2010).  

Den här studien belyser vilka erfarenheter personal inom kriminalvården har av implemen-

tering av påverkansprogram. Studien tar sig an frågorna huvudsakligen ur ett individorienterat 

perspektiv och inom ramen av välkända implementeringsteorier. Ämnet är intressant ur 

behandlingspedagogisk synvinkel eftersom det i hög grad handlar om förändringsarbete och 

motivation och vad som händer inom människor i de processerna. Det handlar också om 

grupprocesser, kommunikation och attitydförändring som är viktigt inom det behandlings-

pedagogiska arbetsområdet.  
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Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med definitioner av studiens två mest centrala begrepp, implementering 

och programverksamhet. Därefter redogörs för tidigare forskning om implementering. Vidare 

beskrivs kriminalvårdens inriktning mot säkerhet respektive behandling med dess förändring 

över tid, samt programverksamhet inom svensk kriminalvård. Sedan utvecklas begreppet 

implementering och beskrivs i relation till individuella förhållanden inom kriminalvården. 

Slutligen anges studiens teoretiska utgångspunkter. 

Centrala begrepp 

Ordet implementering kommer enligt Nationalencyklopedin (2010)  av engelskans 

”implement” som betyder förverkliga, fullborda, genomföra eller förse med verktyg.  

 

En utförligare definition av begreppet ges här: 

Begreppet implementering omfattar de procedurer som används för att införa 

nya metoder eller ny kunskap i en verksamhet, och säkerställa att metoderna 

eller kunskaperna kommer att finnas kvar under tillräckligt lång tid, för att ge 

en effekt. Implementering omfattar därför de strategier som används för att 

förankra och kvalitetssäkra insatserna från beslut till genomförande (Holmberg 

& Fridell, 2006,  s. 8).                                                             v 

Programverksamheten inom svensk kriminalvård består av ett antal evidensbaserade på-

verkansprogram. Att programmen är evidensbaserade innebär att forskning har visat att de är 

effektiva mot återfall i missbruk och/eller kriminalitet. Påverkansprogrammen definieras av 

att de utgår från klientens behov och resurser och vänder sig till en avgränsad målgrupp och 

de syftar till att ge klienterna nya kunskaper, färdigheter och insikter samt ett förändrat 

beteende. De ska även vara strukturerade och schemalagda, uppfylla fastställda kvalitetskrav 

och vara möjliga att följa upp (Ekbom, Engström & Göransson, 2006).  

Tidigare forskning om implementering 

Utvärderingar av stora federala program i USA på 1960-talet är upphov till imple-

menteringsforskningen (Rothstein, 2002). Enligt Guldbrandsson (2007) menar Hjern 1983 att 

en stor del av svensk forskning om implementering har skett inom statsvetenskapen genom 

processutvärdering och policyanalys, då man har utvärderat insatser och riktlinjer inom den 

offentliga sektorn. Internationell forskning visar att det finns många olika faktorer som 

påverkar införandet av bl.a. nya reformer och arbetsmetoder. Dock finns ingen gemensam och 

väldefinierad begreppsram enligt Fixsen (2005).  

Fallstudier har gjorts inom bl.a. socialvård, kriminalvård och utbildningsområdet där man har 

beskrivit och analyserat misslyckanden av implementering. Resultaten av studierna visar att 

det är särskilt svårt med implementering i organisationer som består av flera nivåer och där 

många människor är involverade och det samtidigt krävs en beteendeförändring (Premfors, 

1989). 

Studier om hur nya metoder sprids har gjorts inom flera olika områden och ibland har man 

dragit slutsatsen att bra innovationer sprids utav sig själva, men i andra fall har det dock visat 

sig att så ej är fallet (Holmberg & Fridell, 2006; Rogers, 1995). Hart (1999, enligt Holmberg 

& Fridell, 2006) menar att implementeringsforskningen har gått från att se implementering 
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som i förväg fattade beslut till att se det mer som en process där deltagande och lärande spelar 

en stor roll. 

Rothstein (2002) lyfter fram tre problem inom implementeringsforskningen, dels att forsk-

ningen ofta har skett i sammanhang där man från början känt till att implementeringen inte 

lyckats väl och dels att den även har skett inom områden där risken för misslyckande har varit 

stor. Det tredje problemet är att forskningen har haft en alltför ensidig syn på 

implementeringsprocessen och inte tagit hänsyn till att förändrade förhållanden och avvikelser 

kan ingå i det normala. Guldbrandsson (2007, s 5) menar att det behövs mer forskning inom 

området då hon säger att ”[…] det saknas evidensbaserade metoder för implementering av 

evidensbaserade metoder”.  

Kriminalvårdens inriktning och förändring  

Kriminalvårdens uppdrag att stödja den intagnes anpassning i samhället och arbeta för 

minskning av återfall i brott och missbruk, samt att verka för säkerhet och verkställa straff, 

kan innebära ett dilemma då säkerhet på anstalterna är en förutsättning för att man över-

huvudtaget ska kunna arbeta med programverksamhet. Överdrivet fokus på detta  kan dock 

leda till att det positiva klimat som är nödvändigt för förändringsarbete störs, enligt Miller och 

Rollnick (2002). Farbring (2010) hävdar att tyngdpunkten inom svensk kriminalvård 

historiskt sett och ända in emot mitten av 2000-talet har legat på säkerhet, på bekostnad av 

behandling och påverkansprogram, inte minst p.g.a. hur massmedias uppmärksamhet har 

riktats. 

Under mitten av 1970-talet myntade Robert Martinsson uttrycket ”Nothing Works” inom 

svensk kriminalvård och kritiken mot anstalter och frivård var stark. Anstalterna hade varit 

övervägande inriktade på straff och säkerhet medan frivården arbetade terapeutiskt med 

individerna. Många granskningar visade att framgångarna var få i båda formerna. Efter 

engelsk förebild började i slutet av 1990-talet ett vidare samarbete mellan praktiker och 

forskare inom konceptet What Works. Runt 250 olika terapiformer hade använts inom krimi-

nalvården men nu började man successivt att använda program som utvärderats och som 

användes i stor skala inom kriminalvården i England och i en del andra länder (Svensson, 

2010). Syftet med What Works var enligt Farbring (2010) att minska återfall i kriminalitet och 

missbruk och öka effekterna av behandling. 

Från 2002 och sex år framåt satsades över 200 miljoner kronor inom svensk kriminalvård för 

att motverka drogmissbruk, programledare anställdes och arbetet blev alltmer behandlings-

inriktad. Trots uttalade mål att arbeta med evidensbaserade program kom fokus ett par år 

senare att hamna på säkerhetsarbete, men från 2007 satsas stort på programverksamhet både 

på anstalter och i frivård (Berman & Farbring, 2010). Göransson (2010) poängterar vikten av 

balans och de etiska risker som finns i kriminalvårdens dubbla uppdrag av att skydda sam-

hället och påverka den intagne till förändring.   

Programverksamhet     

De flesta program som numera används inom kriminalvården är vetenskapligt utvärderade, 

manualbaserade, kognitivt inriktade, med karaktär av lärande, beteendeförändring och övning 

av sociala färdigheter. De kan också ha psykoterapeutisk inriktning, vara mindre strikt 

manualbaserade, ha inslag av motiverande samtal (MI) och bedrivas i grupp eller indivi-
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duellt
1
. Vissa fokuserar på missbruksproblem, andra på aggressivitet och/eller kriminalitet etc. 

Programledarna genomgår specifik utbildning och certifieras.  Att de följer programmen 

kontrolleras noggrant och kontinuerligt (Farbring, 2010). Programintegritet är ett i samman-

hanget vedertaget begrepp, som enligt Andrews och Bonta i  Holmberg & Fridell (2006) inne-

fattar  att det finns en teoretisk modell för programmen, att personalen väljs ut och utbildas, 

handleds och kontrolleras. Med syftet att säkerställa att programmen drivs enligt manualerna 

och att eventuella avvikelser rättas till har kvalitetssäkringssystemet Q-BoM byggts upp inom 

kriminalvården, enligt modell från Storbritannien. Det finns möjlighet till ackreditering enligt 

det här kvalitetssäkringssystemet, vilket innebär att de totala förutsättningarna under vilka 

programmen ska genomföras kontrolleras av en särskild panel som sätts samman av leda-

möter ur kriminalvårdens vetenskapliga råd, som utses av kriminalvårdens generaldirektör 

(Kriminalvården, 2007). 

Tre vägledande principer ligger till grund för arbetet inom What Works, nämligen risk-, 

behovs- och responsivitetsprinciperna. Det innebär i korthet dels att klienterna ska matchas till 

programmen så att hänsyn tas till hur stor risk för återfall klienterna har, samt att programmen 

och programledarna ska passa deras inlärningsstil och specifika behov. Programmen fokuserar 

på kriminogena behandlingsbehov och skiljer ut dessa från andra behandlingsbehov.  Det som 

då syftas på är orsaksfaktorer eller tillstånd som hänger samman med risk för brottslighet 

(Farbring, 2010;  Levander S, Skagerberg & Levander M, 2010 ; Berman & Farbring 2010). 

Farbring (2010) menar att forskning både i USA och i England om effekterna av 

påverkansprogram har i vissa fall kommit fram till resultat som visar utebliven förväntad 

effekt och t.o.m. negativ effekt, vilket har föranlett Andrews (2006) att studera detta fenomen 

vidare. Han menar att en avgörande orsak skulle kunna vara felaktigt förfarande vid imple-

mentering av programmen. De brister han pekar på rör risk, behov och responsivitet. 

Exempelvis har man inte alltid varit noggrann vid urval av klienter, då man visserligen har 

bedömt deras risk för återfall, men ändå inte tagit hänsyn till de kunskaper man har om detta 

vid implementeringen. Andrews (2006) ställer sig frågan ”Vad ska man ha kunskaper till som 

inte används?” Lowenkamps, Latessa och Smith (2006) stödjer Andrews slutsats då även 

denna studie har funnit tvekslösa samband mellan implementeringsfaktorer och resultat, 

liksom mellan programintegritet och effekter. Med bl.a. dessa studier som grund har Farbring 

(2010) lagt fram en enligt honom välgrundad hypotes som säger att  variationer i påverkans-

programmens effekter kan  bero på variationer i kvalitet i implementeringsförfarandet. Att 

använda genomtänkt implementeringsstrategi för att öka effekter av evidensbaserad kunskap 

och färdigheter har visat sig vara väsentligt.  

Implementering 

Implementering handlar om att inte endast göra rätt saker utan att också göra dem på rätt sätt. 

Evidensbaserade program är inte detsamma som evidensbaserad praktik och det är här som 

implementeringsfrågorna kommer in och blir så intressanta enligt Guldbrandsson (2007) och 

Fixsen (2005). Såväl den nya metoden som implementeringsprocessen måste vara väl-

definierade för ett lyckat resultat. Man måste tydliggöra komponenterna i metoden såväl som i 

själva implementeringen. Trots att en viss metod är evidensbaserad ger den inte goda effekter 

om den inte implementeras på ett bra sätt. Även det omvända gäller, om implementering av 

metoden har skett på ett korrekt sätt blir effekterna inte goda om metoden i sig inte fungerar 

väl. Man skiljer alltså på interventionsprocessen, som avser just den nya metoden, och 

                                                 
1
 Benämningar på de olika programmen är bl.a. Prime for Life,  ROS, ETS, BSF, IDAP, One-to-one, Brotts-

Brytet, ÅP, PRISM, ART, Våga Välja. Mer information om dessa finns på  www.krv.se   
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implementeringsprocessen som avser det som sker när metoden ska införas i praktiken och bli 

fungerande i organisationen (ibid.). Implementering handlar med andra ord om hur kunskap 

används i praktisk handling och med tiden blir etablerad rutin (Holmberg, 2010).    

Innan implementering av en ny metod kan äga rum måste enligt Rogers (1995) en spridning 

av en idé om denna intention ske. Detta omfattar en process då information går ut bland 

berörda där det nya ska genomföras och en kommunikation mellan dem sker. Holmberg och 

Fridell (2006) menar att en idé kan vara väl spridd och fungera som inspirationskälla utan att 

den implementeras i den aktuella verksamheten.    

Implementering och individuella förhållanden i kriminalvården 

Vid implementering av programverksamhet inom kriminalvården finns enligt Gendreau, 

Goggin och Smith (1999) fyra allmänna kategorier som är viktiga att tänka på. Det är 

allmänna organisatoriska faktorer, programfaktorer och personal samt förändringsagenters 

aktivitet, d.v.s. de som ansvarar för att implementeringen äger rum. Organisationen behöver 

ha en historia av att anta nya perspektiv, lösa frågor på ett icke konfrontativt sätt och ha en låg 

personalomsättning. Programmen ska baseras på vetenskapliga bevis, spara personalens tid 

och ansträngning och stämma överens med verksamhetens värderingar och praxis. Det är 

viktigt att personalen har tät och omedelbar tillgång till förändringsagent, att de förstår den 

teoretiska grunden för programmet, att de har yrkesskicklighet, färdigheter och kunskaper att 

utföra programmen och att de tror på sin egen förmåga, samt att de ges tillräckligt med re-

surser, så som t.ex. tid och att de får feedback. 

I Farbrings (2010) sammanfattning av de principer framtagna av Andrews och Bonta, som 

styr det praktiska arbetet enligt What Works-konceptet framhävs den orientering mot klienten 

som individ som utgör en grund för det evidensbaserade arbetet. Han menar att de program 

som erbjuds ska vara anpassade till individen, till personens bedömda risk för återfall, behov 

och responsivitet. I den sista punkten ingår en anpassning till individens lärstil och kognitiva 

förmåga, samt mellan programledare och klient. Klienternas individuella vilja att aktivt delta i 

aktuellt program, deras motivation och inlärningsstil är väsentliga implementeringsfaktorer 

enligt Vedung (2009).   

Forskarna är överens om att behandlarens förmåga att skapa förtroende, goda relationer och 

gott samarbete är viktiga faktorer vid införande av påverkansprogram. Programledarnas 

upplevelse av kollegors och chefers stöd och förståelse för programverksamheten samt deras 

personliga kommunikationsstil lyfts fram som viktiga implementeringsfaktorer av Gendreau 

m.fl. (1999). Ytterligare individorienterade implementeringsfrågor är programledares syn på 

sin egen roll i implementeringsorganisationen samt i den organisation där implementeringen 

ska ske, i de fall det inte är en och samma, och hur de upplever övriga vårdares attityder till 

programverksamheten och till klienterna, samt egna värderingar och dessa sedda i relation till 

rådande värderingar i organisationen (Gendreau m.fl., 1999; Guldbrandsson, 2007; Vedung, 

2009).  

Farbring (2010) tar frågan om implementeringsstrategiers betydelse för utfall av påverkans-

program ett steg längre då han använder ordet ”implegration” som innefattar integrerad imple-

mentering, alltså implementering integrerad i och anpassad till lokala förhållanden. Han 

hävdar att för detta behövs en avsiktlig och medveten strategi och hänvisar till en studie från 

1996 av Mats Fridell, då han påstår att implementeringsproblem som ligger på organisations-

nivå inte kan rättas till genom utbildning och träning av programledare. Han framhåller att 

implementeringsprocessen bör ägas lokalt i stället för att drivas av målorienterade beslut upp-

ifrån. Regler, order eller uppdrag menar han är felaktig implementeringsstrategi och en 
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lyssnande och utforskande attityd är väsentlig. Holmberg (2010) föreslår att en ackrediterings-

panel skulle kunna bildas, där personal, forskare och klienter skulle ingå, med uppdraget att 

bevaka att vissa kvalitetskriterier för implementeringen upprätthålls. Implementerings-

forskning har visat på många olika påverkande faktorer vilket kommer att tas upp mer utför-

ligt under kommande avsnitt. 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt ges de teoretiska ramarna för studien. Många olika aspekter har betydelse för 

implementering, varför flera teorier skulle kunna vara användbara.  Hur en större förändring 

på en arbetsplats organiseras och hur organisationen är uppbyggd och fungerar är av stor 

betydelse då exempelvis nya arbetsmetoder ska införas och för läsare som vill fördjupa sig i 

implementeringsfrågor inom svensk kriminalvård ur ett organisationsteoretiskt perspektiv 

hänvisas till Rapport 20, Kriminalvårdens forskningskommitté, Implementering av nya 

behandlingsprogram inom kriminalvården, utförd år 2006 av Robert Holmberg och Mats 

Fridell. Exempel på organisationsteorier som är intressanta i sammanhanget är domänteori 

och nyinstitutionalism, men av utrymmesskäl tas de inte upp här.  Här beskrivs inledningsvis 

mycket kortfattat användbara organisationsteorier och därefter beskrivs mer utförligt de för 

studien tongivande implementeringsteorierna. Inriktningen är individorienterad mot de som 

arbetar med frågorna medan klienters perspektiv berörs men inte står i fokus i den här 

undersökningen. 

Organisationsteorier  

Alexandersson (2006) refererar till forskning gjord 1993 av March och Simon då hon skriver 

att man kan se organisationsteorier som en beskrivning av den känsliga förvandlingen från 

konflikt till samarbete, hur mobilisering av resurser sker samt medlemmarnas gemensamma 

strävan för organisationens överlevnad. Guldbrandsson (2007) menar att vissa organisationer 

har beredskap för förändring, ”Community Readiness”, medan exempelvis små och nybildade 

organisationer ofta har svårare att framgångsrikt införa nya arbetsmetoder.  Rothstein (2002) 

framhäver att det inte finns en enskild organisationsteori som kan förklara vad som sker i alla 

organisationer, och därför har olika riktningar vuxit fram. För den här studien anses den 

riktning inom organisationsteori som kallas för Human service organisations, HSO vara mest 

relevant. Den här typen av organisationer består av människor som hjälper andra människor 

och det är klientens välfärd som är det primära menar Blau och Scott i Alexandersson (2006). 

I HSO är målen ofta diffusa och problematiska och frågor om moral och värderingar spelar en 

viktig roll. Eftersom olika typer av insatser får konsekvenser för klienterna måste de vara 

etiskt försvarbara och relationen till klienten är oftast det verktyg som personalen har för att 

bedöma behov och fatta beslut. Ofta råder stor osäkerhet i sådana här organisationer vad 

gäller hur olika mål ska uppnås och vad, när och hur man ska göra olika insatser. Detta beror 

bl.a. på att klienterna befinner sig i en komplicerad situation (Hasenfeld, 1983).  

Implementeringsteorier 

Guldbrandsson (2007) har i sin forskningsöversikt identifierat ett antal nyckelbegrepp som är 

adekvata för implementeringsprocessen och utgår då bl.a. från Rogers som är en förgrunds-

gestalt inom implementeringsforskning. I inledningsskedet har man i organisationen sett ett 

behov och funnit en metod som man förväntar ska uppfylla behovet. Nästa steg innebär att 

metoden ska spridas genom information och kommunikation och ett beslut om genomförande 

ska fattas. Idén om den nya metoden ska förverkligas i verksamheten och för detta behövs 

planering för hur detta ska gå till i praktiken. Det kan exempelvis handla om tillgång till 

lokaler och tid, kompetensutveckling och att förändra de normer och värderingar som råder. 
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Metoden utvärderas, anpassas lokalt och integreras successivt. Så småningom uppfattas den 

som självklar. För att implementering ska bli lyckad menar Guldbrandsson att det är viktigt 

med en kombination av insatser, att användarna involveras tidigt, att de finns tillräckliga 

resurser och att feedback ges till dem som använder den nya metoden. Hon anger också ett 

antal väsentliga kriterier som rör metoden eller programmet som ska införas. Dessa är för det 

första att man upplever att den nya metoden svarar mot de behov som identifieras och att man 

uppfattar att metoden är bättre än de metoder man använt innan. Sedan krävs det att den nya 

metoden stämmer väl överens med de värderingar som finns inom organisationen. Den bör 

också vara lättanvänd, möjlig att testa i liten skala innan införande i full skala och ge synliga 

resultat. Det är också viktigt att den går att anpassa för den specifika kontexten och att den är 

användbar i vidare mening. Rogers (1995) poängterar dessutom att om det nya går att 

överblicka, om införandet sker stegvis och om det finns ett bra samspel mellan olika grupper 

är chansen större att implementeringen ska gå bra.  

Vedung (2009) är en av de statsvetare som har studerat implementering inom offentlig sektor 

och hans teorier stämmer relativt väl överens med Rogers och Guldbrandsson, men har några 

viktiga tillägg. Ett handlar om vad som sker under tiden innan ett beslut om förändring har 

tagits. Vad som då påverkar processens gång är om förändringen får politiskt stöd och stor 

eller liten uppmärksamhet och acceptans i omgivningen, vilka som deltagit i planering och 

utformning och om förändringen stämmer överens med de mål och uppgifter som fanns inom 

organisationen sedan innan. Om förändringen är svår att förstå och tekniskt komplicerad 

försvåras implementeringen, medan metodens tydlighet är en främjande faktor. Vilja, förmåga 

och inställning hos dem som arbetar på olika nivåer i organisationen samt hos adressaterna, 

d.v.s. slutmottagarna, påverkar också utfallet i hög grad. Hur insatsen utvärderas är också av 

stor betydelse. Smith (1973) har ytterligare en annan implementeringsmodell och förutom 

nämnda faktorer finns i den en poängtering på den implementerande organisationen som en 

viktig implementeringsfaktor. Här syftar Smith dels på frågan om implementeringsprocessen 

drivs av en organisation vid sidan av den organisationen där förändringen ska genomföras och 

på relationen dem emellan, eller om den drivs inom organisationen, samt på hur väl 

förberedelser har gjorts.  I Hasenfelds (1983) teori lyfts speciellt upp vikten av att föränd-

ringar sker på arbetsplatsen i takt med det nya som ska införas, beträffande arbetsuppgifter 

och roller. Dessutom fokuseras på personalen och deras inre förmåga och motivation till 

förändring. De har stort inflytande på klienterna och liten insyn finns, så närheten mellan 

personal och klienter är en stark implementeringsfaktor som kan stödja eller motverka 

implementeringen . Detta innebär att det blir viktigt att stödja och motivera för att undvika 

motstånd hos personalen. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att belysa vilka erfarenheter personal inom svensk kriminalvård 

har av implementering av påverkansprogram. 

Frågeställningar: 

Vilka faktorer anser kriminalvårdens personal vara väsentliga vid implementering av 

påverkansprogram? 

Hur upplevde/upplever personalen implementeringsprocessen? 
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METOD 
I denna del beskrivs de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för studien samt 

hur den har planerats och genomförts. 

Metodologiska utgångspunkter 

Ett antagande som ligger bakom den här studien är att verkligheten kan tolkas på olika sätt 

och att förståelse är beroende av subjektiva tolkningar. Forskningsansatsen blir kvalitativ och 

enligt hermeneutisk vetenskapstradition, då strävan är att förstå intervjupersonernas subjek-

tiva upplevelse av ämnet implementering.   

Hermeneutik  

Hermeneutik är ett vetenskapligt förhållningssätt som vill förstå människor och deras livs-

värld genom att tolka deras handlingar och sätt att leva, samt hur detta uttrycks i det talade 

och skrivna språket.   Det som då tolkas är egentligen den subjektiva tolkning av livets skeen-

den som redan är gjord av varje människa (Hartman, 1998).  Först studeras helheten, därefter 

delarna och relationen däremellan och detta upprepas om och om igen. I detta pendlande för-

skjuts perspektivet successivt och förståelsen utvecklas.  Forskaren kan ställa sig själv som 

subjekt i relation till det studerade forskningsobjektet och pendlar sedan mellan sin egen och 

objektets synvinkel (Patel & Davidsson 2003). För att få kunskap om hur människan före-

ställer sig sin livsvärld måste det som är möjligt att observera, nämligen beteendet, tolkas och 

det innebär en strävan efter förståelse för vilken mening som ligger bakom beteendet 

(Hartman, 1998). Man söker således efter vad som finns bakom det som vid första anblicken 

är synligt och forskaren försöker sätta sig in i människors situation. Forskaren använder sin 

förförståelse på ett öppet, subjektivt och engagerat sätt i tolkningen av empirin (Hartman, 

1998; Thurén, 2007).   

Kvalitativ metod        

Studiens syfte och de ovan beskrivna teoretiska perspektiven fick till följd att en kvalitativ 

forskningsmetodisk ansats valdes. Att på ett kristallklart, rakt och enkelt sätt definiera 

begreppet ”kvalitativ forskning” låter sig inte göras, hävdar Ely, Anzul, Friedman, Gardner & 

McCormack Steinmetz (1991). Här görs ett försök att förklara begreppet med hjälp av att 

ange några kännetecken som är gemensamma för olika typer av kvalitativ forskning. För det 

första poängteras kontexten och att händelser ska ses i sina naturliga sammanhang för att 

kunna förstås. Detta medför att ingenting kan tas för givet eller uppfattas som förutbestämt. 

Man måste också beakta att ”naturliga sammanhang” ändå är sådana som forskaren uppfattar 

dem. Vidare fokuseras på forskningens huvudpersoner och vad de säger eller gör hamnar  i 

centrum (ibid.). Genom forskarnas tolkning blir det en samspelsprocess mellan forskarna och 

dem som studeras eller intervjuas. Det som tolkas är enligt Hartman (1998)  både processen 

som leder till förståelse och slutresultatet av processen. Ely m.fl. (1999) menar att ett av de 

viktigaste kännetecknen är, till skillnad från i kvantitativ forskning, att frågor utvecklas och 

förändras efter att forskningen har kommit igång. Forskaren kan anstränga sig för att vara så 

neutral och objektiv som möjligt men att hon blir delaktig i någon mån är ofrånkomligt och 

medvetenhet om detta är nödvändigt. Det finns ett mål att se det som observeras eller berättas 

som en helhet och inte enbart som skilda variabler. Den kvalitativa forskaren strävar efter att 

förstå och måste hela tiden ha ett öppet sinne och undersöka sina egna antaganden och 

utgångspunkter för att inte göra tolkningar alltför styrda av sina egna erfarenheter och 

studerad litteratur, samtidigt som hon medvetet använder sig av sin förförståelse. Det är 
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väsentligt att kvalitativa forskare är medvetna om att de alltid är utsatta för inflytande från 

egna och andras personligheter och att deras närvaro i sig kan påverka respondenterna vid 

intervjuer eller observationer. Forskningen sker med engagemang och närhet och alltid med 

ett visst mått av subjektivitet (ibid.). Det finns inte en enda allmängiltig kvalitativ metod och 

av de många har i den här studien med stor spänning valts narrativa intervjuer, vars innebörd 

beskrivs nedan.  

Narrativa intervjuer 

Den intervjumetod som valdes var narrativ intervju. Ett narrativ är samma sak som en 

historia. Människan har en tendens att vilja berätta om sitt liv, upplevelser och erfarenheter i 

form av historier och i de vardagliga samtalen har svaren på frågor ofta narrativa drag (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Författarna framhäver att i narrativa intervjuer läggs fokus just på de 

historier intervjupersonerna berättar, och dessa kan uppstå spontant eller hjälpas fram av den 

som intervjuar. Att förmedla erfarenheter i form av berättelser möjliggör enligt Tveiten (2003) 

förmedling av kunskap som är personlig, erfarenhetsbaserad och kontextuell. I berättelsen 

finns meningsinnehållet och helheten av den upplevda situationen integrerad, under tiden som 

faktiska händelser ingår i berättandet. Då livet sådant det är i vardagen berättas bidrar det till 

förståelse av företeelser och sammanhang. En berättelse representerar något viktigt, för annars 

skulle vi inte kommit ihåg och återberättat det. Genom att analysera narrativa framställningar 

upptäcks kunskap och kan relateras till olika ämnesområden. En berättelse kännetecknas av 

att händelser beskrivs i sina sammanhang, liksom det som orsakar eller följer av dessa 

händelser. Även små sidokommentarer och parenteser bidrar till att göra berättelsen intressant 

(ibid.). 

  

Kvalitet och trovärdighet  

Frågor om forskningens reliabilitet och validitet, d.v.s. om undersökningen gjorts på ett 

tillförlitligt sätt och om det som undersökts är det som avsågs att undersökas är tillämpliga 

både på kvalitativ och kvantitativ forskning, men man uppnår detta på skilda sätt och det upp-

fattas på olika sätt inom de två olika typerna av forskning (Ely m.fl., 1991). Patel och 

Davidsson (2003) menar att begreppet validitet får en vidare innebörd i kvalitativa studier, 

och omfattar alla delar av forskningsprocessen och att reliabiliteten handlar om i vilken grad 

det unika i situationerna kommer till uttryck. De menar att de båda begreppen kan ses som 

sammanflätade med varandra. 

För att visa att en studie är trovärdig kan man i kvalitativa studier använda begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. (Guba 

och Lincoln 1985 och 1994 i Bryman, 2002). Det viktigaste kriteriet på vetenskaplighet är 

sammanhanget mellan frågeställning, metod och tillförlitlighet enligt Starrin och Svensson 

(1994). För att göra det möjligt för läsaren att bedöma om detta kriterium uppfylls och få en 

uppfattning om val som gjorts bör det utförligt beskrivas hur forskningsproblemen har 

uppkommit, relationen till teoretisk kunskap, vilka metoder som använts för insamling av 

data, kontext och situationer för detta, vilka urval av respondenter som gjorts och varför, hur 

resultat och analys har gjorts och redovisats.  Kommunikativ validitet innebär i detta 

sammanhang även att tolkningar är väl underbyggda så att läsaren kan bedöma tolkningarnas 

trovärdighet samt att längre sekvenser av intervjusvar redovisas. Validitet uppnås också med 

hjälp av triangulering genom att flera platser väljs för studien, samt genom att det mångtydiga 

och motsägelsefulla redovisas. (Patel & Davidsson, 2003). 
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Tillförlitlighet uppnås genom att intervjusvaren som beskrivs i rapporten i så hög grad som 

möjligt återges så som respondenternas upplevelser verkligen har förmedlats och att 

intervjusvar och de teoretiska idéer som utvecklas stämmer väl överens. För att läsarna ska 

kunna bedöma om resultaten är överförbara till andra sammanhang bör hela forskningspro-

cessen beskrivas så noggrant och detaljerat som möjligt från början till slut. Frågan om 

pålitlighet skall följa varje aktivitet i arbetet. Det innebär att en noggrann redogörelse av alla 

delar av forskningsprocessen redovisas i rapporten, som problemformulering, urval av 

respondenter, intervjutranskribering och hur analysförfarandet gått till för att andra även ska 

kunna bedöma de arbetssätt som valts och hur valda metoder tillämpats. Pålitlighet innefattar 

också att forskningen i alla delar följer etiska principer, de skall finnas invävda i alla steg. 

Möjlighet att styrka och konfirmera bör ges genom att tydliggöra att personliga värderingar 

och teoretisk inriktning inte medvetet fått påverka forskningsprocessen. Hammersley föreslår 

enligt Bryman (2002) relevans som ett viktigt kvalitetskriterium i kvalitativ forskning. Då 

skulle relevansen bedömas efter hur viktiga forskningsfrågorna är inom området.  

Planering och genomförande 

För att läsaren ska kunna följa forskningsprocessen och göra egna bedömningar om dess 

trovärdighet och giltighet beskrivs den och dess förberedelser här så noggrant som möjligt.  

Urval 

Oftast använder man sig av olika typer av icke-sannolikhetsurval vid kvalitativ forskning, 

medan man vid kvantitativ forskning till största delen använder olika typer av sannolikhets-

urval. Med sannolikhetsurval menas att urvalet har valts ut slumpmässigt och därmed kan 

sannolikheten räknas ut för hur stor möjlighet det är att vissa respondenter kommer att ingå i 

studien. Icke-sannolikhetsurval innebär att man har fått fram urvalet på andra sätt än genom 

slumpen, vilket innebär att vissa respondenter har större chans än andra att komma med i 

urvalet (Bryman, 2002). 

I den här studien användes bekvämlighetsurval som är en typ av icke-sannolikhetsurval. För 

intervjuerna valdes tre av kriminalvårdens myndigheter ut inom lämpliga geografiska 

områden. I den förfrågan om medverkan i studien som skickades till programansvariga inom 

respektive myndighet framfördes önskemål om att få träffa en till tre programledare med 

erfarenhet av implementering av påverkansprogram. Telefonkontakt togs med programansva-

riga eller programledare, intervjupersoner valdes ut av dessa och tider för intervjuer bokades. 

Totalt intervjuades sju personer med olika erfarenheter av implementering av påverkans-

program, de hade mellan knappt 1 och 30 års erfarenhet. Urvalet avsågs inte vara represen-

tativt i statistisk mening utan var och en representerade sig själv och det viktiga var att se 

mönster och variationer angående implementeringsprocesser. Därför gjordes bedömningen att 

ålder och kön var ointressant i sammanhanget. 

Instrument och datainsamling 

Strategi för litteraturgenomgång var huvudsakligen kedjesökning med utgångspunkt i en rap-

port av Holmberg och Fridell (2006), men även via databaserna ERIC och Academic Search 

Elite m.fl. med hjälp av nyckelord och de deskriptorer som databaserna gav.  

De instrument som användes för datainsamling var narrativ intervju och oss själva som 

intervjuare, vilket blev en utmaning att lita på processen och oss själva i intervjusituationerna. 

En intervjuguide skapades (se bilaga III),  som inleddes med en uppmaning till intervjuper-

sonerna att berätta om sina erfarenheter kring implementering av påverkansprogram. Därefter 
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formades några temaområden i anslutning till denna inledande uppmaning för att stödja 

intervjupersonerna vidare med sina berättelser om så behövdes. För att få en djupare och 

tydligare bild av viktiga delar av berättelserna ställdes följdfrågor till det intervjupersonerna 

fört fram. Intervjuerna följde förslag av Trost (1997) som anger att genom att fråga om 

beteenden, handlingar och skeenden får man också fram betydelsen av respondenternas 

känslor och upplevelser, och att deras uppgifter därmed framträder på ett tydligare sätt.  

Respondenterna tillfrågades om tillstånd att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon.  Det 

visade sig att de flesta hade stor vana av att bli inspelade både med bild och ljud genom 

arbetet med programverksamheten och alla godtog inspelning. Under intervjuerna fördes inga 

anteckningar för att fokus skulle kunna läggas på respondenternas berättelser, samt att ett 

naturligt samspel mellan intervjuare och respondenter lättare skulle kunna uppstå. Alla 

intervjuer gjordes på respondenternas arbetsplats i ostörda rum.  

Vid intervjuernas inledning ombads intervjupersonerna att berätta om sina erfarenheter av 

studiens tema och därigenom delgavs deras tolkning av den värld de arbetar i. Rollen som 

intervjuare var att vara tyst och lyssna aktivt, inte avbryta, men då och då ställa frågor för att 

hjälpa intervjupersonerna vidare med att berätta sina historier (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Trost, 1997). Sedan transkriberades materialet och därigenom blev detaljerna mer lättillgänga 

och ett nytt perspektiv på det berättade uppstod (Ely m. fl., 1991).  

För att stärka studiens trovärdighet har intervjupersonerna givits möjlighet att bekräfta rappor-

ten och korrigera eventuella fel. Däremot följdes ett förslag av Trost (1997) att inte erbjuda 

respondenterna att läsa utskrifter av intervjuer, då risken finns att det spontana går förlorat och 

en önskan att lägga svar till rätta skulle kunna uppstå. 

Analysförfarande 

Strukturen i narrativa berättelser kan enligt Murray i Kvale (2009) sägas bestå av följande fem 

komponenter. Sammanfattning som innehåller det viktigaste i berättelsen, orientering som ger 

information om exempelvis var och när händelserna utspelar sig, komplicerande handling 

som innehåller centrala detaljer, utvärdering av de centrala detaljerna, samt upplösning och 

kodning som sammanfattar och återför berättelsen till nuet. Denna syn på intervjupersonernas 

berättelser bildar en grund för analysen och studiens två ansvariga var delaktiga i alla delar av 

analysförfarandet.  De olika intervjupersonernas utspridda svar har tillsammans fått bilda en 

mer förtätad och rik sammanhängande berättelse.   

Alla intervjuer transkriberades dagen efter att de hade utförts. Då skrevs allt som sades ned 

ordagrant och vissa noteringar om kontext och tonfall gjordes samtidigt. Sedan studerades 

texten i sin helhet och därefter fokuserades på mindre delar och detaljer.  Texten 

organiserades i ett tidigt skede preliminärt med hjälp av nyckelord eller koder enligt teman 

utvecklade på förhand inför intervjuerna . Texterna lästes på nytt som berättelser i sin helhet 

och nya koder och teman lyste fram. Målet var att fånga erfarenheter och berättelser fullt ut, 

att få en djupare och större förståelse av det som fanns i och bakom det insamlade materialet 

samt att bryta ned, undersöka, jämföra och begreppsliggöra data och att förstå det 

respondenterna hade förmedlat. Uppmärksamhet lades på att finna mönster, likheter och 

skillnader, sådant som framstod som centralt, samt sådant som respondenterna själva tycktes 

lägga stor vikt vid, vilket tydliggjordes av ordval och tonfall. Adekvata teman prövades även 

utifrån teorin vilket medförde att ytterligare nya bilder och nya urval av data växte fram och 

även teoretiska noteringar gjordes allteftersom.  Berättelser och citat ställdes i denna fas i 

relation till tidigare forskning och teorier, inte för att underbygga förutfattade meningar, utan 

för att förstå respondenternas erfarenhet av implementeringsfaktorer så som de upplevts i 
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deras kontext. Då markerade citat valdes ut för redovisning lästes texten på nytt i sitt 

sammanhang för att säkerställa att inga missförstånd hade uppstått och för att minimera risken 

för att olika teorier skulle bli ett filter som riskerade dölja det respondenterna verkligen fört 

fram. På detta sätt skedde en växling i sättet att ta sig an resultattexterna, en pendling mellan 

helhet och delar, och till slut uppstod en mättnad då inga mer insikter eller tolkningar uppkom 

och analysen kunde avslutas. Då resultaten sedan på nytt skrevs ned, nu på ett strukturerat 

sätt, sorterades citat enligt de teman och koder som till slut framstod som tydliga utifrån 

transkriberade berättelser. För att säkerställa anonymitet och samtidigt underlätta för läsaren 

att leva sig in i sammanhang och texter omvandlades citaten i någon mån till lättläst text och 

en del ord, som bedömdes vara ej meningsbärande, togs bort. Av samma skäl gavs intervju-

personerna fingerade namn, vilka inte är kopplade till kön, enskildas ålder eller anställningsår 

och de olika myndigheterna där de arbetade kopplades inte till respektive citat, utan alla res-

pondenters svar varvades.  

Forskningsetiska överväganden 

Allt forskningsarbete regleras till stora delar av tvingande regler och föreskrifter. Dock utgör 

forskarens eget etiska ansvar grunden för all forskningsetik, detta för att forskaren själv har 

det yttersta ansvaret för att forskningen är av hög kvalitet och etiskt försvarbar (Vetenskaps-

rådet, 2004).  

Vid genomförandet av olika slags forskning väcks frågor om hur pass värdefull den kunskap 

är som produceras och vilket bidrag studien skänker samhället. All samhällsvetenskaplig 

forskning bör uppfylla mänskliga och vetenskapliga intressen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Författarna menar vidare att vid en intervjuundersökning förekommer under hela under-

sökningen etiska problem, och dessa frågor bör uppmärksammas redan från början av 

undersökningen. 

I den här studien beaktas Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa kallas för informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vart och ett av dessa kommer här 

under att specificeras närmare samt kommer en beskrivning ges av hur just den här studien 

uppfyller de olika etiska kraven. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om deras uppgift i 

projektet samt vilka villkor som gäller. De ska därmed informeras om att deras insats är 

frivillig, att de har rätt att avbryta när som helst under studiens gång och att de är anonyma. 

Det är viktigt att eventuella risker för obehag och skada redovisas. Undersökningsdeltagarna 

ska även informeras om studiens syfte och förväntad nytta med studien samt ska en beskriv-

ning ges av hur undersökningen i stora drag genomförs.  

Innan undersökningen skickades en förfrågan ut om medverkan i studien till ansvariga för 

programverksamheten inom olika kriminalvårdsmyndigheter (se bilaga I). I brevet framgick 

en kort beskrivning av studiens syfte, att det var önskvärt att intervjua programledare samt 

kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och institution. Med brevet skickades en bilaga 

där de etiska principerna för studien redogjordes (se bilaga II). Innan själva intervjun för-

tydligades allt detta samt gavs ett informationshäfte om behandlingspedagogutbildningen till 

respondenterna.  
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Samtyckeskravet 

Med denna regel menas att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarnas samtycke. De 

som medverkar i studien ska ha rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de ska 

delta och de ska kunna avbryta sitt deltagande utan negativa följder. I sitt beslut att delta eller 

avbryta får inte deltagarna heller utsättas för påtryckningar eller påverkan. 

Innan själva intervjun inhämtades intervjupersonernas samtycke om att få spela in 

intervjuerna med diktafon och därefter försäkrades det om att inga tveksamheter från deltagar-

nas sida fanns. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet medför att alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas och 

lagras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. Detta gäller i synnerhet 

sådana uppgifter som kan anses särskilt etiskt känsliga. Det ska vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna.  

Insamlat material avkodades och förvarades på ett säkert sätt så att inga utomstående kunde ta 

del av materialet och identifiera deltagarna och arbetsplatserna.  

Nyttjandekravet 

Denna regel innebär att uppgifter som samlats in om enskilda, för forskningsändamål, inte får 

användas för icke-vetenskapliga syften. 

Det fanns inga avsikter att använda det insamlade materialet för annat än till den C-uppsats 

som det avsågs. 

RESULTAT 
Ur studiens intervjusvar framstod sex teman som särskilt framträdande för förståelsen av vilka 

faktorer som är viktiga för lyckad implementering av programverksamhet. Resultatet 

redovisas utifrån dessa teman. De två första områdena handlar om vikten av att tro på det man 

arbetar med samt att det finns ett identifierat behov som programmen har relevans för. Det 

tredje temat tar upp hur styrningen uppifrån och ned i organisationen påverkar processen. 

Temaområdena fyra till sex berör personalens upplevelse av samarbete och stöd samt 

motstånd och förändringsberedskap inom organisationen. Inom området ingår de viktiga 

delarna om personalens erfarenhet av handledning och feedback. Slutligen tas viktiga tids-

aspekter upp.  

I följande avsnitt redovisas vad som framkommit i intervjupersonernas berättelser, angående 

vad som är viktigt i implementeringsprocessen, från det att den påbörjas i organisationen och 

tills den är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Detta förklaras och belyses bl.a. 

genom att det dagliga arbetet med programmen beskrivs och kommenteras, liksom deras upp-

levelser, känslor och åsikter runt detta. Resultaten belyses med ibland ganska långa citat för 

att på så sätt skapa en mer levande bild av situationer och därmed kommer intervju-

personernas berättelser mer till sin rätt.  

 Att tro på den metod man arbetar med  

Resultatet visar klart att samtliga respondenter sätter stor vikt vid att de flesta program som 

används inom kriminalvården idag är vetenskapligt utvärderade och uppfyller specifika 

kvalitetskrav. Personalen beskriver en positiv inställning till att arbeta med evidensbaserade 
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program. Den egna motivationen ökar p.g.a. deras kännedom om  att programmen är veten-

skapligt baserade.  De tror på vad de gör men de poängterar också att enbart att arbetet är 

evidensbaserat gör ändå inte att underverk sker. Att få siffror på att programmen ger resultat 

och att återfall minskar, att faktiskt få svart på vitt, upplevs som positivt. De tycker sig också 

se direkta resultat i nära anslutning till att man har kört program. Det ger stor arbetsglädje och 

arbetstillfredsställelse.  

Anna: Alltså jag tror ju att det spelar jättestor roll för min motivation att hålla på 

med det för jag vill ju hålla på med någonting som jag vet fungerar, eller 

alltså som kan hjälpa, hjälpa till och har man bara sått ett litet frö så är man 

ju glad för det ju, men som sagt, för min egen motivation tror jag det spelar 

väldigt stor roll att det är evidensbaserat.[...]Det var ett tag när jag endast 

gick som vårdare och hade kommit ifrån detta lite med behandling och jag 

kände ju när jag väl fick komma upp till Norrköping och göra program och 

utbilda mig inom det, shit vad jag har saknat detta alltså. Jag kände mig 

nästan som en ny människa igen.[...] Så det kände jag verkligen när jag väl 

fick sätta igång med att bli utbildad inom kriminalvårdens program att jag 

hade saknat det väldigt, väldigt mycket. 

Frida: Det är en fantastisk känsla att köra program! Det är faktiskt så att när man 

tittar på de här killarna, som det oftast är man har i grupprogrammen, när 

man tittar från gång ett till gång tjugo, alltså vad som händer i gruppen. Vad 

som händer med dem! […] Ja det är små frön som växer, man märker det! 

Andra respondenter har samma grundsyn men uttrycker en annan aspekt då de poängterar att 

det inte alltid är självklart att det automatiskt blir goda resultat när man arbetar evidens-

baserat. 

Björn: Men det är väl bra! Alltså att programmen ska vara verksamma, det är en 

kvalitetssäkring och så. Sen jag som gammal frivårdshandläggare är ju lite 

luttrad och så. Jag tycker vi har haft programverksamhet så länge, även 

evidensbaserad sådan, och vi ser att klienter återfaller trots programverksam-

heten. Inte ens evidensbaserade program, inte ens det är något “Sesam öppna 

dig”, som löser alla problem och får alla att lägga ner all kriminalitet. Utan 

de får återfall tyvärr, en del. Sen siffrorna visar ju just mera att återfallsrisken 

minskar [...]och det är ju bra. 

Dan: [...] och det ska vi lösa då med såhär och såhär och man säger att kriminal-

vården är kass. När föräldrar har misslyckats, skolan har misslyckats, social-

tjänsten har misslyckats, alla har misslyckats, så får vi dem. Och så tror man 

att vi ska ha nå‟t djävla trollspö och så viftar vi med det bara, och så går man 

ETS-programmet och sen så slutar man knarka. I helvete heller. Och så har vi 

kort tid på oss så många hinner inte gå programmet. 

Att kvalitén säkerställs och ska vara lika på olika ställen i landet och att programledarna 

certifieras för att detta ska bli uppfyllt ses som väldigt bra. Personal uppfattar det som att en 

del av kvalitetsbegreppet handlar om att programledarna utför arbetet på samma sätt. De 

upplever dock att det finns en viss frihet att påverka själva, men att det ändå är viktigt att 

själva sakinnehållet förblir detsamma. Genom certifieringen motverkas risken att vissa skulle 

kunna köra sina egna hemmasnickrade program som inte har säkerställd effekt och detta anses 

värdefullt.  
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Frida: Det ska vara säkerställt att kvalitén ska vara samma var du än hamnar, i 

vilken myndighet du än hamnar, att du vet att om du kommer till ett ställe, då 

får du samma program som du får om du kommer till en annan stad. Det är ju 

därför som vi programledare filmas, och handleds och examineras och 

certifieras och måste behålla certifikatet för att det ska vara säkerställt att vi 

kör programmen efter vad de är [...] och man vill säkerställa kvalitén i 

kriminalvården, och det är väl jättebra! 

Eva: Jo, men det är kvalitetssäkrat för att man ska säkerställa evidens, att alla gör 

på samma sätt. Så inte nån rätt vad det är står och tycker ‟det här ska jag 

göra om‟. Visst, man kan göra om det till sitt eget, men det måste ju ändå säga 

samma sak.  

Jämförelse mellan då och nu 

Även innan evidensbaserade program infördes så fanns det olika typer av behandling som var 

bra i en del avseenden, men som ibland t.o.m. kunde skada klienten mer än vad de hjälpte 

honom/henne. Då påverkade personalen i högre utsträckning behandlingen på gott och ont. 

Här uttrycks att studiens respondenter upplever att behandlingen inom kriminalvården 

fungerar bättre nu när man har infört evidensbaserade program i jämförelse med tiden innan 

dess. Det beskrivs som en mycket stor och viktig förändring. Fokus kom att ligga mer på 

klientens behov. En annan viktig aspekt är att verksamheten började följas upp vilket inte 

gjordes innan. Då kunde programmen antas vara bra men ingen visste egentligen. Personalen 

tycker det skulle vara värdefullt att följa upp och få veta resultat 

Carl: Om man jämför med nya former av program så är det största som har hänt 

under mina 30 år inom kriminalvården på nå‟t sätt. [...] Även tidigare jobbade 

man med program och så där, på tiden när vi hette skyddskonsulenter, men då 

var det lika mycket, det speglade kanske oss, oss handläggare. Var jag 

intresserad av att fiska så ordnade jag en liten kurs där vi åkte ut och fiskade. 

Sen blev det lite annat, man tog missbruksprogram, och man gjorde andra 

program med. Men vi följde aldrig upp det, vi vet inte vad som hände . 

Evidensbegreppet existerade inte, utan ok, det var trevligt och så... de fick väl 

ut nå‟t av det, och vi lärde känna varandra, och det var jättetrevligt. Det var 

säkert bra på många sätt också. Men vi har inga siffror eller nå‟nting för den 

tiden.  

Programintegritet 

Studiens resultat visar att programledarna känner det som en trygghet att bli filmade, kontrol-

lerade och certifierade och förklarar att syftet med detta är att de ska bedriva programmen i 

enlighet med instruktioner i manualerna. De upplever att känslan av skicklighet och 

yrkesstolthet förstärks p.g.a. den regelbundna kontrollen av hur de genomför 

påverkansprogrammen och det ger tro på den egna förmågan och då vet man att man kan sitt 

jobb. Men att bli filmad och synad kan också vara påfrestande.  Det krävs också tid och 

övning för att bli trygg i rollen som programledare.  

Frida:  Jag tycker det är jätteskönt att bli synad så man vet, hur man blir godkänd i 

hur man leder programmen. Och sen kommer det med erfarenhet... nu kanske 

det är [...] nu efter att ha kört programmen flera gånger är jag mycket, mycket 

mer säker. 
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Carl:  På ett sätt är det ju bra att bli certifierad och filmad, när man väl har gjort 

det. Men det är inte så djävla roligt, det är det inte. 

Gun: Ibland kan man ju tycka så. Jag tänker att om man utbildar sig till lärare eller 

vad som helst, så kan du vara lärare och ingen kontrollerar något, men vi är 

ganska kontrollerade hela tiden kan jag känna.  

Identifierat behov och relevans  

Resultatet visar tydligt att respondenterna ser att behovet av att implementera evidensbaserad 

programverksamhet finns och de anser i stort sett att programmen fyller sin funktion. Detta 

tillsammans med de problem som framkommer i undersökningen belyses nedan. 

Programgaranti  

Svarspersonerna berättar att det finns programgaranti inom svensk kriminalvård, vilket 

innebär att klienterna ska ha tillgång till vissa program oavsett på vilken anstalt de avtjänar 

sitt straff eller vilken myndighet de tillhör inom frivården. De förklarar att programgarantin 

ställer krav även på de mindre myndigheterna att väldigt många program ska finnas 

tillgängliga och de upplever att det kan bli konkurrens mellan programmen och även mellan 

olika orter. De menar också att om myndigheten är liten kan det få till följd att underlag för att 

starta en viss programgrupp på orten i själva verket saknas, helt enkelt p.g.a. för få intagna 

med den typ av problem som bearbetas inom specifika program. De anser att detta kan 

medföra att klienter uppmuntras att gå program som egentligen inte stämmer mot individens 

behov för att man ska få tillräckligt antal klienter för att starta gruppen. 

Carl:  Och där ibland, kan det bli, på en liten myndighet, att det är kanske ibland väl 

många program. Att det blir konkurrens mellan programmen. Vi har för litet 

underlag för en del av de här programmen, så är det om man ska vara ärlig. 

Vissa program kanske skulle ligga regionalt eller nå‟nting, att inte varenda 

litet verksamhetsställe ska köra de här stora programmen.[...] Där kan jag 

tänka att regionens styrelse har missat lite att man nästan lägger ut det på alla 

i stället för att säga, ok, då får ni ta resorna i stället, så de får åka till andra 

orter [...]. 

Matchning 

Alla respondenter ser det som oerhört viktigt att man noga väljer ut de klienter som har behov 

av att gå de program som finns att erbjuda, så att programmens innehåll stämmer väl överens 

med klientens behov. Det uppfattas som ett allvarligt problem att man inte alltid lyckas med 

detta. De menar att ett problem kan i vissa fall vara att underlaget av klienter som har behov 

med relevans för ett visst program kan vara för litet. Ibland har många av de intagna redan 

gått flera av de program som bedrivs och således kan behov för programmen saknas.  Det har 

visat sig att det inte heller alltid är enkelt och självklart att inse vilka individer som passar för 

vilket program och mycket resurser läggs ned för att detta urval ska bli så bra som möjligt.  

Carl:  Det är ju otroligt viktigt det där att matcha klienter och program. Man gjorde 

massor av fel i början i många... särskilt i de enskilda och tog alla de så 

kallade lätta klienterna men det visade sig att det var ju inte lätt att köra 

program med dem utan det var lättare om man tog de svåra som hade lite att 

jobba med faktiskt.[...] för när vi kom hem nyutbildade så tänkte vi att nu ska 

vi leta upp sex våldtäktsmän här ungefär, eller pedofiler och vad som helst, det 

är ju inte så lätt. Och innan vi åkte iväg på utbildning så hade vi ju inga som 
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var dömda för sådana brott. Sedan när man varit iväg på utbildning så 

upptäckte man att visst tusan finns de och då kan man ju dessutom börja jobba 

mot att de inte ska bli fler, att det blir fler brott begångna. 

Frida: [...]På anstalten kan det vara mättat. Det kan vara att det inte har varit så stor 

ruljans på intagna. De har gått många program innan […]. Nu ska vi sätta 

igång två stora program här och det har varit svårt att få klienter p.g.a. att de 

måste passa in i de programmen. De måste ju vara en viss typ av klienter med 

viss typ av kriminalitet […] det är något vi ständigt jobbar med, att matcha 

rätt. Ja, det är vi jätte noga med.  

Följande dialog visar på ett tydligt sätt negativa konsekvenser av att välja klienter ur fel 

målgrupp till program. Intervjupersonerna menar att det är även viktigt att se till hela 

gruppens sammansättning och ta med i beräkningen vad som kan hända inom gruppen, och 

eftersom klienterna påverkar varandra inom programgruppen är det viktigt att ta hänsyn till 

det så det inte blir negativ påverkan.  De talar också om hur samarbetet mellan personal-

kategorier ibland oavsiktligt kan gå fel och om att det är viktigt med öppen kommunikation 

emellan personal i arbetet med matchning.   

Björn: Men Brottsbrytet och Våga Välja är väl de program också där det är grupp-

processer väldigt mycket och där de intagna mer eller mindre kan ta över eller 

köra det i diket och så där. [...] Jag vet en gång ni hade en äldre kille […] en 

ganska avancerat kriminell kille med i Brottsbrytet med en del unga och då 

fick man ju höra en del av er. 

Carl:  Det var en typisk miss. 

Björn: Fast å andra sidan, ni hade kanske kunnat tacka nej till honom men vi vanliga 

handläggare då som gör utredningar och så vi trycker ju på ibland och säger 

att nu vill vi att han... 

Carl: Han var en avancerad bankrånare och de andra nittonåriga tjuvar, […] han 

var vältalig, såg trevlig ut och körde BMW hit och allting liksom och det blev 

inte riktigt bra. 

Det händer även att klienter vill gå i program men motiven är helt felaktiga och att 

deltagandet i program får negativa konsekvenser p.g.a. det. Respondenterna framhåller att det 

finns tillfällen när man borde säga nej till klientens ansökan om att få gå ett program. Vissa 

kriterier bör vara uppfyllda innan, åtminstone någon ambivalens avseende något problem. 

Gun:  Det var en kille som satt på anstalten och han var ganska invand haschrökare 

och han såg inga egentliga problem med detta utan han tyckte alla andra hade 

problem med det, men han ville väldigt gärna gå BSF för han sa till mig första 

gången ‟Jag ÄLSKAR att prata om mig själv‟, så han tyckte en timme det var 

ju egentligen ingenting för honom att sitta och prata om sina saker […] när 

han pratade om sitt haschmissbruk då pratade han sig ännu mer in i hur 

positivt det var och alla tjejer som älskade honom […]. Har man inte någon 

ambivalens alls då är det farligt, då ska man egentligen vänta.  

En respondent beskriver ett sätt att hantera problemen med matchning, genom att anpassa 

programmen så att det fyller aktuella behov. 

Carl:  Något som också är en framkomlig väg för att implementera program, det är 

ju det konceptet man har när det gäller ROS-programmet. Från början var det 

ju ett anstaltsprogram [...]. Sedan vidareutvecklade man det och gjorde om det 
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så att man också har en ska vi säga frivårdsversion av det också och gjorde 

det enskilt […] i frivården var det inte lätt att få tag i fem våldtäktsmän här 

samtidigt så att säga, utan då har man byggt om det så det är ett enskilt 

sexualbrottsprogram... 

Individanpassning av program 

Det finns program som personalen menar passar i princip för alla. BSF är ett sådant program 

och det går även att individanpassa, vilket man också gör. Det upplevs som relevant att 

använda för väldigt många klienter, men någon ifrågasätter också om programmet alltid har så 

starka effekter. De program som är mindre specialinriktade mot specifika problem och därför 

passar fler klienter skulle enligt personalen möjligen kunna ha nackdelen att i stället ha 

mindre relevans, dvs. att de inte finns identifierade behov som programmen skulle anses 

uppfylla. Vissa program som däremot är utformade för att hantera speciella svårigheter 

erbjuds endast till dem som har dessa problem. I de fallen kan man alltså se identifierade 

behov och man vet att programmen svarar upp emot de behoven. Däremot gäller det relativt 

få individer och det gör att viss personal trots dess relevans är tveksamma till att satsa just på 

de programmen.  

Björn:  BSF är väl ett exempel på ett program som [...] är väldigt enkelt att sätta in. 

Man kanske har behov av ett större program, men BSF går dels att 

individanpassa, det passar både på boja och på skyddstillsyn och en massa 

olika... det är väldigt lätthanterligt. Men kanske betyder det inte alltid så 

mycket, eller ger så mycket.  

Carl:  Det passar alla våra klienter egentligen. Vissa utav de programmen kan man 

ha till 90 % av klienterna, medan då ROS och IDAP passar 10 % eller 5 % av 

klienterna. Och där lägger man enorma resurser istället för att som jag mer 

börjar tycka att man borde lägga dem på kriminalitetsprogram, för det är ju 

det som vi primärt jobbar med inom kriminalvården, så är det ju. 

Klienters förändringsberedskap 

Ett annat problem kan vara att klienter tas med i en programgrupp som de inte är motiverade 

för, eftersom ett visst antal individer behöver antas för att gruppen ska kunna starta och 

underlaget med klienter som har relevant behov och samtidigt är motiverade är för litet. Alla 

respondenter tycks se detta som ett relativt allvarligt problem, trots att intentionen att matcha 

klienten med rätt program och i rätt tid finns.  Men rätt tid menar respondenterna bl.a. under 

en tid då klienten är i en livsfas då beredskap för förändring finns. 

Anna: Jag upplever att vissa är motiverade och vissa är det inte. Ibland plockas de 

med ändå för att man ska få ihop en grupp. Det är det jag menar är bekymret 

här. På andra anstalter kan det finnas många som söker och då blir det ju rätt 

urvalsprocess. Rätt intagen till rätt program. [...] Det är ett litet bekymmer, 

alltså man ska ju köra efter matchning inom kriminalvården. Rätt program till 

rätt klient, men den biten kan tappas lite för inför ETS så har man en 

antagningsintervju med de intagna som har sökt till programmet, och för att få 

ihop en grupp måste det vara minst fyra intagna. När vi har gjort de här 

intagningsintervjuerna så sätter vi oss och tittar på dem och då ska man göra 

ett urval efter det för att se vilken klient som passar till detta programmet, och 

den biten tappas ju lite ibland. Som denna gången, alltså vi fick ju ta dem som 

sökte även om det fanns vissa som vi tyckte att, ja, det kanske inte riktigt är 

vad han behöver eller så där. Men visst de har ju sökt och vill ju köra det 
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ändå. […] Men hade vi haft fler att välja bland så hade kanske två av dem inte 

varit med denna gången i programmet.  

Det är viktigt att klienterna själva ser det som ett behov att delta i program och att man inte 

tvingar dem till det . Respondenterna menar att ett problem finns inbyggt i systemet, nämligen 

att det kan ge fördelar att gå i program, som t.ex. att man gör det  i stället för att få frihetsbe-

rövande som påföljd, vilket kan få konsekvensen att klienter som egentligen inte vill 

förändras hamnar i programverksamheten. Detta problem upplevs ändå vara hanterbart och 

det kan trots allt påverka klienten och få vissa goda effekter för honom eller henne. Ett annat 

matchningsproblem är ibland fler sökande än platser i programmet. 

Dan:  Däremot ska man inte göra så att ”Nu ska du gå programmet” och så med 

våld stoppar man in dem i ett rum. De måste själva ta det här steget ändå. Det 

är inte alltid man gör det, det måste ju jag också inse, för att man verkligen 

vill förändras. Ibland gör de det för att de ska få fördelar av det. […] men jag 

testar ändå och låter dem gå programmen, för det fastnar ändå något, det 

berör dem inåt. […] Sen den bästa reklamen för det är ju egentligen de som 

går programmen, att de tycker det ger något. Det märkte jag på ROS att det 

var trögt i början, att man fick knuffa på folk. Så rätt som det är hade vi fler 

som vill gå än vi har plats för, då har det blivit exklusivt att ha gått program. 

Björn:  Att gå program är ett tvång under egen vilja, de måste ju tacka ja till det innan 

de döms, under personutredningsarbetet då. Vi träffar dem ju innan huvud-

förhandling och gör personutredning […] och då pratar vi ju ofta kring 

program också. Och idag är det ju också så att deltagarna i program-

verksamhet är mer eller mindre en förutsättning för att vi ska föreslå en 

frivårdspåföljd. 

Det är mycket viktigt att klienten säger sig ha något problem för att det ska vara meningsfullt 

att börja i program. Däremot är det inte nödvändigt att klienten är motiverad att förändras av-

seende problemet för att börja i program, då motivationen kan bearbetas under programmets 

gång. Det är medvetenhet om att ett problem finns som framhålls som viktigt. 

Gun:  Klienten måste vara medveten om att det finns någonting som är ett problem 

för den och kunna prata om det. Säger de att de inte har något problem alls så 

kommer man ingenstans, sedan att man inte är motiverad att göra någonting 

det är en annan sak för det kan man jobba med under tiden, men man måste 

ändå se att det här ställer till problem för mig på ett eller annat vis. 

Styrning 

Ett problem angående bristande samstämmighet mellan de program som körs och de behov 

man ser uttrycks av alla respondenter.  Personalen på plats kan själva besluta om att driva 

vissa program, men vissa krav kommer uppifrån kriminalvårdens ledning till varje myndighet 

att köra ett visst antal omgångar per år av vissa program. Då ser kraven lika ut på samtliga 

orter oavsett antal klienter, deras specifika problem och behov och deras motivation. 

Myndigheten tilldelas pengar i förhållande till antal klienter som genomgår program. Detta 

upplevs i praktiken vara ett hinder för effektiv matchning och kan även i slutänden orsaka 

negativa effekter. 

Carl:  Men lite krux är det faktiskt med det där att de och de målen ska vi uppnå […] 

så det kan jag uppleva ibland, en press som ibland blir lite väl mycket negativ 

för man kanske kom fram till att det här ger ingenting, det skulle lägga ner 
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liksom och göra ett snyggt avslut och tacka och lämna det hela men då tänker 

man fan då får jag inte tillgodoräkna mig någonting. Så det måste till en 

ändring där.  

Björn: Där är det ju nästan kontraproduktivt att vi alltid ska fullfölja. 

Ibland kan personal låta klienter fullfölja program trots att programledaren inser det menings-

lösa då han/hon inte är motiverad för förändring. Anledningen kan då vara att om en klient 

hoppar av ett program blir myndigheten skyldig att betala tillbaka pengar. Det uttrycks en 

önskan om förändring så att programledarna får större självständighet att själva fatta beslut 

angående att starta program, vilka klienter som kan vara aktuella att delta samt eventuella 

avbrott. 

Gun:  Men så är det ju även med de långa programmen, alltså säg One to one eller 

PRISM som är då tjugo till tjugoen träffar, om vi gör halva så får vi liksom 

inget alls för det. 

Eva:  Men man har ett uppdrag att köra fyra program på ett år. Två här och två på 

anstalten. Det är väldigt styrt och det kan kännas pressat. Man hoppas att det 

ska gå mer mot att man kan själv lägga upp det. Att det här är ett behov just 

nu. Att man får göra lite mindre av det här och mer av det här. 

Respondenterna ser en brist i att alltför mycket som rör problem med matchning i själva 

verket handlar om pengar. 

Anna: Alltså i slutänden om inte programmen körs så får vi betala tillbaka pengar. 

[…] man får pengar för tre programomgångar med ETS, och får man då inte 

ihop folk så blir det en skuld som man får betala tillbaka, och det är ju inte 

bra. Och då har man ju inte uppfyllt de mål eller kriterier för året som ska 

hållas... 

Dan: Sen handlar det ju om pengar. Alltså ju mer program vi kör ju mer pengar får 

vi, och kör vi inte program så får vi lämna tillbaka pengar. Så enkelt är det. 

Samarbete mellan olika myndigheter inom kriminalvården 

Resultaten visar att personalen upplever ett behov av ett större samarbete med andra kriminal-

vårdsmyndigheter i närliggande disktrikt för att lösa de problem som ibland kan uppstå i 

samband med programgaranti. De menar att bristande relevans skulle kunna undvikas när un-

derlaget för att starta en grupp är för litet.  

Björn: På sikt tror jag det kan bli någon slags omflyttning i lokaler eller något sådant 

eller skaffa gemensamma programlokaler för flera frivårdsdistrikt eller något 

sådant. 

Carl:  Det hade varit det vettiga, vissa program skulle ligga lite regionalt eller ha 

större upptagningsområde. 

Björn: För vi har inte underlag alltså.   

Kriminalvården har haft som tradition att inte arbeta över regionsgränserna, men detta håller 

successivt på att förändras. Man har mer och mer börjat hjälpa varandra med att köra vissa 

specialinriktade program med klienter som tillhör närliggande disktrikt.   

Carl: Kriminalvården har alltid varit sådan att mina klienter det är mina klienter, 

du rör inte dem och du pratar inte med dem heller utan jag sköter mitt så 
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sköter du ditt, och även då distrikten emellan, så nej han tillhör oss så honom 

ger ni fan i även om han bor en meter innanför länsgränsen.  

Frida: Men från en annan myndighet har vi någon som kommer hit och håller just ett 

specifikt program, eftersom han är utbildad. 

Trots att man börjar samarbeta alltmer är det fortfarande ganska stor konkurrens mellan de 

olika kriminalvårdsmyndigheterna, vilket följande citat understryker. 

Carl: IDAP, ROS och ART kanske vi inte kan få ihop och då blir det nästan lite 

ibland att vi konkurrerar. Vi sitter och sliter ska ni köra grupp nu, jaha ska du 

lämna klienterna dit eller till mig liksom och sånt där. 

Björn: [...] att det blir nästan att man slåss om samma klienter. 

Carl: Så där kan jag tycka från början att man missade lite från styrelsen, att man 

inte styrde detta mer uppifrån från början utan man gick ut till alla, och alla 

enheter satt ‟jo men det ska vi göra, det programmet och det ska vi ha‟, och 

alla skulle ha allt . 

Överensstämmelse med organisationens mål och uppgifter 

Respondenterna har olika uppfattning om behoven av vissa program. Flera anser att program 

som inriktar sig på missbruksvård inte är relevant att bedriva inom kriminalvården utan att 

ansvaret för missbruksvård ligger hos socialtjänsten, och skulle i stället önska mer samarbete 

med dem. Då skulle syftet vara att man gör det man är bäst på, och de tycker att det finns 

andra program som är mer relevanta inom myndigheten. Någon talar istället om att många 

klienter har missbruksproblem och menar att just sådana program finns det således stort 

behov av. 

Anna: Ett program som jag absolut tycker ska komma hit eller bör komma hit är 

missbruksprogrammet för vi har många missbrukare.  

Carl och Dan uttrycker motsatt uppfattning.  

Carl: Man kanske borde samordna resurser på något sätt med kriminalvården och 

andra vårdinrättningar så att säga, för trots allt så om man ser det så, 

missbrukssidan är ju kommunens ansvar, utan då kanske man skulle koncent-

rera det till en huvudman just de bitarna. Det finns säkert flera andra program 

– ni tar våra killar så tar vi era killar i de programmen vi är bäst på och så tar 

ni dem ni är bäst på […] Istället blir det nästan att vi konkurrerar, vi ska vara 

bättre än dem, och de ska vara bättre än oss och så där. Vem ska betala 

liksom, nu försöker vi sno åt oss, jamen nu betalar de då tjänar vi på det och 

så där.  

Dan: Jag anser att det finns ett större behov av IDAP än att vi ska gå omkring och 

trampa med de där missbrukarna som knarkar tills de dör. Alltså de som har 

knarkat i 30 år, att omvända dem så de slutar knarka, det ska vara om de 

tröttnar på det. Annars är de svåra. Då tycker jag att man gör bättre nytta 

med att jobba med dem och se till att de inte slår sina fruar och sambos och så 

får socialtjänsten ta hand om narkomanerna.  

Den allmänna diskursen och påverkan av media 

Respondenterna menar att styrningen över verksamheten påverkas av den allmänna diskursen. 

Vilka program som ska köras styrs ifrån kriminalvårdens ledning, som i sin tur påverkas 
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politiskt och av den allmänna debatten i media. Att detta påverkar implementeringsprocessen 

på ett negativt sätt framstår som klart.   

Carl: Det är politiskt gångbart då både med ROS och IDAP då, våld i nära 

relationer eller kvinnovåld och dom våldsprogrammen, så det pumpas ju in 

pengar uppifrån i de programmen.  

Björn: Våld mot kvinnor har ju... det är ju en gammal fråga liksom... som det 

betraktas som väldigt dåligt om man inte har åtgärder för dom som utövar 

så‟nt.  

Gun: Det har ju varit väldigt mycket i media och så om detta. 

Motstånd och förändringsberedskap inom organisationen 

Intervjupersoner uttrycker att när man har infört förändringen på ett successivt smygande sätt 

har motstånd hos involverade varit knappt märkbar. Ett visst mått av revirtänkande och 

konflikt mellan personalkategorier har ändå funnits och varit nödvändigt att bearbeta.   

Björn: Det är väl rätt så unikt också, kanske, att här i vår myndighet har det inte 

funnits något utvecklat motstånd mot att införa programverksamhet. Det är ju 

olika från ort till ort så att säga, vilka lokala förhållanden och vilka 

individer... Jag menar att när man genomför ett stort förändringsarbete så 

finns det ju alltid ett lok så att säga och så finns det en svans, om man nu 

kallar det så va. 

Carl: Nej, här fungerade det rätt bra redan från början. Det var väl kanske lite, vi 

smög väl nästan igång det [...] hur man både från ordinarie handläggares 

sida och från programsidan liksom hur ... ja... det gäller ju att kunna 

samarbeta där på nå‟t sätt ju, [...]men många tyckte att det är bara program 

som gäller liksom, det är det nya, det är nå‟nting helt annat. Vi står här och ni 

står där! Och tvärtom lite, att de som höll på med den ordinarie verksamheten 

på en del ställen tyckte att detta är ju i alla fall grunden för hela frivården. 

Och ni är nå‟nting som kommer, jag tillbyggnad på något sätt. 

Dubbla roller – säkerhetstänkande och behandling 

Dubbla arbetsroller förekommer enligt studien i flera avseenden, varav en del tas upp här och 

en annan lite längre ned.  Att kriminalvårdens roll är dubbel i bemärkelsen att arbetet inne-

fattar dels straff och säkerhetstänkande och å andra sidan påverkan, motivationsarbete och 

behandling upplevs ibland som ett problem under implementeringsprocessen. Respondenterna 

upplever det inte som så stort problem men det skymtar ändå fram en del.  

Dan: Där var många diskussioner, framför allt med de här säkerhetsmänniskorna. 

Att man skulle inte lägga nå‟n kraft på behandling utan man skulle ta urin-

prover och vara hård i nyporna och allt sån‟t där. Och då gäller det att 

förklara för dem att så är det inte. 

Anna: Vissa jobbar bara med program. Så att vissa jobbar bara på våning... 

förståelsen kan väl vara sådär ibland kan jag tycka. Alltså vissa tycker ju att 

program eller behandling är intressant och vissa tycker ju att säkerhetsbiten 

är intressant. Då och då blir det ju lite så då alltså, om man värnar om sin 

egen del. Det tycker jag man behöver jobba mer med, alltså samarbetet och 

förståelsen mot varandra. Det är faktiskt mot samma mål vi ska oavsett vad 
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man är intresserad av. Så det tycker jag framför allt här behövs jobbas 

mycket, mycket bättre med.  

Yrkesrollen – arbetskläder 

Det finns många olika synpunkter på användning av arbetsuniform under arbetet med 

programverksamheten. Bilden är inte enhetlig men det har diskuterats en hel del och respon-

denterna anser inte frågan vara oväsentlig. Någon menar att uniformen blir ett hinder mellan 

klienten och programledaren eftersom den skapar distans. Någon annan anser att man inte bör 

använda uniform som programledare, för att markera att man har en viss roll som 

programledare och en annan roll som vårdare, då man däremot använder uniform. Ytterligare 

någon menar att man bör ha uniform eftersom man vid andra tillfällen arbetar som skötare och 

då måste bära uniform och att man då är samma person.  

Björn: Ja, skälen för att inte använda arbetsuniform som programledare är att du får 

ju bättre kontakt kanske med de intagna om du kommer utan tjänstedräkt och 

det är det här gamla plitsnacket som stökar, annars blir det en onödig klyfta 

då, klädseln ger en klyfta.[...]Med tjänstedräkten följer en viss repressiv funk-

tion kan man säga. De har ju en slags blockering, många av våra klienter då 

gentemot plitar och det ska man inte liksom... det är kontraproduktivt att 

använda det i påverkansarbetet.  

Om skälen för att använda tjänstekläder då man leder program säger respondenten följande. 

Björn: Ja, det är ju att man gör det i tjänsten och att det ska särskiljas och att det är 

samma personal, programledarna ska inte få bli en ... vad ska man säga, en 

gräddfil eller så. Blir det en gräddfil så blir det även så lönemässigt och då 

avskiljer de sig [...].  

Det har betydelse om programledarna har uniform eller inte, men om det är positivt eller 

negativt har personalen olika åsikter om. En risk är att om programledarna har privata kläder 

skulle det kunna bli ännu mer hat mot de som jobbar på våningarna och har uniform.  

Anna: Ja, jag tror det hade varit annorlunda [om man hade haft privata kläder i 

rollen som programledare]. Men sen om det hade varit bra, det vet jag inte. 

[...]. Jag ser inget jättestort negativt med det, nej. Men det skulle kunna ge 

ännu mer hat mot de som är blåklädda på våningarna. 

Att stärka och befästa rollen som programledare i motsats till andra roller som man har att gå 

in i vid andra tillfällen eller i motsats till kollegors yrkesroller upplevs som betydelsefullt och 

underlättande för arbetet. 

Gun:  Det är ju väldigt skönt att kunna säga till klienten när man jobbar i program 

att vi har ingenting med din permission att göra eller om du ska bli beviljad 

frigång [...] utan det är handläggarna här som har med alla de här besluts-

fattande [...]. 

Björn: Samtidigt som ju de där lite är en chimär va, för ändå så fullföljd program-

verksamhet är ju en förutsättning för att komma vidare.  

Samarbete och stöd 

Undersökningen visar att stödet från ledning och kollegor är viktiga implementeringsfaktorer. 

Personalen har både positiva och negativa erfarenheter av detta.  Kollegors stöd visas bl. a. 

genom deras attityder och förmåga att motivera klienterna att delta i programverksamheten. 
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Ledningens stöd synliggörs bl. a. genom tilldelning av tid och lokaler. Samarbetet mellan 

olika personalkategorier sker ofta genom direkt kommunikation på ett nära, frekvent och 

öppet plan. Några menar att för dem som inte arbetar som programledare är vägen att skaffa 

den kunskap som behövs om programverksamheten enkel och snabb.  

Samarbete och stöd från kollegor 

Studien visar att de flesta har positiv erfarenhet av stöd från sina kollegor och god kommu-

nikation med dem ses som mycket viktigt vid implementering. De flesta kollegor har den kun-

skap om programverksamheten som behövs eller är villiga att skaffa sig den. 

Gun: Det flesta handläggarna är ganska duktiga på programmen, eller vet så 

mycket de behöver veta i alla fall.  

Björn: Behöver man så är det ju lätt för var och en att skaffa de kunskaper som krävs. 

Gun: De pratar väldigt mycket med oss och säger att jag vill prata om en klient om 

det och det programmet, vad tänker du och så berättar de problematiken och 

frågar oss vilka program vi tycker skulle passa den här klienten och så. Jag 

tycker de tar mycket hjälp av oss och pratar mycket när de gäller olika 

klienter och vilka program varje dag. 

Frida uttrycker det på följande sätt. 

Frida: Ja, otroligt bra kriminalvårdsinspektörer som är väldigt programinriktade, 

som jobbar för att det ska vara bra. Ja, absolut. [....] Och den andra perso-

nalen som inte är programledare, vi jobbar mycket hela tiden med att de ska 

bli väl införstådda och så. 

Personal beskriver i mycket positiva ordalag hur samarbetet mellan olika personalkategorier 

över tid har förändrats och de sätter stor vikt vid detta.  

 Eva: Men det har blivit mycket bättre med åren, oj det är stor skillnad! Det är stor 

skillnad! Att de är positiva och vill! [...]Det har gått framåt. Jag tänker också 

på hur det var när jag började med reflekterande samtal, då var det såhär att 

nämen gud, kan man sitta och bara prata sådär, tänk om man säger fel 

saker[...] där fick man ju stångas och verkligen försvara de reflekterande 

samtalen. Det tar energi. Så det är stor skillnad idag, det tycker jag. Det går 

åt rätt håll!   

Frida: Ja, och sen att vi också involverar kontaktman. ‟Vad gör vi i programmen?‟ 

Varje vecka när vi har kört ett program kanske vi slänger iväg ett litet mail, 

„Det här och det här har vi jobbat med, eller ska jobba‟ [...]Så det är viktigt 

att man har alla delaktiga, alltså verkstadspersonal, kökspersonal... alla är 

medvetna om alltså, vad vi jobbar med.[...] Alltså kontaktmännen är mycket 

mer på idag, och vill veta, och är intresserade och skriver bra yttranden då de 

har sökt program och så, ja, jag tycker det. 

Dock är ibland uppdelningen mellan personalkategorier på andra håll större, och ibland 

upplevs det så att personal som inte jobbar med program i det närmaste saknar kunskap om 

programverksamheten och även saknar motivation att ta in ny kunskap. Detta är då något som 

ledningen uppmärksammar och arbetar med, och som programledarna ser som väsentligt. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att all personal har kännedom om vad det är som 

ska implementeras. Även närheten mellan all personal och klienter anser de vara en stark 
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implementeringsfaktor som kan stödja eller motverka implementeringen vilket följande citat 

visar. 

Dan: Vi har ju haft det här problemet, t.ex. att de jobbar i köket eller i verkstaden 

och så ska de göra program, och så säger en personal „Vad fan ska du gå 

program för, du är ju så duktig i köket.‟ Och då får man ju ner och motivera 

den personalen att „så här får ni inte säga, då djävlar får ni inte någon.‟ 

Anna: Skötarna vet nog inte så mycket. De vet att det finns program, men ytterst lite 

vad det handlar om. Och det är ju någonting vi hade uppe på vår 

programledarutbildning, för de behöver bli bättre på det, att de andra ska 

vara mer insatta i det arbetet som vi [...]. Och där kan jag ju tycka, alltså där 

missas det ju jättemycket. [...] Vi hade dom som utbildade oss i Norrköping, de 

pratade t.o.m. om att de kunde komma hit och implementera programmen i de 

andra vårdarna så de vet vad det innebär, men tyvärr tror jag inte riktigt att 

motivationen hos de andra vårdarna finns till att ta åt sig eller till att lära sig 

det. 

Ledningens stöd 

Ledningens stöd uppfattas som mycket väsentligt för att arbetet med införande av nya 

program ska fungera väl. Det finns många aspekter på detta och i denna studie synliggörs det  

bland annat av tilldelning av tid och lokaler. Respondenterna menar att om praktiska 

omständigheter inte fungerar väl tar det mycket onödig energi från personalen som i stället 

skulle ha lagts på implementering av programverksamheten.    

Carl:  Någon viktig sak som jag tänkte på just när jag såg implementeringsordet där 

igen, det är ju ledningens stöd. Och det upplever jag.... det har jag och vi 

alltid haft här liksom. Jag tror det var X som var kriminalvårdinspektör när vi 

kom fram till detta, att jag skulle börja med detta på heltid, och det var han 

och Y som kunde se också, och det var dom som insåg det liksom. Samtliga 

dåvarande ledning och nuvarande ledning  har ju stöttat programverksamhe-

ten jättemycket.  

Väldigt ofta upplevs lokalfrågan som ett problem som personalen menar skulle kunna få 

drastiska konsekvenser för implementeringsprocessen Det uppfattas helt enkelt som en 

nödvändighet att lämpliga lokaler finns tillgängliga för att programverksamheten ska kunna 

bedrivas och för att och implementeringsprocessen ska bli lyckosam.  

Frida Alltså det är också hela tiden så att man får jobba med sådana praktiska 

saker, alltså det jobbiga är att har man inte yttre förutsättningar, alltså de 

ville ett tag att vi skulle göra skärmvägg vid matsalen och så där men alltså 

hur bra miljö är det för att sitta och delge om sitt liv.[...] Samtidigt som vi ska 

köra hur mycket program som helst så ska man också driva de här frågorna, 

det tar ju rätt mycket kraft och man ska behöva hålla på och tjata att man ska 

ha någonstans att vara.[...]Så till slut så sa vi så här, inga lokaler, inga 

program! Alltså då klarar vi inte uppdraget och då får ju cheferna bannor på 

sig och då drog de ju öronen åt sig. 

Carl: Det fungerar väl på ett sätt men ser man till lokaler till exempel, nu är vi ju så 

trångbodda här så vi fick ju erbjuda våra tjänsterum och flytta ihop i en 

skrubb en trappa upp så att säga och programrum har vi.... ja, vi har två rum 

därnere plus två sådana här rum och de ska vi dela med alla tio handläggare 
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när de har vanliga klientbesök och vi har programmen så det kommer inte att 

räcka länge till.  

Angående den tid som ges för förberedelser och efterarbete är budskapen tudelade. Som 

grundläggande princip är förberedelsetid inplanerat i programmens manualer, men ibland 

faller det sig så att flera program ska köras igång vid ungefär samma tid och då blir 

upplevelsen att tiden inte räcker till, vilket då blir problematiskt. 

Anna: När man ska hålla ETS har man ju två veckors förberedelser och det ska man 

ha och det är inga problem att få det heller här utan cheferna är medvetna om 

det att vi ska hålla på med det så att det... 

Vid vissa tillfällen upplevs en tidspress för att hinna med det förarbete och efterarbete som 

hör ihop med programverksamheten. 

Eva: Alltså när man kör igång såhär både med grupp, med Prime for life och med 

individuella program så känner man att det är svårt att få tiden att räcka till, 

det är ju det man kan känna... 

Handledning 

I undersökningen framgår det klart att handledning uppfattas som väsentligt och att mer finns 

att önska angående handledning, än så som det hittills har varit. Det uppfattas som önskvärt 

att handledning sker vid personliga möten. 

Anna: Det är via telefon och mail som vi har kontakten med henne, så vi träffar inte 

dem sådär.[...] Jag hade väl gärna sett att man hade fått träffa sin handledare, 

så man har ett ansikte på vem det är som sitter och tittar på mej, som utvär-

derar mej. Det hade jag i och för sig tyckt var skönt, att man i alla fall fått haft 

ett möte eller nå‟t så‟nt där. 

Eva: Det är på gång med handledning. För det är ju viktigt att kunna ta den tiden.  

Under utbildningsfasen finns tillgänglig handledning i mer tillfredsställande grad än senare 

under implementeringens gång. Även under senare delar av processen skulle handledning 

önskas, då erfarenheten är att många olika problem kan uppstå. 

Gun: Vi har handledning så länge vi inte är certifierade, då kan man känna sig 

väldigt liksom... men sen skulle vi vilja ha lite mer handledning efter, alltså 

när vi väl är certifierade, när man stöter på sådana här problem och sådan 

här saker då har vi plötsligt ingen handledning. Vi har mycket handledning i 

själva hur vi ska utföra programmet från början som programledare men... 

Carl: Men just det som händer i programmen då får vi ventilera det själva och det 

trycker man på i varenda djävla programmanual att det är i princip a och o, 

alla ska det och det är inte många som har det. 

Frida: Ibland kan det vara så att det är väldigt jobbiga grupper. Det kan ju hända. 

När det är jobbigt, när det inte funkar riktigt. Hur jobbar vi med det? Finns 

det någon informell ledare, vad är det som inte riktigt funkar i... 

Inte alla handledare har erfarenhet av att själv leda program. Respondenterna tycker att det 

skulle vara en fördel om handledarna själva hade varit programledare, eftersom praktisk 

erfarenhet ger mer förståelse för hur det är att leda program och vilka problem som kan 

uppstå. Detta skulle enligt intervjupersonerna leda till att programledarna skulle känna sig mer 

förstådda. 
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Carl: Det är inte alltid har vi upptäckt som handledaren har kört program själv [...] 

och då kan det också bli lite konstigt [...] men okej, om man bara är öppen så, 

man har alltid något att lära ju. 

Gun: [...] Jag fick reda på att i somras gick hon in på en anstalt och körde sitt 

första. Det var lite roligt för vi träffade henne sen och hon hade ju fått 

erfarenhet också när hon hade varit och kört ett program nu, så jag kan tänka 

mig att hon har lite annorlunda syn nu när hon kört själv. [...] För hon hade 

stött på vissa problem, för det är ju lätt att utbilda och säga att det är klart ni 

ska göra på det här viset. Sen har man märkt själv att det här fungerar inte 

riktigt. 

Feedback  

Uppföljning av klienter görs centralt av tjänstemän som inte själva är programledare och det 

saknas system för rapportering till programledarna, vilket upplevs som bristande feedback. 

Respondenterna är också tveksamma till på vilket sätt det skulle kunna mätas på ett adekvat 

och rättvisande sätt. Viss feedback ges dock på andra sätt, bl. a. via handläggarna och genom 

direktkommunikation med klienterna.  

Eva: Man skulle vilja veta hur det har gått för klienterna.  

Frida: Jaa... det är ju om handläggarna, vi har ju väldigt bra kontakt med 

handläggarna här, om det är så att man samtalar kring det och så... annars så 

vet vi ju inte... 

Björn: Men det har ju både en positiv och negativ sida kanske. Alltså ni får ju inte så 

mycket feedback, men jag menar feedbacken skulle ju kunna vara både positiv 

och negativ. För det är ju så här att även om klienterna påverkas av 

programmen och programmet är verksamt så vet vi ju att det är en massa 

annat som påverkar. Motverkande faktorer kanske, och det händer grejer... 

och det blir bakslag ändå, och det ska ju inte riktas mot programverk-

samheten. 

Programledarna får ofta positiv feedback från klienterna och detta upplevs som mycket bety-

delsefullt för deras motivation att arbeta med programverksamheten. 

Carl:  Som regel har vi fått fruktansvärt bra gehör när vi har kört det. Jag glömmer 

aldrig vår sista vända där, det var ju så lyckat så det är inte klokt .  

Viktiga tidsaspekter 

Resultatet visar att den inledande implementeringsfasen är svår och tar mycket lång tid. 

Personal anser att det är viktigt att målen är realistiskt ställda för att de inte ska tappa 

motivationen vid införandet av programmen.  

Frida: Efter att de började med programverksamheten så fick de ett uppdrag från 

regionen så... bara... att detta är de program ni ska köra. Och då måste man 

ju utbilda i programmen och det tar väldigt lång tid. Man kommer inte igång 

och köra program på, ja ett år säkert är det ju, det är så många 

vidareutbildningar. Så det var ju ett hackande i början. Haltande. Sen kom allt 

igång, och då slutade två stycken.[...] Så det är först nu som vi har börjat 

känna ett lugn i att det lunkar på och vi ser vad för uppdrag vi har. Sen fick vi 

uppdragen ändrade här nu i höstas. För vi kände att vi hade för högt satt mål. 
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Alltså de hade satt för många klienter till oss. Hellre att man har lägre satta 

mål och man kan nå upp till dem.  

Carl: Det var nog antagligen mer än tre år till och mer tror jag väl... jag har svårt 

att se det men det är egentligen på något sätt kanske de senare åren som jag 

upplever att vi mer och mer kommit in i att man kan köra så, så det tar ju 

längre tid än man tror att implementera en sådan verksamhet.  

Trots att man kan känna att arbetet med programverksamheten flyter på så upplever en del 

personal att man ständigt måste fortsätta jobba för att få det att fungera bra medan andra 

upplever att det så småningom blir självgående.  

Björn: Färdigt blir det nog inte riktigt, jag menar det är ju en sådan verksamhet. Då 

skulle det bli ett stillastående över den så det kommer nog fortsätta att 

förändras även om... De stora dragen har nog satt sig rätt så mycket . 

Dan: Att få det att vända, att få personalen att inse att detta är viktigt [...] att få dem 

till att motivera klienterna. Det är det svåraste. Sen när det väl rullar så rullar 

det av sig själv.  

Sammanfattning av resultat 

Samtliga av studiens respondenter sätter stor vikt vid att de flesta program som används inom 

kriminalvården idag är vetenskapligt utvärderade och uppfyller specifika kvalitetskrav. Att få 

siffror på att programmen ger resultat och att återfall minskar upplevs som positivt. Studiens 

intervjupersoner tycker att behandlingen inom kriminalvården fungerar bättre nu när man har 

infört evidensbaserade program i jämförelse med tiden innan dess. Det beskrivs som en 

mycket stor och viktig förändring.  

Resultatet visar att programledarna känner det som en trygghet att bli filmad, kontrollerad och 

certifierad. De menar att känslan av skicklighet och yrkesstolthet förstärks p.g.a. den 

regelbundna kontrollen av hur de genomför påverkansprogrammen. 

Alla respondenter ser det som oerhört viktigt att man noga väljer ut klienter som har behov av 

att gå de program som finns att erbjuda, så att programmens innehåll stämmer väl överens 

med deras behov. Det uppfattas som ett allvarligt problem att man inte alltid lyckas med detta. 

Ett problem är att underlaget av klienter som har behov med relevans för ett visst program är 

för litet. Programgarantin ställer krav även på de mindre myndigheterna att väldigt många 

program ska finnas tillgängliga och det kan bli konkurrens mellan programmen och även 

mellan olika orter. Om myndigheten är liten kan det få till följd att underlag för att starta en 

viss programgrupp på orten i själva verket saknas. Ibland kan klienter övertalas att fullfölja 

trots att programledaren inser det meningslösa i det då klienten inte är motiverad för 

förändring, p.g.a. att om en klient hoppar av ett program tilldelas myndigheten inga pengar för 

den klienten. Respondenterna ser en brist i att alltför mycket som rör problem med matchning 

i själva verket handlar just om pengar. Det uttrycks en önskan om förändring så att program-

ledarna får större självständighet att själv fatta beslut angående att starta program, vilka 

klienter som kan vara aktuella att delta samt eventuella avbrott. 

Personalen upplever också ett behov av ett större samarbete med andra kriminalvårds-

myndigheter i närliggande disktrikt för att lösa de problem som ibland kan uppstå i samband 

med programgarantin. Trots att man börjar samarbeta alltmer är det fortfarande viss kon-

kurrens mellan de olika kriminalvårdsmyndigheterna.  
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Studien visar att de flesta har positiv erfarenhet av stöd från sina kollegor och god 

kommunikation med dem ses som mycket viktig vid implementering. Ett visst mått av 

revirtänkande och konflikt mellan personalkategorier har ändå funnits och varit nödvändigt att 

bearbeta. Ledningens stöd uppfattas också som mycket väsentligt för att arbetet med införan-

de av nya program ska fungera väl. 

Att kriminalvårdens roll är dubbel i bemärkelsen att arbetet dels innefattar straff och 

säkerhetstänkande och å andra sidan påverkan, motivationsarbete och behandling är ibland ett 

problem under implementeringsprocessen menar intervjupersonerna. De menar att viss perso-

nal tycker att behandling är det mest intressanta medan vissa anser att säkerhetsbiten är det 

som borde prioriteras.  De flesta respondenter har dock positiv erfarenhet av stöd från sina 

kollegor och god kommunikation med dem ses som mycket viktig vid implementering. De 

menar att de flesta av deras kollegor har den kunskap om programverksamheten som behövs 

eller är villiga att skaffa sig den 

I undersökningen framgår det klart att handledning uppfattas som väsentligt när man arbetar 

med programverksamhet och att mer finns att önska angående den biten. Även feedback i 

form av att få ta del av hur det går för klienterna efter avslutad programverksamhet saknas i 

viss mån. Som det är nu görs uppföljning av klienter centralt av tjänstemän och det saknas 

system för rapportering till programledarna.   

Resultatet visar att den inledande implementeringsfasen tar lång tid. Trots att man kan känna 

att arbetet med programverksamheten flyter på så upplever en del personal att man ständigt 

måste fortsätta jobba för att få det att fungera bra, medan andra upplever att det så småningom 

blir självgående.  

DISKUSSION 
Resultaten kommer ur narrativa intervjuer och respondenterna har i hög grad själva fått styra i 

vilken ordning de har valt att berätta. Det har medfört att olika delar överlappar varandra i 

väldigt hög grad och resultat och analys skulle likaväl kunnat framställas på andra sätt.   

Metoddiskussion 

Eftersom vi valt kvalitativ forskningsmetod kunde vi inte intervjua så många personer, då 

metoden är tidskrävande. Det är en av orsakerna till att resultaten inte kunde generaliseras 

vilket inte heller var förväntat. Risken att våra förkunskaper och värderingar tillsammans med 

instuderad teori skulle kunna styra intervjuerna försökte vi hela tiden hålla i minnet. Valet av 

narrativa intervjuer tror vi har underlättat det eftersom vi inte ställde så många frågor utan lät 

respondenterna styra i väldigt hög grad och berätta om vad de ansåg vara intressant i 

sammanhanget. Om vi istället hade valt semistrukturerad intervju så skulle kanske sättet att 

strukturera resultaten ha blivit mer förutsägbart vilket kan ses både som en fördel, enklare för 

oss, men även som en nackdel då spontanitet och överraskningar kunnat utebli. Liksom alla 

kvalitativa undersökningar är svåra eller t.o.m. omöjliga att återupprepa har även vår studie 

denna begränsning. För att undvika begränsning med bristande transparens har vi varit väldigt 

noggranna med att beskriva vårt tillvägagångssätt genom hela undersökningen och de etiska 

principerna har funnits i medvetandet genom hela processen.  

Av de respondenter vi hade avtalat om intervjuer med föll en bort och två kom till. Möjligen 

hade det varit till undersökningens fördel om vi i förväg hade gjort en reservplan om bortfall 

skulle ske, då underlaget var ganska litet. Nu löste sig problemen genom att två personer kom 

till. Vid ett tillfälle skedde intervjuerna enskilt, vid ett annat tillfälle intervjuades två 
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respondenter samtidigt och vid det tredje tillfälle fanns tre intervjupersoner i rummet. Fler 

personer i rummet skulle kunnat hämma förmågan att vara spontan, men å andra sidan kan det 

skapa inspiration mellan personerna. Vår uppfattning är att det var det senare som hände. Vi 

upplevde kontexten och intervjusituationerna vid alla tillfällen så att stämningen var vänlig 

och öppen. Det var överraskande att märka, att det som metodlitteraturen säger om att 

människor gärna berättar, stämmer så väl. Att välja narrativ intervju gjordes med viss tvekan 

och det var med stor spänning vi började analysera intervjupersonernas svar.  

Jan Trosts (1997) påstående, att människor vill berätta om sina liv och att ur berättelser om 

vad man gör och hur man gör kommer också en djupare förståelse för vad som händer, 

händelsernas orsaker och för personernas upplevelser och känslor, visade sig stämma. 

Att lyssna är en konst som kräver övning och säkert gick vi in och styrde samtalen ibland helt 

i onödan.  

De kriminalvårdsmyndigheter som valdes för studien var förutom frivården anstalter med 

ganska låg säkerhetsklass. Om studien hade gjorts på anstalter med högre säkerhetsklass hade 

svaren förmodligen sett annorlunda ut, då man med stor sannolikhet hade prioriterat 

säkerhetsfrågor mer framför behandling, men detta skulle ändå inte nödvändigtvis ha påverkat 

resultatet.  

Resultatdiskussion 

För att underlätta för läsaren att följa resonemanget struktureras detta avsnitt i linje med 

resultatets huvudteman.  Dessutom nämns kort några övriga reflektioner. Slutsatser och 

implikationer vävs först in under varje tema och därefter lyfts något av det mest intressanta 

fram.  

Att tro på den metod man arbetar med 

Resultatet av intervjuerna visar att en viktig faktor för att implementeringsprocessen ska falla 

väl ut är att man tror på vad man arbetar med. Det innebär att om synen på evidensbaserad 

verksamhet är positiv ökar personalens motivation att införa och arbeta med programverk-

samhet. Att man ser ett behov som man upplever uppfylls genom de program som processen 

omfattar framstår i allra högsta grad som väsentligt. Personalen tycker att behandlingen inom 

kriminalvården fungerar avsevärt mycket bättre sedan evidensbaserade arbetsmetoder 

infördes. Guldbrandsson (2007) menar också att för att implementeringen ska lyckas väl är 

det viktigt att man uppfattar att den nya metoden är bättre än den metod som använts innan.  

Personalen upplever också att det känns viktigt att få siffror på att deras arbete ger resultat. 

Detta är något som Gendreau, Goggin och Smith (1999) tar upp då de menar att det är viktigt 

att påverkansprogrammen inom kriminalvården baseras på vetenskapliga bevis för att 

implementeringen ska bli lyckad.  Vi har ställt oss lite frågande till den nästintill oreserverade 

tron på vetenskapen i detta sammanhang. Det finns forskare, som exempelvis Farbring (2010) 

som har upptäckt t.o.m. utebliven effekt av s.k. evidensbaserade påverkansprogram. Att 

evidensbasering i sig inte alltid är betydelsefullt, om man inte tar hänsyn till viktiga 

komponenter som ingår i sammanhanget, som t.ex. att matcha rätt klienter till rätt program har 

även några respondenter erfarit. 

Respondenterna tycker att programintegritet och att deras sätt att genomföra program 

kontrolleras är bra, att det ger dem ett bevis på att de kan sitt arbete väl . Det ger trygghet och 

självförtroende som stärker dem i genomförandeprocessen. Dock finns en negativ sida av 

saken, att det kan kännas obehagligt och jobbigt att bli synad, men detta är i stort sett en 

övergående fas.  Gendreau m.fl. (1999) framhåller att det är viktigt att programledarna tror på 
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sin egen förmåga och känner att de har yrkesskicklighet att utföra programmen. Vår 

uppfattning vid mötet med intervjupersonerna var att det hade stor yrkesstolthet. De hade fått 

bra utbildning och hade goda färdigheter och stor kunskap om programmen och vår 

övertygelse är att detta har haft stor betydelse för implementeringsprocessen.   

Identifierat behov och relevans 

Respondenterna menar att behovet av att implementera programmen i verksamheten finns, 

och de tycker i stort sett att programmen fyller sin funktion.  Ett av Guldbrandssons (2007) 

nyckelbegrepp är just att man har funnit ett behov och att man ser att med den arbetsmetod 

som ska implementeras fylls detta behov.  

En av resultatets viktiga punkter är att det är a och o att välja rätt klient till rätt program i rätt 

tid. Det uppfattas som ett allvarligt problem att man inte alltid har lyckats med detta. Som vi 

har tagit upp tidigare så har det visat sig att de positiva effekterna av påverkansprogram i 

vissa fall har uteblivit. Skälen till detta skulle bland annat kunna vara felaktigt förfarande vid 

implementering av programmen, till exempel att man inte alltid har varit noggrann vid urval 

av klienter. P.g.a. olika omständigheter, som att det styrs från kriminalvårdens ledning vilka 

program som ska köras, att programgaranti finns och att underlaget är för litet, att vissa 

program måste köras under en viss tid så kan det vara svårt att matcha rätt klient med rätt 

program. Detta får då till följd att klienter som inte är lämpade för ett visst program går där 

ändå.  Vi har uppfattat detta som ett stort problem och anser att det inte är etiskt försvarbart. 

Hasenfeld (1983) understryker just detta att olika typer av insatser som bedrivs i olika 

organisationer där klientens välfärd är i fokus måste vara etiskt försvarbara, vilket vi som 

blivande behandlingspedagoger tycker är en självklarhet.  Ett problem är att det ofta råder stor 

osäkerhet om vilka insatser som ska bedrivas för att olika mål ska uppnås, och detta leder till 

att implementeringsprocessen försvåras. Även om programmen är evidensbaserade och utförs 

enligt manualerna av välutbildade och engagerade programledare så blir det ändå inte någon 

kvalitetssäkrad behandling om urvalet av klienter inte har gjorts på välgrundat sätt.  

Följderna av programgarantin för implementeringsprocessen framstår som nämnts ovan som 

problematiska, men detta har inte visats i tidigare forskning och litteratur som vi tagit del av.  

Därför var det för oss en intressant upptäckt.   

Farbring (2010) hävdar att programverksamheten bör vara individanpassad för att genom-

förandet ska slå väl ut och menar att grundläggande för det evidensbaserade arbetet är att indi-

viden står i centrum. Vad man bland annat bör ta hänsyn till är personens bedömda risk för 

återfall, behov och responsivitet.  Vår undersökning visar att det kan å ena sidan vara bra med 

specialinriktade program för en målgrupp med specifika problem. Nackdelen är då att det bara 

är en liten grupp som programmet är lämpat för. Om man å andra sidan satsar på mer allmänt 

inriktade program som passar för många klienter blir nackdelen att de programmen har 

mindre relevans.  Alltså innebär det att dessa program kanske inte ger så mycket för klienten. 

Men vissa program kan också anpassas direkt för individen och är lätthanterliga. Det senaste 

tycker vi framstår som optimalt och borde underlätta implementeringsprocessen. Individ-

anpassning ter sig komplicerat i program som körs i grupp, men många program skulle 

förmodligen kunna omvandlas för att användas individuellt. Skulle detta bli för dyrbart för 

samhället? Detta är en mycket intressant forskningsfråga att undersöka djupare.  Även att det 

blir i ”rätt tid” som klienten börjar i program framstår i undersökningen som viktigt.  Det är 

betydelsefullt att klienten är i en livsfas då han är inställd på förändring och har någon insikt 

om sitt problem. Även Vedung (2009) har denna uppfattning och poängterar att det är viktigt 

att klienterna har en positiv inställning, vilja och förmåga att ta till sig programmens innehåll 

för att implementering av dessa ska bli lyckade.  
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Personalen arbetar mycket med att matcha klienter till program och uttrycker en önskan att 

kunna påverka mer vilka program som ska köras under en viss tid för att undvika problemen 

med bristande matchning. I dagsläget styrs detta uppifrån och det ställs krav att varje 

myndighet ska köra ett visst antal per år av vissa program.  Ett sätt att kunna lösa detta prob-

lem skulle kunna vara att samarbeta mer över regionsgränser och med andra myndigheter, 

som t.ex. socialtjänsten. Bl. a. Rogers (1995) har i sin forskning kommit fram till att samspel 

mellan olika grupper är en viktig implementeringsfaktor. Som tidigare nämnts så talas det om 

i tidigare forskning om hur viktigt det är att individens behov och programmet stämmer 

överens. Som vi ser det skulle ett samarbete över gränser kunna gynna implementeringen av 

What Works-konceptet inom kriminalvården. Resultatet visar att det har blivit bättre på den 

punkten men att det finns mer att göra.  Vi har uppfattat att det fortfarande finns ett konkur-

renstänkande som vore värdefullt för implementeringsprocessen att få bort. 

Styrning 

Kriminalvårdens personal kan ha olika bild av vad som är organisationens viktigaste mål och 

uppgifter.  Vissa betonar mer säkerheten medan andra betonar behandling mer.  Socialtjänsten 

ansvarar traditionellt för missbruksvården i samhället vilket gör att kriminalvårdens personal 

ibland kan uppfatta den delen som utanför vad som är kriminalvårdens grundläggande 

uppgifter.  Eftersom socialtjänsten har mycket kunskaper inom just missbruksvård så skulle 

kriminalvården kunna ta hjälp av dem för den delen av programverksamheten, och istället 

rikta in sig på program som fokuserar på problem som hänger mer direkt samman med 

kriminalitet. Detta tror vi kan vara en viktig implementeringsfaktor då många forskare, bl.a. 

Gendreau m.fl. (1999) framhåller att det är viktigt för lyckad implementering att programmen 

stämmer överens med organisationens värderingar och praxis. Yrkesrollen som sådan ger 

många infallsvinklar på implementeringsfrågan. Det framstår som viktigt att all personal inom 

kriminalvården har ett tänkande i linje med den del av verksamhetens mål som 

påverkansprogrammen är kopplade till, samtidigt som även säkerhetstänkandet finns med. 

Om attityder till behandling ställs i motsats till fokusering på säkerhet blir det negativa kon-

sekvenser för genomförandet av programverksamheten. 

En intressant fråga är hur den allmänna debatten i media och allmän acceptans för en viss 

verksamhet påverkar implementeringsprocessen av det nya som ska införas. Studiens resultat 

ger en antydan till att media har inflytande på implementeringsprocessen.  Vilka program som 

ska prioriteras anses av intervjupersonerna vara påverkat av vad som lyfts fram i media.       

Vedung (2009) tar upp just detta att implementeringsprocessen påverkas av om förändringen 

som ska ske får politiskt stöd och stor eller liten uppmärksamhet i media. Det är lättare att 

jobba med sådant som är allmänt accepterat i samhället.  

Motstånd och förändringsberedskap inom organisationen  

Guldbrandsson (2007) menar att vissa organisationer har beredskap för förändring . Gendreau 

m.fl. (1999) menar också att för att implementeringsprocessen ska fungera väl måste orga-

nisationen kunna ta till sig nya perspektiv och kunna lösa frågor och eventuella konflikter på 

ett smidigt sätt.  Vi har kommit fram att det stämmer väl att vissa organisationer är förberedda 

redan när förändringen är på gång att starta. Vad orsakerna till detta skulle kunna vara har vi 

inte haft möjlighet att utforska närmare, men vi ser det som en spännande fråga. Ett delsvar 

har enligt forskning att göra med spridning och information, hur detta sker och i vilken takt.  

Frågan om arbetsuniformers betydelse och eventuella distansskapande tas inte upp i den 

forskning och teori vi har studerat men lyser i studien fram som en intressant faktor.  Alla 

respondenter är överens om att det påverkar, men de har lite olika uppfattningar om på vilket 
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sätt.  Det skulle kunna vara både ett hinder och ett stöd i processen och frågan kan tyckas vara 

liten och oväsentlig men vi har kommit fram till att den är värd att beakta. Resultatet pekar på 

att programledarnas användande av kriminalvårdens arbetsuniform har påverkan på 

implementeringsprocessen. En aspekt är att det skapar onödig distans då klienterna kan ha 

negativ attityd eftersom tjänsteuniformen ofta innebär en repressiv funktion. En annan 

uppfattning är att programledarnas användning av privata kläder skulle kunna skapa en 

favorisering av dem gentemot övrig personal, vilket skulle kunna bli en nackdel i det viktiga 

samarbetet dem emellan.  

Samarbete och stöd 

Vi har i studien kommit fram till att praktiska frågor som exempelvis tillgång till funktionella 

lokaler är mycket väsentliga stödjandefaktorer. Det har t.o.m. varit så viktigt att brister på 

området har hotat att stoppa hela implementeringsprocessen, trots att det vid första anblicken 

kan tyckas vara en liten fråga. Flera forskare, däribland Gendreau m.fl. (1999) och 

Guldbrandsson (2007), framhåller vikten av att det praktiska runt införandet av nya arbets-

metoder såsom t.ex. tillgång till lokaler fungerar väl. De poängterar också vikten av att de 

som använder den nya metoden får tillräckligt med resurser, t.ex. handledning och feedback. 

Att kollegor som inte är arbetsledare är införstådda med vad programverksamheten handlar 

om och vill arbeta enligt samma linje lyfts också upp som väsentligt såväl i denna studie som 

i de implementeringsteorier som har funnits tillgängliga.  Detta är en fråga för organisationens 

ledning att ta tag i på platser där det är ett problem, och innefattar attitydförändring vilket 

enligt vår förförståelse är något som brukar ta lång tid.  

Vidare framstår möjlighet till handledning viktigt för att implementeringsprocessen ska nå 

framgång. Hur handledning sker, att möten inte bara sker via telefon och e-mail utan genom 

fysisk närvaro, samt att handledarna har praktisk erfarenhet av att leda program anses som 

önskvärt. Programledarna som intervjuades tycker att de under utbildningsfasen har mycket 

handledning i hur de ska utföra programmen, men när de väl är certifierade har de plötsligt 

väldigt lite handledning. Detta upplevs som en stor brist. Vi anser att för att säkerhetsställa ett 

kvalitetssäkrat arbete så borde det vara en naturlig del av arbetet att handledning ges kontinu-

erligt.  

Att få feedback tycks vara en väsentlig faktor eftersom återkoppling på utfört arbete ökar 

motivationen för att arbeta vidare med implementering av programmen.  Det är även viktigt 

med alla kollegors delaktighet och förståelse för införandet av och arbetet med påverkans-

programmen oavsett deras arbetsuppgifter och ansvar. I vår studie framkom det att program-

ledarna saknar att få uppgifter på hur det går för klienterna när de avslutat ett program. 

Däremot får de ofta positiv feedback från klienterna själva i samband med programmen vilket 

upplevs som mycket positivt för motivationen att arbeta vidare med programverksamheten. 

En annan synpunkt som kom fram är på vilket sätt feedback ges, alltså om den kommer i form 

av statistik, siffror på hur många klienter som har lyckats, så kan det bli missvisande. Det 

finns ju andra faktorer i livet som skulle kunna vara orsaker till mindre bra resultat då statistik 

görs efter slutförda program, än vad som är relaterat till programverksamheten. Detta är svårt 

att mäta.  

Viktiga tidsaspekter 

Studien visar att implementeringsprocessen tar lång tid och ibland kan vara mödosam, vilket  

kräver personalens engagemang och uthållighet. En del av intervjupersonerna menar att när 

man väl har implementerat programverksamheten så fungerar den och rullar på av sig själv. 

Guldbrandsson (2007) menar att de nya metoderna så småningom blir en självklar del av 
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verksamheten. Vi har genom studien uppfattat att även då implementeringsprocessen har 

kommit så långt att den upplevs som en naturlig självgående del i det dagliga arbetet måste 

man ständigt arbeta för att få det att fortsätta fungera väl.  

Övriga reflektioner   

Forskning om implementering talar om att innan implementeringsprocessen startar eller i 

inledningsskedet så är det en förutsättning att idén om den nya metod som ska införas sprids 

inom organisationen (Guldbrandsson, 2007; Rogers 1995). Det är en process då information 

går ut bland alla berörda.  Detta har nämnts av våra respondenter men väldigt lite information 

har kunnat läsas ut om det. Anledningen till detta kan vara att det inom vissa av studiens sam-

manhang är länge sedan som startskedet ägde rum.  

Under studiens gång har vi om och om igen diskuterat och frågat oss ”Är vi nu inne på hur 

själva metoden fungerar eller på hur implementeringsprocessen fungerar?”. Dessa två frågor 

ligger så nära varandra men är inte alls identiska. Undersökningar om metodernas vetenskap-

liga grund ger ofta enbart svar på hur väl metoden fungerar men svarar sällan på vad i 

metoden som avgör dess effekter. Ännu mer sällan besvaras i de undersökningarna vad i in-

förandet och genomförandet av metoderna som arbetssätt som påverkar utgången. Detta ser vi 

som en intressant fråga att söka svar på. 

En intressant del utifrån tidigare forskning, som dock inte har kommit upp i den här studiens 

resultat, är betydelsen av förändringsagenter och spridning, vilket bl.a. Fixsen (2005) och 

Gendreau m.fl. (1999) tar upp. 

Litteraturen poängterar ofta att den planerade förändringen måste ”säljas in” bland all 

personal genom alla steg av implementeringsprocessen.  

Implikationer 

Vi som avser att arbeta i människovårdande organisationer, som exempelvis socialtjänst, olika 

former av behandlingsarbete eller inom kriminalvården använder ofta evidensbegreppet på ett 

självklart icke-reflekterande sätt, men vad innebär det egentligen? Genom den här studien har 

vi lärt oss att evidens inte alltid är vad vi tror. Vi har sett att trots att ett program är 

evidensbaserat kan det hända att effekterna uteblir. Frågor som uppstår spontant är ”Vad beror 

det på?” och ”Vad för något i de evidensbaserade programmen är det som ger effekt, i vilka 

sammanhang och för vad? En del svar har vi funnit redan i den här studien, som redogjorts för 

i resultatdiskussionen men mer om det skulle kunna vara intressant att forska vidare om. 
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Intervjuguide 

 

 

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat här respektive med programverksamhet? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Vilka/vilket program leder du? 

 

 

Respondenterna ombads att berätta om sina erfarenheter och upplevelser om 

implementeringsprocessen av påverkansprogram. 

 

 

TEMAN 

Implementeringsprocessen – hur gick det till? 

Rollen som programledare 

Stöd/hinder 

Omgivning 

 

 


