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Abstract 

A view into the Swedish prison and probation service – the custody of Kronoberg in an 

institutional perspective.  

Author: Mathias Wennberg 

 

The purpose of this study is to examine to what extent there is a discrepancy between the for-

mal guiding documents and the employees experiences of the activity at Kronobergshäktet. 

Furthermore, is it possible that any discrepancy could be explained by institutional imbal-

ance?  My main theories are normative institutionalism and a modified type of institutional 

analysis. The model consists of three parts –values (a common value-system), rules and prac-

tice (the unpredictable reality) and it assumes a reciprocal relationship between them. In order 

to examine this I have used qualitative methods in form of interviews combined with an 

analysis of content. The normative institutionalism presupposes that the actors follow a logic 

of appropriateness in the interest of both the institution and the actor. According to the re-

spondents, their performance is restrained by the influence from practice. I found that the re-

spondents in their work can’t apply the common value-system in favour of the unpredictable 

practice. This means that the people detained do not receive the care they are entitled to in 

times of overcrowdment. Remarkable as it is, the respondents are well aware of what causes 

the problem; the overloaded custody and the influence from the unpredictable practice. The 

conclusion is that in times of overcrowded departments the custody is governed neither by 

rules or values but by practice. 

 

Key words: institution, custody, normative institutionalism, analysis of content, values, rules, 

practice, overcrowded. 
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1. Inledning1

 
En stor arbetsgivare i Sverige är kriminalvården, så även min. Jag har under de senaste tre  

somrarna vikarierat som vårdare på Kronobergshäktet. Under tiden har jag gjort vissa iaktta-

gelser och varit med om upplevelser värda att fundera djupare kring. Jag upplevde att perso-

nalens syn på de intagna kunde variera godtyckligt, exempelvis vad gäller benämningar av 

intagna. Nu menar jag inte att det är allmänt förekommande, att de intagna inte ges det bemö-

tande de har rätt till, men även minsta avsteg bort från de formella reglerna är värda att ta i 

beaktande. Även häktade personer har vissa rättigheter och är i lagens mening oskyldiga. 

Härom året upplevde jag överbeläggningar på Kronobergshäktet, antalet platser häktet förfo-

gade över räckte inte till för tillströmningen av häktade.  

    Det förekom en livlig debatt i dagspress om förhållandena på Kronobergshäktet2, vilket 

ledde till att häkteschefen Lars-Åke Pettersson anmälde situationen till Arbetsmiljöverket som 

i sin tur förbjöd häktet att bedriva vårdarbete om inte vissa villkor rörande säkerheten och 

behandlingen av de intagna uppfylldes.3 Jag fann det hela mycket egendomligt, det faktum att 

man tog emot fler personer än vad man hade plats för, exempelvis kunde intagna få sitta två 

och två i celler gjorda för enskilda och inspärras i de lokaler som stod till buds.4 Hur kunde 

det bli så, hade man inte regler att följa eller var det så att vissa förhållanden var viktigare än 

andra, eller gjorde institutionen sitt bästa efter de resurser som stod till förfogande?  

    Jag hade gått och funderat på missförhållandena och slogs av idén att titta närmare på fe-

nomenet efter att jag i mina studier kommit i kontakt med en föreställning om institutioner, 

bestämd genom tre förhållanden: (i) värden/normer, (ii) regler samt (iii) praxis (rutiner för 

implementering). De tre begreppen är en samlad uppfattning av institutioner, vilken kan stå 

som modell för alla institutioner i olika utsträckning.  Detta organiserande perspektiv tycktes 

vara gjort för att prövas på Kronobergshäktet, med andra ord testa i vad mån de tre delarna 

går att identifiera, deras relation till varandra och kanske även ge en tänkbar förklaring till hur 

en glidning från en stabil situation till en instabil kan uppkomma. 

                                                 
1 Jag vill här rikta ett stort tack till de intervjuade och ni som bistått mig i arbetet och gjort uppsatsen möjlig. Jag 
vill även tacka min handledare Elfar Loftsson. Tack för de goda råden och din tid under uppsatsprocessen.  
2 Artiklarna gäller år 2004; DN:  24/1, 4/3, 16/3, 29/3, 23/4, 23/6, 13/10, 17/11, 6/12; SvD: 23/4, 10/8, 25/9, 
26/11, 28/12; Hagberg, Mattias, 2006. Släpp fångarna loss. s. 89; Brottsförebyggande rådet mäter antalet in-
skrivna på häkte varje år vid en viss tidpunkt (den 1 oktober) och visar att de inskrivna ökat med 70 % sedan 
1995. Likaså ökade andelen verkställighetsfall i häktena år 2004 med 40 %, Brottsförebyggande rådet, Kriminal-
statistik 2004. Rapport 2005:12. s. 208; Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande AIST 2005/15735. 
3 Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm AIST 2004/8038. 
4 Överbeläggningar uppmärksammades exempelvis år 2003 vid en JO-inspektion av Kronobergshäktet, Dnr. 
4311-2003. 
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     Min tanke med föreliggande studie är att genom offentliga dokument skapa en bild av 

Kronobergshäktets grundläggande värden och regelverk för sin verksamhet och jämföra det 

med hur ett antal anställda och chefer, genom intervjuer upplever situationen i ljuset av insti-

tutionsmodellen. Det institutionella tillvägagångssättet betonar institutionens roll i förståelsen 

av aktörernas handlingar inom verksamheten och organisationen.5

       Jag vill med uppsatsen också tydliggöra problematiken i att bedriva en typ av verksamhet, 

där jag upplever att praxis tenderar att sätta dagordningen. Är Kronobergshäktet en institution 

där det oförutsägbara sätter ramarna? Tyder det i så fall på en institutionell obalans eller är det 

helt enkelt en typ av flexibilitet som måste tillåtas för att institutionen överhuvudtaget skall 

fungera? Jag skall nedan ta reda på i vilken utsträckning det var så, öka förståelsen för verk-

samheten och tydliggöra problematiken jag upplevde. Jag själv är övertygad om att problemet 

med oförutsägbarhet följer alla verksamheter som har med individer att göra. 

    Statsvetenskap kan enligt Lennart Lundquist karaktäriseras som ”det vetenskapliga studiet av 

politik”6, där politikbegreppet i sin tur innebär ”auktoritativ värdefördelning genom offentlig maktutöv-

ning.”7 Institutioner är intimt relaterat till det offentliga, fördelningen av värden och utövandet 

av makt och på detta sätt blir studiet av institutionen Kronobergshäktet statsvetenskapligt in-

tressant och principiellt viktigt då det är en viktig institution i för upprätthållandet av rättssta-

ten och vårt samhälle. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Jag har valt att fokusera på en i folkmun allmänt känd institution, häktet, eller rättare sagt 

Kronobergshäktet. Mitt syfte är att undersöka i vad mån retoriken och ambitionerna skiljer sig 

åt från häktets praxis. Utifrån en institutionell teori skall jag analysera situationen och hur den 

fungerar. Mina frågeställningar är följande:  

 

• I vilken utsträckning råder det en diskrepans mellan Kronobergshäktets formella 

ordning och de anställdas upplevelser av verksamheten? 

• Kan en eventuell diskrepans förklaras av en obalans mellan institutionens olika 

funktionella delar? 

 

                                                 
5 March, G. James - Olsen, P. Johan, The Institutional Dynamics of International Political Orders i  
 International Organizations nr. 52(4) 1998, 946-69, s. 948. 
6 Lundquist, Lennart, 1993. Det vetenskapliga studiet av politik. s. 11 
7 Ibid. s. 29 
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En institution kan sägas vara en kontextuell ordning vars funktion är att forma aktörers bete-

ende på ett eller annat sätt. Debatten över vad institutioner är och deras roll och funktioner är 

omstritt i litteraturen.8 Institutioner definieras olika och relationen institution aktör varierar 

även den. Exempelvis menar Ellinor Ostrom att individer har egna preferenser och mål, exo-

gent till den institutionella kontexten.9 Institutioner begränsar istället aktörers beteenden, vil-

ket gör det rationellt för aktörerna att delta och gemensamt skapa institutioner för det gemen-

samma bästa. Jag kommer som alternativ att fokusera på den institutionella ansatsen James G. 

March och Johan P. Olsen förespråkar. Den innebär kort att institutioner anger sammanhanget 

och konstituerar den process där aktörer skapar sina preferenser och ger handlingarna mening. 

Institutioner gör skillnad för att de påverkar individer. 

 

1.2 Disposition 
 
Studieobjektet jag skall undersöka och skapa större förståelse för är Kronobergshäktet. Detta 

skall jag göra med hjälp av kvalitativa metoder, byggda på intervjuer, genomgång av offentli-

ga styrdokument samt djupdykningar i relevant litteratur. Undersökningen inleds med en me-

toddiskussion (kap.2), där jag motiverar för- och nackdelar med mitt tillvägagångssätt. Däref-

ter följer avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” (kap.3) med en redogörelse för institutiona-

lismen och passande teorier varpå den empiriska undersökningen tar vid. I det empiriska av-

snittet (kap.5) redovisas textanalysen av dokument tillsammans med intervjuer och i påföljan-

de kapitel (kap.6) egenhändigt dragna slutsatser. I slutet av uppsatsen sammanfattas under-

sökningen och säcken dras åt i ljuset av frågeställningarna.  

 

1.3 Material 
 
Undersökningens material består av intervjuer och skriftliga dokument. Valet av dokument 

gjordes med tanke på var jag har anledning att tro att värden, regler och praxis kan omnäm-

nas. Materialvalet grundades dels på var man som vårdare själv skulle söka för att finna dem, 

och dels på kriminalvårdsverkets hemsida under rubriken ”styrdokument”. Jag har även un-

dersökt SOU relaterade till häktesverksamheten. Av dokumentens aktualitet att döma avgrän-

sar jag undersökningen till år 2005. Problemet med överbeläggningar fick visserligen störst 

uppmärksamhet året innan (2004) men för undersökningens aktualitets skull valde jag så nära 

dags dato som möjligt, under förutsättningen att relevanta styrdokument fanns tillgängliga. 

                                                 
8 DiMaggio, W. Walter - Powell, J. Paul, red. 1991. The New Institutionalism in Organizational Analysis. s. 1 
9 Ostrom, Ellinor, 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. 
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Från 2006-01-01 ändrades kriminalvårdens organisatoriska uppbyggnad, från enskilda myn-

digheter till fem regioner under en myndighet. Även av den anledningen tittar jag på året in-

nan, den organisationsform jag själv upplevt.  

    Dokumenten består såväl av vetenskapliga texter som myndighetsproducerade, då i form av 

lagtexter och styrdokument, kriminalvårdens årsredovisning samt etikdokument. Vidare utgår 

jag ifrån relevant institutionsteoretisk litteratur i form av böcker och artiklar. Minst lika viktig 

roll har kriminalvårdens hemsida liksom Kronobergshäktets intranät haft, där mycket infor-

mation inhämtats. Internet har också använts då jag hämtat väsentliga artiklar från internatio-

nella tidsskriftsdatabaser. Mina intervjuer är åtta till antalet och utgörs av respondenter i 

chefsbefattning samt vårdare. Intervjuerna är genomförda av undertecknad och har i anslut-

ning till respektive intervjutillfälle transkriberats till text. 

 

    Martyn Denscombe menar att texter alltid i någon form är subjektiva.10 Därför kan jag anta 

att de dokument jag använt mig av är producerade i ett visst syfte, exempelvis att ställa verk-

samheten i bättre dager än vad den kanske är. Även om det skulle vara så, tror jag inte att det 

innebär ett problem för studien då det är den offentliga bilden jag delvis vill åt. Emellertid kan 

jag inte tänka mig att statliga skrifter publiceras utan att silas genom olika kvalitetsgransk-

ningar. Samtliga av mina dokument bör uppfylla krav på tillförlitlighet och trovärdighet då de 

alla är skrivna av myndigheter. Detsamma gäller intervjuerna, jag är inte ute efter ”sanningen” 

utan den eventuella diskrepansen mellan den offentliga bilden och den upplevda. Nu kan det 

hända att respondenterna har en allmänt negativ hållning vilket skulle kunna ges uttryck för i 

svaren, det är emellertid inget jag kan värja mig emot. Jag kan aldrig veta om de talar sanning, 

mer än att bara återge vad de berättar. Det är det som står skrivet och det som explicit fram-

kommer i intervjuerna jag vill åt. Bedömningen av intervjumaterialet skall grundas på huruvi-

da jag följt ett logiskt tillvägagångssätt och i vad mån intervjufrågorna fångar det fenomen 

som undersöks. I vilken utsträckning jag lyckas är upp till betraktaren att bedöma. Vidare är 

jag medveten om texters tvetydighet och vår tendens att se vad vi vill se. Detta problem mins-

kas dock genom transparens och motivering vad gäller mina val av dokument för studien. 

    Styrdokumenten har valts ut ändamålsenligt och med tanken om vilka som bäst kan besvara 

mina frågeställningar. Variablerna värden, regler och praxis fungerar som indikatorer för 

tolkningen av mina utvalda dokument och har även styrt intervjumallen. Dessa teoretiska ut-

gångspunkter förklaras mer ingående i teorikapitlet. 

                                                 
10 Denscombe, Martyn, 1998. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenska-
perna. s. 189ff 
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    Av kriminalvårdens hemsida att döma är de viktigaste styrdokumenten Lag (1976:371) om 

behandlingen av häktade och anhållna m.fl., Förordning (1976:376) behandlingen av häktade 

och anhållna m. fl. samt kriminalvårdens föreskrifter.11

    Dokumenten som faller inom avgränsningen och förväntas styra verksamheten är: (i) re-

gleringsbrevet för verksamhetsår 2005, (ii) Lag (1976:371) –behandlingen av häktade och 

anhållna m. fl., (iii) Förordning (1976:376) –behandling av häktade och anhållna m. fl., (iv) 

Kriminalvårdens Häktesföreskrifter (KVVFS 1997:15), (v) Arbetsordning för Kriminalvårds-

verket (AO) (KVVAF 2002:2), (vi) Instruktion för kriminalvården (1990:1018), (vii) Krono-

bergshäktets Personalhandbok 2005, (viii) Kriminalvårdens årsredovisning 2005, (ix) Visio-

nen ”Bättre ut”,(x) Etik inom Kriminalvården, (xi) VAK i kriminalvården – en fråga om yr-

kesheder samt (xii) Verksamhetsplan 2005 KVM Stockholm Kronoberg. 

 

1.4 Tidigare forskning 
 
Varken Brottsförebyggande rådet eller Kriminalvårdsstyrelsen har genomfört någon under-

sökning likt föreliggande. Det finns visserligen studier och forskningsrapporter om kriminal-

vården i allmänhet men det rör i huvudsak anstalter, frigivning och därtill missbruksproblem. 

Problemet med överbeläggningar är däremot uppmärksammat i facktidskrifter12 men de är 

inte av sådant slag att jag kan använda dem. Min studie fyller därför ett tomrum då den svens-

ka häktesverksamheten tycks eftersatt vad gäller statsvetenskapliga institutionella analyser. 

En liknande studie är dock Gunnar Ekmans avhandling Från text till batong, om poliser, bu-

sar och svennar.13 Till skillnad från min studie bygger Ekmans studie till större del på inter-

vjuer medan mitt empiriska material är delat mellan dokument och intervjuer. Ändamålet har 

vissa likheter och vi är bägge intresserade av praktiken utifrån respondenternas synvinkel. 

Syftet för Ekmans studie är att beskriva svenskt polisarbete och vad som styr den dagliga 

verksamheten. 

    Ekman intresserar sig för texters reglerande funktion för praktiken, ”texter antas kunna reglera 

mänsklig handling i situationer där mänsklig handling inte är lätt att kontrollera”14 Avhandlingens fokus 

ligger på närpoliser, deras praktik och de texter som är tänkta att styra den. Polisarbete är ett 

                                                 
11 www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets___2664.aspx
12 Öberg, S. i Runtikrim 2005-.6, s. 3, Karlsson, D. i Runtikrim 2005:6, s. 16-17, Svensson, T. i Runtikrim 
2004:3, s. 11-13, Ekeström, P. i Runtikrim 2002:6, s. 3-5 och Pettersson, L-Å. i Tidsskrift för kriminalvård 
1996:3, s. 13-14. 
13 Ekman, Gunnar, 1999. Från text till batong, -om poliser, busar och svennar-. 
14 Ibid. s. 1 
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bra exempel på en praktik som är tänkt att styras av texter i likhet med häktesverksamheten. 

Ekman menar att vår tro på texter är stark och de antas både styra och beskriva praktik. 

    När omvärlden förändrar sig i allt snabbare takt ställs organisationer oavbrutet inför nya 

krav och uppgifter och organisationens praktik förväntas anpassa sig därefter.15 Ekman ifråga-

sätter om texter verkligen styr och speglar praktiken och anser att relationen mellan dem är 

problematisk. Det visar sig att det dagliga småpratet poliser emellan har flera viktiga (norm-

producerande) funktioner. Ekman kommer fram till att praktiken, dvs. mötet mellan medbor-

gare och polis normeras i småprat. Alltså på en helt annan arena än där texter om mötet for-

muleras.16

    Ekman menar att ”[…] text som styrinstrument har ordentliga begränsningar […] och att texterna kan 

diskvalificeras i […] en värld där praktiken inte låter sig kontrolleras […]”17 Det är inte orimligt att 

det även är så inom kriminalvården, som likt polisen ställs inför en praktik som inte låter sig 

kontrolleras. Inte heller är det orimligt att mötet mellan text och praktik är problematiskt inom 

kriminalvården. Vidare har Ekman en bakgrund som polis vilket gjorde honom legitim bland 

poliserna som ingick i studien.18 Det talar för att min egen roll i föreliggande uppsats redan 

praktiskt har provats. Jag kommer inte närmare att undersöka småpratets roll i häktets praktik 

utan arbeta utifrån analysmodellen värden, regler och praxis. 

    Vidare finns det en pilotstudie av Anders Green byggd på en enkätundersökning vid häktet 

Malmö med syfte att ta reda på hur verksamheten fungerar utifrån de intagnas perspektiv.19

En orsak till genomförandet av den studien var bristen av undersökningar mellan verksamhe-

tens praktik och teori riktade mot häktesverksamheten. Den passar dock inte mitt syfte men är 

den enda studie jag stött på som riktar sig mot relationer på häktet av något slag.  

    Jag utgår i mina teoridiskussioner bl.a. från Elfar Loftssons institutionsmodell. Den är ännu 

inte publicerad och saknar därför praktisk tillämpning. Därav har jag ingen tidigare forskning 

av den typ jag utför. Nyinstitutionella studier i allmänhet finns det däremot gott om, exempel-

vis antologierna New Institutionalism, theory and analysis av Lecours, André, red. (2005), 

The New Institutionalism in Organizational Analysis av Powell, Walter & DiMaggio, Paul, 

(1991) och Lessons from Experience av Peters, Guy & Olsen, Johan (1996). Enligt Guy Peters 

har nyinstitutionalismen har blivit något av ett tillväxtområde inom statsvetenskapen20 och 

                                                 
15 Ekman, 1999 s. 2 
16 Ibid. s. 208 
17 Ibid. s. 206 
18 Ibid. s. 214 
19 Green, Anders, 1995. Att vara häktad. En pilotstudie vid häktet Malmö. 
20 Peters, Guy. 1998. “Political Institutions: Old and New” s 205-220 i Goodin, E. Robert - Klingemann, Hans-
Dieter, ed. 1998. A New Handbook of Political Science. s. 205 
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mitt bidrag blir att lägga ännu en institutionell studie, om än i ringa omfattning, till handling-

arna. 

2. Metodologiska överväganden 
2.1 Kvalitativ metod 
 
Debatten om kvalitativ och kvantitativ metod21 är ett hett och infekterat ämne. Jag ska dock 

inte ge mig in i metodologiska dispyter mer än att konstatera att metoderna har olika tillväga-

gångssätt, passar för olika syften och dras båda två med styrkor och svagheter. På senare tid 

har dock intresset ökat för vinsterna att kombinera de två. Är syftet att exempelvis kartlägga 

väljarkårens uppfattning i specifika partipolitiska frågor kan en kvantitativ studie vara att fö-

redra, men är meningen att skapa sig en förståelse för, i mitt fall, hur en institution fungerar 

utifrån ett begränsat urval, är ett kvalitativt tillvägagångssätt rimligt. Jag kan givetvis inte 

bortse ifrån fördelarna med att kombinera dem bägge22 men tidsramen för denna studie be-

gränsar den metodologiska ambitionen. En hypotetisk studie skulle dock kunna innefatta hela 

Kronobergshäktets personalstyrka (ca 270 st), samtliga vårdare, såväl heltidsanställda som 

timvikarier och chefer. För att nyansera bilden ytterligare kan intagna delvis inkluderas i po-

pulationen. Urvalet skulle stratifieras efter anställningstyp medan variablerna kunde vara 

samma som föreliggande studie (se nedan). Ett enkätutskick, via intranätets mailinglista skulle 

ge kvantitativt material. Heltäckande studier ger visserligen mer representativa resultat men 

jag insåg tidigt för egen del att det inte var praktiskt genomförbart. Istället kom jag att inrikta 

mig mot en kvalitativ studie, där intervjuer bidrar med det grundläggande empiriska materia-

let, kombinerat med analys av formella styrdokument och adekvat litteratur. 

 

Det kvalitativa tillvägagångssättet passar min studie väl, då ett av mina mål är att få beskriv-

ningar av respondenternas upplevelser och syn av institutionen och tolka deras beskrivning av 

fenomenen.23 Fiona Devine menar i sitt kapitel i antologin Theory and Methods in Political 

Science, att kvalitativ metod lämpar sig väl när syftet med undersökningen är att utröna sub-

jektiva erfarenheter och den mening respondenterna lägger i upplevelserna24, liksom för för-

ståelsen av folks tankar och deras berättelser. Enligt Devine kommer intervjuer väl till pass 

                                                 
21 Lennart Lundqvist ger i sin bok Det vetenskapliga studiet av Politik en enkel och översiktlig bild över de två 
olika metodernas utmärkande drag, 1993 s. 104 
22 Huber, Evelyn - Stephens, D. John, 2001. Development and Crisis of the Welfare State, är ett bra exempel på 
hur de bägge metoderna kan stödja och komplettera varandra. 
23 Jmf. t.ex. Kvale, Steinar, 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 13, 32 
24 Devine, Fiona, 2001. “Qualitative methods” s 197-215 i  Marsh, David, - Stoker, Gerry, ed. 2001. Theory and 
Methods in Political Science. s. 199 
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när uppgiften är att fånga kontextuella frågor och placera respondentens upplevelser i ett stör-

re socialt sammanhang: ”Qualitative methods, therefore, are good at capturing meaning, process and con-

text”25. Som tidigare nämnts är ett av mina syften att spegla respondenternas uppfattning av de 

regelverk, de grundläggande värden och hur praxis ter sig, dels var och en för sig, dels i rela-

tion till varandra samt eventuella motiv för det ena eller det andra handlingsförfarandet. Fokus 

hamnar därför på att söka förstå respondenternas upplevelser istället för att ställa diagnoser 

för vad som komma skall. För att göra det möjligt att förklara måste handlingarna förstås och 

tolkas.26 Avsikten med intervjuerna är att lyssna på respondenterna för att därigenom få in-

blick i deras synsätt. Som metod tror jag därför att intervjuformen är ett lämpligt val för att ge 

svar på mina frågeställningar. Vidare menar jag att intervjuerna kompletterar mitt distansera-

de utifrånperspektiv som litteraturläsning ger, med ett mer personligt färgat inifrånperspektiv 

från respondenterna. 

    Intervjuer kan ha olika form, de kan vara mer eller mindre strukturerade. Mina intervjuer är 

halvstrukturerade vilket skapar ett ömsesidigt samspel mellan mig som intervjuare och re-

spondenterna. Halvstrukturerade intervjuer innebär att jag har en referensram som implicit 

styr intervjun. Emellertid måste jag vara flexibel och följa respondentens svar och låta reso-

nemang utvecklas, betoningen ligger ju trots allt på att respondenten utvecklar sina åsikter.27 

Informationens tillförlitlighet är avhängigt samspelet mellan mig som intervjuare och respon-

denten. Därför menar jag att det är en fördel att respondenterna troligtvis känner igen mig, i 

egenskap av sommarvikarie. Mina egna värderingar och åsikter får däremot inte påverka re-

sultatet eller respondenterna, s.k. intervjuareffekter. Genom att jag använder mig av för studi-

en relevanta teoretiska utgångspunkter och min intervjumall28 minskar jag intervjuareffekter-

na. Mina förkunskaper och tidigare kännedom är istället till min fördel då det hjälper mig att 

komma närmare respondenterna. 

 

2.1.1 Urvalet  
 
    Valet av just Kronobergshäktet har jag gjort av tre anledningar; jag arbetar där till och från, 

det är landets största häkte samt att problematiken med överbeläggningar har fått stor medial 

uppmärksamhet. Detta gör det vetenskapligt intressant att undersöka närmare och identifiera 

eventuella orsaker till problemen. Perioden för studien behöver nödvändigtvis inte sätta grän-

                                                 
25 Devine, 2001 s. 199 
26 Ibid. s. 201 
27 Denscombe, 1998 s. 135 
28 Se bilaga nr. 2 
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ser för resultaten, däremot kan det underlätta för materialsökandet. Beträffande urvalsramen 

anser jag det dock inte aktuellt för studien att redovisa tydligare än att visa vilka typer av re-

spondenter jag har när mitt urval är subjektivt. 

    Jag har som ovan nämnts valt att fokusera på vissa typer av personer på Kronobergshäktet 

med omnejd: generaldirektören (regionchefen), häktesschefen, två avdelningschefer samt ett 

antal vårdare i allmänhet. De kriterier jag ställt på respondenterna ökar generaliseringsgraden, 

även om den inte kan sträckas utanför ramen för undersökningen. Jag utgår ifrån att respon-

denter är mycket sakkunniga.29 Mina respondenter är inte nödvändigtvis representativa eller 

typiska enheter. Steinar Kvale menar att ett vanligt antal respondenter i intervjustudier av kva-

litativ karaktär brukar ligga kring 15±10. En mättnadspunkt nås däromkring, vartefter ytterli-

gare intervjuer tillför föga.30 Jag har efter omständigheterna valt att intervjua åtta personer, 

fyra chefer och fyra vårdare. 

    Beroende på vilket sätt respondenterna kommer i kontakt med verksamheten, exempelvis 

står vårdaren i direktkontakt med de intagna, kan jag anta att de upplever institutionen annor-

lunda. Häkteschefen sysslar med mycket administrativt arbete och är många gånger ansiktet 

utåt och bör därför uppleva institutionen utifrån det perspektivet. Betyder detta, om det förhål-

ler sig så, att de upplever verksamheten på olika sätt och också upplever förhållandet vär-

den/regler och praxis annorlunda? Denna fråga hoppas jag kunna klargöra med intervjuerna. 

    Urvalsmetoden jag väljer att använda är ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Denscombe finns 

det flera orsaker till varför ett urval av ovanstående typ är att föredra, exempelvis då det inte 

är möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval i studien.31 Principen att varje enhet i popula-

tionen skall ha lika stor chans att komma med i urvalet, som i ett sannolikhetsurval, har jag 

därmed satt ur spel. En bidragande orsak till min urvalsmetod är tidsramen och att jag har en 

viss kännedom om de människor och företeelser jag ska undersöka. De utvalda respondenter-

na har särskilda kvalitéer och relevans för undersökningen. Mot bakgrund av vad jag sedan 

tidigare känner till om verksamheten menar jag att mitt subjektiva urval bäst kan ge mig den 

information jag behöver. Denscombe menar att fördelen med ett subjektivt urval är att det 

tillåter forskaren att närma sig undersökningsobjektet på ett sätt som han eller hon kan anta 

vara avgörande för studien.32 Jag öppnar också för möjligheten att uppvisa en bredare varia-

tion bland respondenterna, än vad de typiska enheterna givit i ett sannolikhetsurval.  

                                                 
29 Arbetsordning för Kriminalvårdsverket (AO) (KVVAF 2002:2) § 53 anger vilka skyldigheter som ställs på alla 
anställda inom kriminalvården. 
30 Kvale, 1997 s. 98 
31 Denscombe, 1998 s. 22, 35 
32 Ibid. s. 23 
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    För att öka reliabiliteten i urvalet modifierar jag det med ett snöbollsurval33. Det går ut på 

att en respondent hänvisar till nästa person att intervjua, efter att ha fått frågan vilka andra 

personer som skulle kunna vara relevanta för undersökningen. De påtänkta respondenterna 

kontaktas och om de ställer upp på en intervju ombeds de ge nya förslag på respondenter. För 

att styra förslagen på andra respondenter har jag vissa önskemål: kön, anställningstid och an-

nan etnisk bakgrund än svensk, då det skulle kunna ha betydelse för respondenternas upple-

velser. För att motverka att respondenterna tipsar om respondenter med liknande åsikter ber 

jag dem nämna tre möjliga respondenter. Visserligen skulle de kunna välja likasinnade men 

det kommer jag aldrig att kunna utesluta. Detta även för att anonymisera de som jag intervju-

ar. Av de tre väljer jag därefter ut en respondent och så vidare. Lars-Åke Pettersson (LÅP, 

häkteschef), Inga Mellgren (IM, regionchef), valde jag aktivt själv, då de är högst ansvariga i 

regionen som Kronobergshäktet tillhör. Vidare tipsade LÅP om Marianne Salomon Borg 

(MSB) medan IM tipsade om Jan Strand (JS). Turligt nog passade tipsen utmärkt med tanke 

på deras placering i organisationen. JS var rättsvårdare under 2005, och bör därför ha en god 

översikt i värden/normer, regler och praxisförhållandet. Han innehar även rollen som krimi-

nalvårdsinspektör för ett plan, liksom MSB som ansvarig kriminalvårdsinspektör på ett annat 

plan. MSB är dessutom etikansvarig på häktet. 

    Ledarstrukturen var under undersökningsperioden till det yttre hierarkisk med kriminal-

vårdschef (KVC) på toppen, kriminalvårdsinspektörer direkt under, med sina respektive av-

delningschefer. Respondenterna i chefsposition har jag valt att inte anonymisera, efter deras 

samtycke. Däremot kommer vårdarna att benämnas med V1 och V2 osv. De har inte samma 

övergripande ansvarsroll som cheferna och jag menar därför också att de inte kan ställas till 

svars på samma sätt för sina åsikter eller reflektioner på grund av föreliggande studie. Jag har 

inte för avsikt att starta en åsiktsregistrering, utan bara spegla deras syn. Då jag vill hålla vår-

darna anonyma kan jag heller inte be mina första respondenter tipsa mig, utan jag blir tvungen 

att välja själv. Däremot väljs nästkommande respondenter ur de grupperna av tre jag tipsats 

om från föregående respondent. I empirikapitlet kommer jag även att separera chefer och vår-

dare i två kategorier, av den enkla anledningen att de befinner sig på olika ansvarighetsnivåer 

i organisationen och därför kan antas uppleva den annorlunda. 

    Jag vill också inkludera extremer, speciella enheter, detta ger mig möjligheten att få hög 

variation och bredd i data från intervjuerna. Min betoning av speciella enheter snarare än de 

som inte gjort ett större intryck på mig, vare sig negativt eller positivt, är de jag tror kan ge 

                                                 
33 Denscombe, 1998 s. 24 

10



mig bäst svar på mina frågor och i förlängningen undersökningens frågeställningar. Mina re-

spondenter har jag valt ut efter egen uppfattning om dem med avsikten att jag tror att de bäst 

kan svara på mina frågor, utifrån de tre personer respektive respondent tipsat om. De kan ut-

göra såväl extremer i sina åsikter, dvs. att jag upplevt dem som cyniska eller väldigt humana 

med en stor portion vård i sig. 

    Viktigt för respondenternas integritet är anonymiteten, speciellt med tanke på att jag valt ut 

dem för deras åsikters skull. Bortsett från deras representativitet, är det ett faktum att åsikterna 

florerar inom institutionen. Representativiteten blir lidande, men som jag återkommer till i 

avsnittet nedan, är detta inte en kvantitativ uppsats, vilket direkt får följder för generalise-

ringsmöjligheterna. Möjligheten att generalisera utifrån resultaten är givetvis ett mål i sig, 

men inte det primära syftet med studien.  

 

2.1.2 Fallstudier  
 
Fallstudien är mycket vanlig i statsvetenskaplig forskning. Den är speciellt lämplig när jag 

inte har kontroll över företeelserna.34 Fokus ligger på en undersökningsenhet och målsättning-

en är att genom det enskilda belysa det generella. Mitt motiv för valet av fallstudie är att jag 

vill visa på sociala relationer och processer och hur de ömsesidigt kan påverka varandra inom 

institutionen. Fallstudien ger mig nödvändigt djup för att belysa komplexiteten i min givna 

situation. Den har också en viss tendens att mer betona det detaljerade arbetet med relationer 

och processer än att visa på resultatet av detsamma, liksom dess möjlighet att förklara varför 

vissa resultat kan uppstå.35 För mitt syfte faller det sig därför naturligt att välja fallstudien då 

jag vill undersöka de processer som ligger till grund för mina föraningar om obalans i institu-

tionen och studera fenomenen som de naturligt uppträder. Dessutom utgör ”fallet” Krono-

bergshäktet en reell praktik, ett okonstlat fenomen, till skillnad från exempelvis ett experiment 

där förhållandena är kontrollerade. Fallstudien tillåter mig dessutom att använda flera olika 

källor och knyta ihop dem på ett logiskt sätt för att därigenom stärka resultaten.  

 

    När vi generaliserar skapar vi oss förväntningar om vad som komma skall i liknande situa-

tioner. Generaliseringar ligger på väldigt olika nivåer, inte antingen eller utan mer av en steg-

vis process. Hur rimligt är det då att generalisera utifrån ett enda fall? Frågan kan tyckas be-

svara sig själv. Såväl representativitet som generaliserbarhet måste ifrågasättas vid denna typ 

                                                 
34 Denscombe, 1998 s. 53  
35 Ibid. s. 42; Kvale, 1997 s. 94 
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av studie. Trots att fallet är unikt är det ett empiriskt exempel ur en bredare kategori.36 Alla 

fallstudier har egentligen en viss generaliseringsgrad och jag har i sammanhanget svårt att 

tänka mig fullständigt unika fall. Visserligen kan kunskapsläget om ett fenomen vara begrän-

sad, men man kan ändå anta egenskaper. Möjligheten att generalisera beror alltså på i vad 

mån fallstudien liknar andra av samma typ, alltså i vilken grad Kronobergshäktets pro-

fil/kännetecken är representativt för andra häkten.37 Resultaten talar därför sitt tydliga språk 

även om det kan vara vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser. Det skulle kunna öppna 

upp för ytterligare undersökningar i ett relativt outforskat område. Devine skriver:”qualitative 

research findings are often the basis on which subsequent quantitative research is conducted from which gener-

alisations can be made.”38 Fördelen är uppenbar när syftet är att beskriva människors upplevelser, 

värderingar och attityder i förhållande till institutionen. 

    Generaliseringsgraden bestäms även av det empiriska materialets giltighet. Vidare är det 

avgörande för intervjuernas giltighet att respondenten har förstått uppgiften. Jag som intervju-

are måste därför ha gjort respondenten införstådd med intervjuns syfte. Detta gör jag dels ge-

nom den inledande kontakten med respektive respondent men även då intervjun äger rum. 

Den kvalitativa analysens generaliseringsgrad är beroende av hur nyanserad och differentierad 

bilden av fenomenet blir.39 Jag kommer dock inte ifrån det faktum att produkten av min studie 

begränsas till i första hand undersökningsobjektet. 

    I försvar för generaliseringsgraden hos undersökningar med få intervjuer nämner Kvale 

Sigmund Freud, som genom sina fallstudier bidragit till det allmänna vetandet. Om syftet är 

att erhålla generell kunskap bör man koncentrera sig på ett fåtal fallstudier, likt Freud.40

 ”Generaliseringens validitet beror på i vilken utsträckning som de jämförda egenskaperna är relevanta […]”41  

 

    Intersubjektivitet innebär kort att den genomförda undersökningen skall vara rekonstruerbar 

för läsaren. Systematiken i mitt tillvägagångssätt skall vara såpass tydligt att läsaren förstår 

hur och varför jag nått fram till mina resultat, vilket också innebär att läsaren därmed är i 

stånd att bedöma om min metod är korrekt och rimlig. Göran Bergström & Kristina Boréus 

                                                 
36 Alla häkten i Sverige lyder under samma lagar, regleringsbrev och de har samma placering på den hierarkiska 
organisationsstrukturen inom Kriminalvårdsstyrelsen. 
37 Denscombe belyser flera detaljer att ta hänsyn till vid jämförelser av andra fall. Exempelvis fysisk-, historisk-, 
social- och institutionell lokalisering. Denscombe, 1998 s. 49. Med detta i tanken menar jag att resultaten innehar 
en viss generaliserbarhet, trots det begränsade urvalet. 
38 Devine, 2001 s. 207 
39 Lantz, Annika, 1993. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 60 
40 Kvale, 1997 s. 98 
41 Ibid. s. 211 
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menar att ett rimligt krav på god forskning är att den är välargumenterad och genomskinlig.42 

Intersubjektiviteten är i sin tur väsentlig för objektiviteten i resultaten, det vill säga att min 

person inte kryddat resultaten eller tolkat dem på ett sätt ingen annan hade gjort. I den veten-

skapsteoretiska kontext jag byggt studien, till vilken jag kopplar den insamlade empirin43, ser 

jag inget som motsäger att studiens resultat inte skulle kunna upprepas vid en liknande under-

sökning under liknande förhållanden. 

    För att ge ett teoretiskt begrepp en prövbar indikator måste jag operationalisera detta. Man 

preciserar begreppen och anger hur man praktiskt skall samla in information om det man av-

ser att mäta. Operationalisering innebär en beskrivning över hur jag klassificerar mina rele-

vanta begrepp för att mäta det jag ska mäta, exempelvis ”med intelligens avses i denna undersökning 

det som testet mäter.”44 Min strävan är att avståndet mellan teori och begrepp genom operationa-

liseringar skall bli så litet som möjligt, för att förkastningen mellan ”verklighet” och teori inte 

skall bli för bred. Exempelvis är operationaliseringen av begreppet ”värden” först en teoretisk 

diskussion för att ge det innehåll, vilket jag därefter eftersöker genom innehållsanalys av Kro-

nobergshäktets styrdokument. Min operationalisering av aspekterna värden, regler och praxis 

kommer i kapitel 4. 

 

2.1.3 Dokument 
 
I teoriavsnittet nedan kommer jag att närmare klargöra vad respektive begrepp innebär och 

därefter genom innehållsanalys, undersöka de centrala styrdokumenten. Metoden jag använ-

der för att analysera texterna kallas för textanalys. Den går ut på att söka efter förekomsten av 

vissa element i texten, i syfte att fånga vad som sägs om värden, regler och praxis. Jag är ute 

efter texternas innebördsaspekt, vad den säger, exempelvis i form av uttryck för bestämda 

idéer.45 Tillvägagångssättet kallas för avsändarorienterad tolkningsstrategi och fokuserar på 

textens betydelse vid dess skapande46 och vad skaparen explicit avsåg med texten. Det viktiga 

är hur något sägs, inte nödvändigtvis antalet upprepningar.47  

    Kronobergshäktets verksamhet regleras i första hand genom lag och förordning, följt av 

regleringsbrev, arbetsordning för Kriminalvårdsverket samt instruktion för Kriminalvården. 

Vidare finns det en mängd detaljspecifika styrdokument, vilka jag dock av utrymmesskäl inte 
                                                 
42 Bergström, Göran, - Boréus, Kristina, 2000. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text-
analys. s. 37 
43 jmf. Kvale, 1997 
44 Lantz, 1993 s. 55 
45 Boréus - Bergström, 2000 s. 20 
46 Bergström - Boréus, 2000 s. 27 
47 Ibid. s. 78 
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kan ta med. Med häkteslagen som portalparagraf för verksamheten har jag anledning att anta 

att styrdokumenten hämtar sin värdegrund därifrån. Därför anser jag det omotiverat, med 

hänvisning till uppsatsens omfång, att söka mig längre ut än till de grundläggande styrdoku-

menten. Vidare vill jag på intet sätt fastna i juridiska spörsmål, då det faller utanför uppsat-

sens inriktning. Syftet är inte att utvärdera hur lagar explicit följs utan identifiera en diskre-

pans mellan vad texterna säger och hur respondenterna upplever arbetet på häktet. De teore-

tiska utgångspunkterna för textanalysen är värden, regler och praxis, vilket är den grund som 

analysschemat bygger på. Analysschemat är till för att veta hur jag skall hantera och tolka 

texterna medan textanalysen som sådan är till för att fånga meningen med texterna. 

    Jag skall bearbeta texterna enligt följande: (i) vilka värden (värdegrund) skall prägla verk-

samheten? De kan både vara påståenden, uttalade åsikter och uppmaningar, (ii) vilka är de 

regler som skall styra verksamheten? (iii) Vad sägs om praxis, hur skall den hanteras? (iv) 

Vad är verksamhetens syfte/mål? (v) Finns det rangordningar/prioriteringar av olika slag? (vi) 

Görs explicita ställningstaganden? Vidare skall jag även bedöma intensiteten i ståndpunkter-

na. Jag medräknar endast de utsagor som knyts till häktets verksamhet eftersom reglerings-

brevet är riktat till hela kriminalvården, inte bara häktena. Textanalysen började med att jag 

läste igenom dokumenten noggrant en gång, för att bilda mig en uppfattning och få en hel-

hetsbild om dem. Därefter gick jag mer systematiskt igenom dem i förhållande till mitt ana-

lysverktyg två gånger med en veckas mellanrum. Detta för att försäkra mig om att mina tolk-

ningar var rimliga. Passande stycken och meningar markerades och jämfördes dokumenten 

emellan. Tolkningen föreföll likartad båda gångerna. Samma procedur genomfördes med in-

tervjumaterialet och det är på sin plats att säga att det är mina tolkningar som ligger till grund 

för studien och naturligtvis är de möjliga att göra för andra. 

 

2.1.4 Subjektivitet och objektivitet  
 
Min ambition är inte att spegla en objektiv verklighet utan visa på respondenternas subjektiva 

upplevelser utifrån min intervjumall. Vad som däremot är centralt är att jag bibehåller en ob-

jektiv forskningsansats för att med denna som utgångspunkt spegla respondenternas subjekti-

va versioner. Frågan om respondenten talar sanning eller ej är inte relevant. Vad som istället 

är väsentligt i sammanhanget är att jag tolkar och uppfattar respondenten och speglar denne i 

intervjumaterialet enbart efter vad som sagts under intervjun. Detta är också mycket viktigt 

för vilka generaliseringar som är möjliga att dra från slutsatserna. Lantz menar att giltigheten i 
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resultaten bestämts av den grad data speglar källan.48 Intervjun är till för att systematiskt un-

dersöka det subjektiva eller i mitt fall respondenternas subjektivt uppfattade fenomen. 

    Under intervjun är det meningen att jag för respondenten skall karaktärisera fenomenet 

institution, avgränsa kontexten och beskriva det institutionella förhållande jag skall undersö-

ka, såväl oberoende av de sociala aktörerna som i relation till dem. För att återkomma till dis-

kussionen om min ställning gentemot respondenterna, är jag inte objektiv och ser inte heller 

hur jag kan vara det. Jag menar att det inte går att förstå ett fenomen om det skiljs från det 

sammanhang som ger det mening. Med tanke på att det är respondenternas subjektiva upp-

fattningar om fenomenet jag vill fånga, innebär det att det måste sättas i sitt sammanhang för 

att förstås. Min roll är istället ickevärderande. Betydelsen skall endast förstås utifrån vad re-

spondenten berättar och kunskap nås därför genom respondentens perspektiv.49 Det går inte 

att frigöra sig från en förförståelse. Bara att välja en lämplig teori innebär att jag gjort ett val 

utifrån en förförståelse, liksom teorins styrning av intervjufrågorna. Utgör då inte min yrkes-

erfarenhet från undersökningsobjektet bias för undersökningen? Nej, min bestämda uppfatt-

ning är att det inte gör det. Lantz menar att det inte går att undersöka ett fenomen förutsätt-

ningslöst: ”Detta är en falsk föreställning, det är inte möjligt att närma sig någon eller något blank.”50  

 

2.1.5 Tematiseringen 
 
Den semistrukturerade intervjumetoden bygger på att jag som intervjuare har en intervjumall, 

indelad i teman, vilka i sin tur är indelade i subfrågor. Detta för att inte tappa den röda tråden 

genom intervjun men samtidigt inte vara alltför låst till ordningen i mallen. De teman jag me-

nar är väsentliga för att ge svar på mina frågeställningar rör värden/normer, regler och praxis 

relationen. Den använda intervjumallen finns som bilaga men här följer ett par exempel på 

teman och frågor: Teman: (i) inledning, (ii) intervjupersonen/bakgrund, (iii) praxis, (iv) intag-

na (v) värden och etiska aspekter, (vi) regler, (vii) avslut. Frågorna går därefter in mer på dju-

pet inom varje tema, exempelvis: (i) Vilken praxis/rutiner skall prägla verksamheten tycker 

du? (ii) Vem bestämmer vem som skall göra vad? Frågorna skall dock endast utgöra riktning-

ar, en checklista för intervjudiskussionerna, därför behöver jag inte nödvändigtvis explicit 

ställa dem, respondenten kan svara på dem genom sitt resonemang i övrigt. I inledningen av 

intervjuerna problematiserade jag modellen värden, regler och praxis för respondenten. Av 

den anledningen gled därför intervjuerna emellanåt direkt in i modellen såsom respondenterna 

                                                 
48 Lantz, 1993 s. 17 
49 Ibid. s. 34f 
50 Ibid. s. 45 
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själva upplevde den. Min ambition var att förklara modellen för att därefter låta respondenter-

na redogöra för sin uppfattning i förhållande till den. Deras utsagor utgör indikatorer för mo-

dellen. Respondenterna skulle ha den i åtanke i sina utsagor men inte låta sig styras av den. 

    Även om intervjun följer min tematiserade intervjumall, skall jag följa respondentens tän-

kande. Tematiseringen skall styra intervjun och hålla den inom den planerade avgränsningen. 

Lantz menar att man redan i valet av intervjumodell tagit en långtgående ställning till verklig-

heten och respondenternas natur51, vilket gör ”att förutsättningslösa intervjuer inte 

existerar”52. Resonemanget hänger ihop med att intervjuarens förförståelse är en förutsättning 

för att kunna dra slutsatser från intervjudata. Motsatsen skulle med Lantz ord vara att ”ju 

mindre kunskaper intervjuaren har, desto bättre”.53 Undersökningens uttalade syfte är ytterligare ett 

aktivt val från min sida, och därmed ett ställningstagande/angreppssätt, gjort utifrån min för-

förståelse, liksom mitt värdemässiga ställningstagande om vad som är användbar kunskap.54

                                                

3. Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Institutionsbegreppet 
 
Institutioner relateras till vad det är som får oss att handla. Relationen mellan institution och 

aktör är omtvistad och att söka finna svaret, om det finns ett, ter sig enligt min mening omöj-

ligt. För att till fullo förstå förhållandet måste bägge tas i beaktande. Det väsentliga är relatio-

nen dem emellan eftersom de inte är varandra uteslutande. Såväl aktör som institution är lika 

viktiga för att förstå relationen, det förflutna och vår roll i samhället.55

    Efter de teoretiska utgångspunkterna kommer jag närmare att diskutera värden, regler och 

praxis. Dessa tre variabler har sitt ursprung i Elfar Loftssons förståelse av institutioner, vilken 

jag går igenom utförligare nedan. 
    För att inledningsvis ge en kort allmän presentation av institutionsbegreppet vänder jag mig 

till Statsvetenskapligt lexikon. Där menar man att institution är en beteckning för formella 

eller informella strukturer som påverkar aktörers beteenden.56 Begreppet har både en icke-

teoretisk allmänspråklig innebörd, i form av politiska strukturer som institutioner, exempelvis 

politiska partier, parlament och domstol, med ursprung till en specifik samhällsfunktion. Den 

innebörd jag vänder mig till antyder en mer teoretisk betydelse. I nyinstitutionell teori, ser 

institutioner mer ut som strukturer av regler och normer inom vilka aktörerna interagerar, ”In-

 
51 Lantz, 1993 s. 46 
52 Ibid. s. 46 
53 Ibid. 
54 Ibid. s. 36 
55 Immergut, Ellen, 1992. Health Politics, Interests and Institutions in Western Europe. s. 243 
56 Statsveteskapligt lexikon, 1997 s. 97 
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stitution represents a social order or pattern that has attained a certain state or property […].”57 Vad som 

ryms i begreppet vidgas genast, till skillnad från den icke-teoretiska innebörden, vilken också 

kan stå som modell för den äldre institutionalismen. Inom den nyare institutionalismen till-

skrivs institutioner ett eget värde och betydelse. 

 

3.1.1 Äldre och nyare institutionalism 
 
    Nedan kommer jag kort förklara skillnaderna mellan institutionalismens tidiga och senare 

innebörd samt deras olika inriktningar. Därefter går jag närmare in på March & Olsens nor-

mativa institutionalism. Den gamla institutionalismen var en central inriktning inom statsve-

tenskapen till omkring tidigt 1950-tal men har fortfarande anhängare. I klassiska traditioner 

fanns det en tendens att reducera institutioner till rent formella politiska funktioner. Samhällen 

tycktes generera en uppsättning institutioner för att lösa specifika problem. Institutioner var 

arenor för politiska meningskiljaktligheter mellan grupper med förutbestämda intressen.58 De 

speglade samhällets struktur och hade ingen funktion i sig själv, istället tillskrevs exempelvis 

auktoritära personligheter större betydelse.59 Forskare influerade av behavioralismen menade 

dock att den gamla institutionalismen var alldeles för ovetenskaplig och pekade på en rad 

brister i dess forskningsmetoder. Genom noggrann beskrivning kunde man visa hur, till synes 

obetydliga element (ofta individer), påverkade institutionen och aktörerna på väsentliga sätt. 

Fokus låg på att beskriva institutioner, i mindre abstrakta termer.  

 

    Nyinstitutionalism uppfattar institutioner som beroende variabler och ser andra faktorer 

som oberoende i förhållande till dem.60 Istället för att fokusera på den formella institutionella 

strukturen, eftersöks det faktiska handlandet.61 En fråga skulle exempelvis kunna vara huruvi-

da Kronobergshäktets formella struktur har betydelse för hur aktörerna inom den agerar. Den 

gamla institutionalismen utgår från att beskriva hur en institution fungerar medan den nya 

försöker förklara varför och söka på djupet efter förklaringar och varför institutionen faktiskt 

fungerar som den gör. Guy Peters menar att en stor vinst med detta sätt att betrakta institutio-

ner är fördelen att kunna jämföra dem över nationsgränser. Den gamla institutionalismen be-

tonade formella legala ramar, s.k. legalism och strukturalism. Hela politiska system under-
                                                 
57 Jepperson, L. Ronald, 1991. “Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism” s 143- 163 i DiMaggio, 
W. Walter, - Powell, J. Paul, 1991. The New Institutionalism in Organizational Analysis. s. 145. 
58 Rothstein, Bo, 1998. “Political Institutions: An Overview” s 133-166 i Goodin, E. Robert - Klingemann, Hans-
Dieter (red) 1998. A New Handbook of Political Science. s. 139. 
59 Ibid. s. 140 
60 Peters, 1998 s. 206 
61 Peters, B. Guy, 1999. Institutional Theory in Political Science. The New Institutionalism. s. 1 
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söks, istället för delar eller institutioner inom desamma. Den gamla institutionalismen byggde 

även på historiska grunder och hur undersökningsobjektet var inbäddat i den historiska ut-

vecklingen. 62

     1975 skrev Ridley metaforen: ”the way a building is constructed is, to a great extent, determined by 

who will inhabit that building and what they might be expected to do in that building.63 Betydelsen av insti-

tutioner fick ett uppsving på 1980-talet, bl.a. till följd av att organisationsteoretiker upptäckte 

betydelsen av organisationskultur och att variationer i politisk mobilisering och medborgares 

organisatoriska styrka till stor del kunde förklaras med skillnader i politiska institutioner.64 

Institutioner började uppfattas som självförstärkande och att de hade en sorts självbevarelse-

drift i sig själva. 

 

    För att förstå sociala systems varierande utvecklingsvägar, är det varken den sociala eller 

den ekonomiska strukturen som är intressant, utan det är de politiska institutionerna som är 

avgörande. Institutioner beskrivs av Bo Rothstein som ”the rules of the game”. En klassisk 

indelning är att därefter skilja på formella och informella regler, exempelvis beteendemönster, 

informella lagar och regler i form av rutiner och sociala normer. Den formella aspekten, rör 

organisatoriska strukturer för aggregering av individer och deras beteende, explicita regler 

och beslutsprocesser.65 Rothstein menar att denna sorts institutionsdefinition innefattar det 

mesta samtidigt som det inte betyder något specifikt. I en kulturell förståelse av institutioner 

kan de skapa identiteter, definiera verkligheten och gemensamma meningar. I relation till in-

stitutioner kan individen betrakta sig själv, exempelvis en intern på en anstalt och vilket bete-

ende som gäller i en given situation66. Detta resonemang stämmer överens med March & Ol-

sens ”logic of appropriateness” (LoA, lämplighetslogik), dvs. att institutioner medför att indi-

vider väljer ett beteende framför ett annat beroende på situationen67. Aktörer är enligt detta 

resonemang inte helt handlingsautonoma utan styrs i sitt beteende, till viss del av underlig-

gande institutionella arrangemang. Applicerat på Kronobergshäktet skulle det kunna översät-

tas till olika avdelningsbundna förhållningssätt, liksom intagnas anpassning till sin situation.  

 

 

                                                 
62 Peters, 1999 s. 7, se även DiMaggio - Powell, 1991 s. 11ff för en lättillgänglig översikt. 
63 Rothstein, 1998 s. 140 
64 Ibid. s. 141 
65 Rothstein, 1998 s. 145 
66 Rothstein, 1998 s. 147 
67 Ibid. Logic of appropriateness diskuteras mer ingående nedan. 
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3.2 Institutionalismerna  
 
Enligt Peters har institutionalismen sex identifierbara förgreningar: normativ, rational-choice, 

historisk, sociologisk, empirisk samt internationell.68 En skiljelinje dem emellan är under vil-

ka förutsättningar aktörerna antas verka och vilken betydelse institutionen och aktören har i 

förhållande till varandra. De huvudsakliga institutionsinriktningarna pekar på olika samband 

men har gemensamt att det handlar om huruvida aktörernas preferenser är exogent eller endo-

gent givna. Inledningsvis kommer jag kort beskriva de större inriktningarna för att sedan lan-

da i uppsatsen inriktning. 

    Den rational-choice inspirerade ansatsen utgår från att aktörernas preferenser är exogent 

skapade. Till skillnad från den sociologiska synen är här aktörer och institutioner åtskilda, 

preferenserna existerar oavhängigt de institutionella strukturerna. Institutioner utgör istället 

begränsningar för aktörens nyttomaximerande handlande/strategiska val. Rationella individer 

inser därför att den individuella strävan bäst uppnås genom anpassning till den institutionella 

strukturen. Handlingen formas genom en interaktion mellan individ och institution, varför 

rationella individer snabbt måste förstå de värden och normer som gäller i institutionen, för att 

få ut så mycket nytta av den som möjligt. Institutionen ses som produkten av aktörernas in-

tressen och upprätthållare av den eftersträvansvärda jämvikten i en värld av nyttomaximeran-

de individer och konstituerar därmed stabilitet och förutsägbarhet.69

    Historisk institutionalism analyserar institutioner i ljuset av deras historia. Valen gjorda 

tidigare sätter gränserna för vad som är genomförbart idag. Strukturen anses skapad under 

lång tid utan någon enskild aktörs överinseende. Exempelvis ses staten inte som en självstän-

dig aktör utan resultatet av flera olika institutioner, med egna mål och syften. En vanlig term i 

sammanhanget är att den politiska utvecklingen antas vara ”path-dependent”. Det är därför 

inte individen som väljer institutionen utan tvärtom, institutionen som väljer individen.70 I den 

sociologiska inriktningen antas aktörens preferenser påverkade av de institutionella ramarna, 

vilka samtidigt är preferensskapande. Detta gör att det inte går att skilja aktörerna från institu-

tionerna. Våra norm- och värdesystem är därmed integrerade i institutionerna och uttrycks 

ofta i form av korporatism. Aktörerna antas agera i relation till fastslagna normer till skillnad 

från rational-choice institutionalism där aktörerna antas vara konsekvens- och intressestyrda. 

    Vidare nämner Peters även empirisk- och internationell institutionalism, vilka jag inte tän-

ker lägga större vikt vid att utveckla. Efter denna korta presentation av det institutionella fältet 

                                                 
68 Peters, 1998 s. 19f. För fördjupning i respektive inriktning se Peters 1999. 
69 Peters, 1998 s. 209 
70 Statsvetenskapligt lexikon s. 152 
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kommer jag att fokusera på March & Olsens normativa institutionalism. Vidare kommer jag 

lyfta in Loftssons uppfattning av institutioner som en ordning byggd på tre förhållanden. Jag 

kommer också, för läsarens skull, där det passar, relatera till andra institutionella uppfattning-

ar. Detta för att jag tror att March & Olsens uppfattning, bäst förstås i ljuset av konkurrerande 

ansatser.  

 

3.3 Normativ institutionalism 
 
Termen ”nyinstitutionalism” myntades av March & Olsen i deras artikel från 1984. Den nor-

mativa institutionalismen utvecklades i ljuset av rational-choice allt större dominans,71 där de 

menade att den nyttoinriktade ansatsen nedtonade vikten av normativa aspekter av styre. Vi-

dare ansåg de att individer gavs för stor roll i förhållande till institutionerna. De brister March 

& Olsen såg i behavioralismen och rational-choice ansatser, karaktäriserade de som ”kontextu-

ella, reduktionistiska, utilitaristiska, funktionalistiska och instrumentalistiska”72. Kritiken gick ut på att 

samtida statsvetenskaplig forskning tenderade att i alldeles för stor utsträckning förenkla sam-

banden mellan samhällets olika faktorer.73 Den nya institutionalismen betonar istället det kol-

lektiva handlandet som central förklaringsvariabel. Jag återkommer nedan till den ömsesidiga 

relationen de påpekar mellan politiken och människorna. 

    March & Olsen betonar institutioners autonomi och att den historiska utvecklingen inte 

nödvändigtvis varit målinriktad och rationell. I sin artikel ifrågasätter de den gamla traditio-

nella synen på institutioner som enbart fasta arenor för politiska skärmytslingar i synnerhet 

och nyttokalkylerande politik i allmänhet. Institutioner ses istället som kumulativa konse-

kvenser där de ingår i ett större samhälleligt sammanhang74. De dominerande formella institu-

tionerna, de som håller uppe rättsstaten, ges en dominerande roll i det dagliga livet. Traditio-

nellt har institutioner, framförallt staten, betraktats som en oberoende funktion.75 Politiska 

institutioner gavs visserligen och har fortfarande en ordningsskapande roll men March & Ol-

sen vill se institutioner mer som en process tillsammans med aktörer, i ett ömsesidigt beroen-

deförhållande mellan tämligen autonoma sociala och politiska institutioner.76  

                                                 
71 March, G. James - Olsen, P. Johan, 1984. “The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life” 
i American Political Science Review, Vol. 78, No.3 (Sep,.1984), 734-749. s. 736-737 
72 Peters, 1999. Sid.15; March - Olsen, 1984 sid. 734; Peters, 1999 ger en god inblick i March - Olsens syn på de 
fem karaktärsdragen. För vidare läsning se March - Olsen 1989 
73 March - Olsen, 1984 s. 738 
74 Ibid. s. 734, se även March, G. James - Olsen, P. Johan, 1989. Rediscovering Institutions. 
75 March - Olsen, 1984 s. 735 
76 Ibid. s.738, se även March - Olsen, 1989 s. 162 
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    Termen institutionell ges olika innebörd beroende på vilket sammanhang det är tal om, men 

allmänt kan institutioner betraktas som:  

               

”a relatively stable collection of practices and rules defining appropriate behavior for specific 

groups of actors in specific situations.”77 […]”collections of interrelated rules and routines that 

define appropriate actions i terms of relations between roles and situations. The process involves 

determining what the situations is, what role is being fulfilled, and what the obligation of that role 

in that situation is” 78

 

    Dessa praktiker och levnadsbetingelser är förankrade i meningsskapande strukturer och 

tolkningsmönster, vilka förklarar och legitimerar vissa identiteter och handlingsmönster asso-

cierat till dem.79 Ur dessa strukturer uppkommer de roller aktörerna förhåller sig till i sitt 

handlande. Institutioner legitimerar och rättfärdigar vissa typer av beteenden framför andra, 

vilka bättre upprätthåller institutionens betydelse och plats i kontexten. Aktörer frågar sig inte, 

när de står inför en handlingssituation vilket agerande som ger den största individuella nyttan 

utan istället vilket som är det förväntade beteendet av mig och hur borde jag agera i förhållan-

de till den kontext jag befinner mig i. För March & Olsen finns det fastlagda handlingsbeting-

elser och mönster för passande sätt att agera i olika situationer.  

    Institutionalisering kan beskrivas som strukturering genom införandet av rutiner, beteen-

demönster och sätt att tänka och resonera.80 Individerna är i detta synsätt inbäddade i kom-

plexa relationer till såväl andra individer som institutionerna i sig. De sätt som samhället är 

strukturerat på och fungerar, är avhängigt institutionernas funktion i samhällsstrukturen. Då 

institutioner betraktas som politiska aktörer innebär det samtidigt en syn på en tillvaro av in-

stitutionell konsensus. Uppfattningen om institutioner som autonoma är central för synen på 

dem som mer än bara reflektioner av sociala krafter. Där modern politisk teori ofta brister är i 

antagandena om politik endast som produkten av (i) distributionen av preferenser bland poli-

tiska aktörer, (ii) fördelningen av resurser och (iii) begränsningar, ”rules of the game”.81  

 

    Det preferensskapande momentet är inte exogent den politiska processen. Den normativa 

institutionalismen betraktar preferenser och mening som skapade i den politiska utvecklingen 
                                                 
77 March, G. James - Olsen, P. Johan, 1998. “The Institutional Dynamics of International Political Orders” i 
International Organisations 1998 s. 948, jmf Rothstein, 1998. 
78 March - Olsen, 1989 s. 160 
79 March - Olsen, 1998 s. 948 
80 Ibid. s. 948, se även Selznick, Philip, 1996“Institutionalism ′Old′ and ′New′” i Administrative Science Quar-
terly, Vol.41, No.2, 40th Anniversary Issue (Jun., 1996), pp. 270-277. 
81 March - Olsen, 1984 s. 739 

21



genom en kombination av erfarenheter, utbildning och indoktrinering.82 Detta medför att aktö-

rers preferenser inte kan vara exogent given den politiska processen. March & Olsens kritik 

av nyttokalkylerande ansatser grundas på argumentet att om preferenser skapas av och i för-

hållande till politiska institutioner så kan de inte vara exogena. Ömsesidigheten kan illustreras 

genom att fördelningen av resurser bestäms av den institutionella strukturen, vilken i sin tur 

påverkar de politiska aktörernas handlingsmöjligheter, vilka i sin tur påverkar funktionen hos 

de politiska institutionerna.83 March & Olsen menar inte att handlingsalternativen endast sti-

puleras av institutionerna utan även av befintliga byråkratier. Metaforen kretsloppstänkande 

tycker jag fångar deras syn på förhållandet mellan aktörer, institutioner och den politiska pro-

cessen väl. Till skillnad från teorier om individers rationella val, ser March & Olsen handling 

som ”the fulfillment of duties and obligations”84. Istället för att agera i förhållande till ens personliga 

preferenser och subjektiva förväntningar, antas aktörer handla efter tidigare kända handlings-

sätt, s.k. logic of appropriateness. Vilket handlingsmönster som passar för varje given situa-

tion bestäms av det politiska och sociala systemet och sprids genom socialisering.85 Institutio-

ner är, som nämnts ovan, varken reflektionerna av exogena kontexter eller skådeplatsen för 

nyttomaximerande aktörer utan utgör istället ordningsskapande element i en för övrigt kaotisk 

tillvaro.86

 

3.3.1 Logic of appropriateness 
 
March & Olsens lämplighetslogik står i motsats till den instrumentella rationalistiska konse-

kvenslogiken. Lämplighetslogiken bygger på regelföljande medan konsekvenslogiken utgår 

från rationella aktörer som ställs inför olika handlingsalternativ, varvid valet hamnar på det 

alternativ vars konsekvenser bäst motsvarar aktörens mål. Lämplighetslogikens aktörer väljer 

utifrån ställda förväntningar och handlar efter det valmöjligheten som mest antas passa situa-

tionens krav.87  

    Institution ses som en samling likartade regler och rutiner som anger vad som är lämpligt 

beteende i relation till olika roller och situationer.88 Aktörer i institutionen anpassar sitt age-

rande efter hur man gjort i liknande situationer. Logic of appropriateness ger ordning, stabili-

                                                 
82 March - Olsen, 1984 s. 739 
83 Ibid. 
84 Ibid. sid. 741, March - Olsen, 1998. Sid.950, se även March - Olsen, 1989 s. 160f 
85 March - Olsen, 1984 s. 741, se även March - Olsen, 1998 
86 March - Olsen, 1984 s. 743, se även March - Olsen, 1989 
87 Johnsson, Björn, 2001. ”Aktörer, strukturer och sociala konstruktioner” s 97-114 i Statsvetenskaplig Tidsskrift 
2001, årg 104 nr 2. s. 102f 
88 March - Olsen, 1989 s. 160 
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tet och förutsägbarhet men även flexibilitet. Aktörens agerande sker från en känsla av nöd-

vändighet, till skillnad från konsekvenslogikens intressefaktor.89 Institutionen förstås som om 

den ”säger” till aktören hur och vad som skall föredras i en given situation. Individer antas 

inte vara fullt rationella i sitt agerande i relationen med andra aktörer, innebärande att vi till 

viss del styrs av institutioner. Herbert Simon menar att varje enskild gruppmedlems beslut 

beror på dennes förväntningar på de andra medlemmarnas beteenden. Ett grundläggande drag 

hos sociala institutioner är att deras stabilitet är beroende av denna typ av förväntningar. Man 

agerar i relation till ställda förväntningar och Simon menar att beteendet är en typ av skåde-

spel ”The task of the good actor is to know and play his role […]”90  

    För nyinstitutionalismen är legitimering central i förklaringen av aktörers beteende. Institu-

tionen rättfärdigar ett visst beteende framför ett annat och uppmuntrar därmed likhet. Det blir 

en sorts plikt att handla utifrån vad som anses legitimt, vilket ger att nyinstitutionalismen ser 

institutioner som skapade i relation till dess kulturella kontext.91 Philip Selznick kallar det för 

härmning, fast mer som en reaktion på osäkerhet. Följden blir att institutionens huvudsyssel-

sättning, enligt Selznick, inte kan förstås som ett rationellt system för att lösa kollektiva pro-

blem. Istället antas den återspegla den allmänna synen på hur man skall bete sig. Selznick 

vidhåller att institutionens formella struktur endast förstås i relation till och som en produkt av 

dess kontext.92

    Logic of appropriateness innebär att folk i allmänhet har en uppfattning om hur olika rollers 

handlingsmönster i givna situationer ser ut. Är institutionen effektiv agerar aktören mer efter 

vad som anses lämpligt och inte vad som gynnar honom/henne. Agerande är därför situa-

tionsbundet och inte universellt, dvs. handlingarna kan se olika ut beroende på den institutio-

nella strukturen. Rothstein ifrågasätter detta med att om institutioner bestämmer aktörers pre-

ferenser, hur kan då aktörer ha olika preferenser inom samma institutionsstruktur?93. Proble-

met enligt Rothstein, har att göra med att på förhand säga vilken typ av preferenser vissa insti-

tutioner ger upphov till. 

    Diskussioner i stil med lämplighetslogiken för även Gordon Tullock. Han har sin egen va-

riant av LoA, där han exemplifierar med en kapten och hans plutoner. Hur skall kaptenen få 

plutonerna att agera som han gjort när de är i fält, utan hans närvaro? Plutonerna följer över-

gripande instruktioner men måste lösa detaljerna i implementeringen på egen hand. Centralt 

                                                 
89 March - Olsen, 1989 s. 160 
90 Simon, Herbert, 1997.  Administrative Behavior. Fourth edition. s. 359 
91 Selznick, 1996 s. 273 
92 Ibid. s. 274 
93 Rothstein, 1998 s. 148 
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för alla organisationer är problemet med att få alla involverade att handla efter organisatio-

nens policy.94 Det går aldrig att garantera att alla inblandade handlar i organisationens intres-

se, men då tillräckligt många eller tillräckligt inflytelserika gör det kommer organisationen att 

bestå. Vidare menar Tullock att aktörens självintresse gör att när en individ står inför ett val, 

väljer hon det alternativ som hon antar kommer att bekymra henne minst.95 Det borde vara det 

alternativ som ter sig lämpligast i förhållande till den kontext aktören befinner sig i, vilket 

enligt min mening tycks stämma överens med LoA. 

 

3.3.2 Institutionell förändring 
 
    Kan man observera förändringsprocesser? Olsen exemplifierar med skapandet av EU, som 

politisk ordning och arbetet med att frambringa konstitutiva principer och institutionella ar-

rangemang. EU som styrelseskick innebär olika nivåer och flera varianter av institutionella 

lösningar och plan av institutionalisering. Olsen ser en pågående kamp om den institutionella 

strukturen, där ingen grupp ensidigt kan sätta agendan för EU: s framtida institutionella struk-

tur. Han ser dock olika tänkbara möjliga val i utvecklingen, där vissa deltagare tycks vara 

starkare än andra. Anledningen till att jag tog med detta något diffusa exempel är för att det 

trots allt ger en bild av ett institutionellt arrangemang i förändring. 

    För att LoA skall vara effektiv behövs någon form av sanktioner. Den normativa ansatsen 

menar att sanktionerna är inbyggda i systemet, genom socialiseringen. I häktets fall tycks 

sanktionerna vara uppenbara: gör man inte sitt jobb, följer man inte reglerna, kan man bli 

uppsagd och i värsta fall åtalad. Ansatsen bygger på accepterande och lydnad. Ett sätt att änd-

ra på institutionen bör rimligtvis vara att inte lyda. Frågan är då vad det skulle få för effekt på 

häktet? Peters exemplifierar med extremer som Gandhis icke-våldsprotester och Martin-

Luther King i den amerikanska södern.96 Båda två, genom att inte acceptera rådande institu-

tioner, fick igenom stora förändringar. För enkelhetens skull räcker det med att bryta status-

quo.97 Även inflytelserika individer kan ha resurserna att förändra institutionen. I häktets fall 

skulle det vara häkteschefen Lars-Åke Pettersson. Exempelvis, vilket han också uppgav i in-

tervjun, kan han påverka institutionen genom att besluta vilka ord de intagna får och inte får 

kallas. Ett sätt att bibehålla institutionens logik och förhindra institutionell förändring är att 

förskjuta medlemmar som inte delar dess värden, exempelvis vid rekryteringsprocessen. Kro-

                                                 
94 Tullock, Gordon, 1965. The Politics of Bureaucracy. s. 180, se även Simon, 1997 s. 307-310 
95 Tullock, 1965 s. 29 
96 Peters, 1999 s. 36 
97 Ibid. 
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nobergshäktet har anlitat Pliktverket i syfte att gallra ut de nya medarbetare/medlemmar som 

delar de grundläggande värdena. På det viset upprätthåller och reproducerar institutionen sig 

själv och sina värden.  

 

    Förändring sker oftast till följd av konflikter mellan handlingsmönster enligt lämplighetslo-

giken och andra regler i miljön institutionen verkar inom. En typ av förändringsprocess kallar 

March & Olsen för inkrementalism, en sorts stegvis växande process, där förändring sker ge-

nom små reversibla steg. En annan övergång är när spänningar uppstår mellan alternativa 

uppsättningar regler i relation till faktiska situationer och institutionen byts ut.98 Lämplighets-

logiken kan aldrig bli en komplett uppsättning handlingsalternativ som täcker in alla tänkbara 

situationer, den institutionella anpassningen kan ta tid, om den ens blir klar. Institutionen kan 

hamna i en ”fälla”; när väl institutionen kommit ikapp den politiska kontexten har kontexten 

förändrats såpass att institutionens roll inte längre är aktuell. Det uppstår en dragkamp mellan 

å ena sidan funktionen i det existerande systemet och å andra sidan anpassningen till föränd-

rade behov.99 När institutionen specialiserar sig på vissa saker förhindras samtidigt inkremen-

talistiska förändringar. En förutsättning, som jag ser det, är dock att balans råder i förhållandet 

värden, regler och praxis. Enligt March & Olsen sinkar och försvårar denna förändringsmetod 

institutionens utveckling. En effektiv institution skall möjliggöra viss inkrementalism men 

den måste samtidigt kontrollera inkrementalismen så att det normala tillståndet präglas av 

stabilitet. När förändringar blir oundvikliga skall de vara genomgående och ”rather abrupt”100. 

    Som jag uppfattar det avhjälps LoA.s ofullkomlighet med institutionens specialisering, som 

dämpar inkrementalismen, men gör sig istället sårbar för mer genomgripande förändring. 

Lämplighetslogiken kan enligt mitt sätt att se det förklara hur aktörernas beteende borde vara 

och kanske till viss del också är, medan inkrementalismen förklarar situationen som den bli-

vit. Det sker ingen stor abrupt förändring utan man tvingas anpassa sig till det rådande läget. 

Situationen begränsar vad som för institutionen är praktiskt genomförbart. 

 

3.4 Institutionens funktion 
 
Rothstein anser att institutioner påverkar aktörers handlingsstrategier i deras strävan att nå 

sina mål.101 Detta sker genom institutionens fyra funktioner: (i) vilka som är legitima aktörer, 

                                                 
98 March - Olsen, 1989 s. 167 
99 Ibid. s. 168 
100 March - Olsen, 1989 s. 171 
101 Rothstein, 1998 s. 146 
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(ii) antalet aktörer, (iii) handlingens följd och (iv) vilken information aktörerna har om andra 

aktörers avsikter102. Enligt Rothstein är detta fenomen viktigt för den institutionella analysen, 

eftersom det visat sig att minsta lilla förändring av institutionen, påverkar aktörernas hand-

lingsmönster och därmed den politiska processen.  

    Vidare instämmer Rothstein i Peters analys, och ser institutioner som en etablerad struktur 

eller procedur, vars funktion begränsar och reglerar beteenden. Reglerna kan vara såväl for-

mella som informella. ”Förekomsten av en institution innebär att det finns ett accepterat, icke i grunden 

ifrågasatt, sätt att utföra eller förhålla sig till det institutionen omfattar.”103 Funktionen är emellertid tude-

lad, dels utövar den en begränsning samtidigt som den är ett medel för handling, inom dess 

ramar.104  

    Institutionernas uppkomst och vara, beror på dess förmåga att legitimera sin existens i för-

hållande till konkurrerande institutioner. Saknar den legitimitet saknar den livsduglighet.  Un-

dermineras dess legitimitet och logik ersätts den av en annan.105 Institutionens stabilitet kan 

därmed förklaras med att institutionerna genom regler och normer ger mening åt aktörerna, 

ger säkerhet i handlingssituationer eller att de helt enkelt gynnar starka och inflytelserika ak-

törer. Denna roll tillskriver Kenneth Shepsle institutionerna. Han ser dem som en funktion 

som ger stabilitet i ett politiskt system där individers preferenser annars inte skulle leda till 

stabilitet och jämvikt. Shepsle antar att institutioner spelar en avgörande roll i att underlätta 

och främja samarbete och lösa aktörsproblem106 och utgör medel för att samla nyttomaxime-

rande aktörers preferenser i deras strävan att nå sina mål.107 Rothstein å sin sida, diskuterar tre 

former av institutionell förändrig: (i) oförutsägbara händelser som ger upphov till nya institu-

tioner, (ii) institutionell evolution, alltså den institution som bäst passar den sociala utveck-

lingen lever kvar, (iii) institutioner kan förändras till följd av medvetet handlande av strate-

giska aktörer.108

    Institutioner, genom dess struktur, föranleder ett element av stabilitet i den politiska proces-

sen, vilket inte skulle inträffa i en mer atomistisk värld.109 Institutionell förändring orsakas 

generellt då institutionens omgivning inte gör den lika funktionell som tidigare eller av aktö-

                                                 
102 Rothstein, 1998 s. 146 
103 Johansson, Roine, 2002. Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. s. 18 
104 Jepperson, 1991 s. 146 
105 Kloppenberg, T. James, 1995. ”Institutionalism, Rational Choice, and Historical Analysis i Polity, Vol.28, 
No.1 1995. 
106 Shepsle, A. Kenneth, 1986. Institutional equilibrium and equilibrium institutions i Weisberg, Herbert, (red.) 
1986. Political Science: The Science of Politics. s. 76, 74 
107 Peters, 1998 s. 210 
108 Rothstein, 1998 s. 153 
109 Shepsle, 1986 s. 76 
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rerna själva, de inflytelserika. Om tillräckligt många upphör att följa institutionen tappar den 

sin betydelse och den dukar under. Institutionell stabilitet råder när det föreligger balans mel-

lan de tre förhållandena värden/normer, regler och praxis/rutiner. Regelverket skall stödja ett 

jämviktsförhållande, där institutionens grundläggande värden speglas och implementeras i 

rutinerna och praxis. Om det av någon anledning blir obalans tyder det på att det behövs en 

förändring i något av förhållandena. Institutionens funktion är att verka för stabilitet och jäm-

vikt. Svårigheten att bibehålla balansen kan jämföras med det institutionella dilemmat noterat 

av David Apter: å ena sidan skall demokratin förhindra att samhällets utveckling stannar av, å 

andra sidan skall demokratin verka för stabilitet och jämvikt.110 Balansgången tycks likna 

dilemmat mellan representativitet och effektivitet när det gäller demokratifrågor. 

 

    En institutionsteoretisk ansats jag finner passande tillsammans med lämplighetslogiken är 

Elfar Loftssons111. Den bygger på föreställningen om institutionen som bestämd genom tre 

förhållanden: a) värde/normer, b) regler samt c) praxis (rutiner för implementering). Denna 

ansats förenar en normativ och en rationell handlingsknuten institutionalism, där tanken är att 

de tre skall kunna identifieras i samtliga institutionella arrangemang.112 Institutionerna antas 

vara flexibla och mottagliga för förändringar inom gränser satta av de tre grundläggande för-

hållandena.  Alla institutioner förmodas kunna relateras mer eller mindre till något av de 

grundläggande förhållandena. Vissa institutioner ses som regelcentrerade (ex. domstolar) me-

dan andra kan vara mer värde- eller praxiscentrerade (ex. trossamfund resp. serviceleverantö-

rer). En rimlig gissning är att häktet borde vara regelcentrerat. I fortsättningen kommer jag att 

betrakta modellen som min egen, baserad på Loftsson men modifierad med avseende på den 

praktiska tillämpningen för denna undersökning. 

    Ett vanligt antagande inom institutionalism är att institutioner ses som förhållandevis stabi-

la och förändringsobenägna. Jag vill dock modifiera antagandet en aning i relation till ovan-

stående föreställningen om institutioner. I likhet med Loftssons uppfattning antar jag att vär-

den och normer har större stabilitet än de övriga förhållandena och att regler i sin tur är mer 

stabila än rutiner och andra ordningar för praxis. Värden och normer är stabila i sig, men de 

kan med tiden få en nedtonad eller bortglömd ställning inom institutionen. Modellen antar 

vidare att praxis är avgörande för institutionernas utveckling. Institutionernas normer och reg-

ler står i ständigt samspel med verksamhetens praxis och ju starkare kongruens som råder 

                                                 
110 Apter, E. David, 1977. Introduction to political analysis. s. 172 
111 Loftsson, Elfar, 2006. Working paper, Surveillance in an institutional perspective an institutional approach. 
112 Loftsson, 2006 s. 2 (working paper). 
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mellan dessa institutioners fundament, desto bättre kan den antas fungera relativt sin uppgift. 

Detta förhållande väntar jag få upplevelser om från mina respondenter, såväl vilka värdena är, 

hur implementeringen går till samt hur förhållandet ser ut.  

    Min tanke är att respondenterna förhåller sig till delarna på olika sätt. Delarna bör ständigt 

prägla institutionens verksamhet, men dess aktualitet kan tänkas variera beroende på situatio-

nen. Exempelvis kan jag anta att vårdarna agerar mer i praxisdelen under inflytande av värde-

delen och regeldelen medan chefer i större utsträckning förhåller sig till att upprätthålla vär-

dena. Samtliga aktörer inom institutionen följer nödvändigtvis inte institutionen på samma 

sätt, lämplighetslogiken gör sig med största sannolikhet gällande på olika sätt. Institutionen 

kan alltså tänkas ha varierande inflytande på aktörernas handlingsmöjligheter beroende på 

deras position i institutionens struktur. En chef kan tänkas ha större handlingsfrihet än en vår-

dare eftersom de måste förhålla sig till delarna på olika sätt. 

    Jag kan mycket väl tänka mig att verkligheten/praktiken håller en högre förändringstakt än 

de andra eftersom den är mer förändringsbenägen och oförutsägbar. 

 

    Roine Johansson gör i boken Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen en översikt-

lig genomgång av nyinstitutionalismens genombrott i Sverige. Fokus ligger på nyinstitutiona-

lismens avtryck inom organisationsanalysen. För mitt syfte är boken av ringa värde men Jo-

hansson gör ändå en del matnyttiga betraktelser jag kan använda mig av. 

    Institutioner är visserligen produkten av mänskligt handlande, men inte nödvändigtvis av-

siktligt. Johansson nämner tre skäl till detta: (i) institutioner ses inte som avspeglingar av ak-

törers preferenser. De måste därför relateras till aktörens kulturella och historiska kontext. 

Givet detta skapar institutionerna aktörernas preferenser och inte tvärtom, (ii) institutioner 

betraktas som överindividuella fenomen, de kan uppkomma utan någon tydlig aktörs avsiktli-

ga arbete, (iii) slutligen ses institutioner som trögrörliga och svårföränderliga.113

     

    Rothstein diskuterar i sitt kapitel i boken A New Handbook of Political Science fyra urskilj-

bara typer av institutioner: (i) regelskapande institutioner för hur det gemensamma bäst regle-

ras, (ii) institutioner för implementering av reglerna/besluten, (iii) dömande institutioner/ ut-

tolkare av den första institutionen, i händelse av regeldispyter och (iv) institutioner för regel-

brytare/regelefterlevnad.114 Dessa fyra typer består i sin tur av underinstitutioner som struktu-

rerar de fyra grundläggande institutionstyperna. Rothstein menar att dessa fyra grundtyper 
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även går att finna i mindre hälsosamma sammanhang, exempelvis i odemokratiska länder. 

Oavsett sammanhang utför institutionerna liknande funktioner: ”Both the democratic and the un-

democratic union needs an institution for making and implementing policy, and for deciding what to do with and 

how to handle rule-brakers.”115 Ett problem i Rothsteins resonemang är att han inte skiljer mellan 

institutioner som föreskrivits utifrån och sådana som aktörerna aktivt skapat för att lösa ge-

mensamma problem. Beroende på ens relation till institutionen blir dess funktion också annor-

lunda 

    Institutioner finns i alla sammanhang, formerna kan variera men funktionerna är desamma. 

Institutioners inflytande över människor är inte bara i form av ”rules of the game” utan också 

som March & Olsen menar:”they also effect what values are established in a society, that is, what we re-

gard as justice, collective identity, belonging, trust and solidarity.”116  

 

    I en artikel i Statsvetenskaplig Tidsskrift diskuterar Björn Johnsson aktörer och struktu-

rer.117 Han argumenterar för det ömsesidiga beroendet mellan dem, då de inte kan förstås fullt 

ut annat än i relation till varandra.118 Detta resonemang stödjer March & Olsen artikel från 

1984. Johnsson menar även han att ”aktörer konstitueras av strukturer, som i sin tur genereras och repro-

duceras av aktörer.”119 Visserligen använder han sig av begreppet strukturer istället för institutio-

ner, men det är min övertygelse att det är samma andemening. Även Thomas Koelble stödjer 

denna syn om förhållandet mellan aktörer och institutioner. Förhållandet mellan institution 

och aktör är förvisso byggt på bägges medverkan, men aktörerna är inte institutionellt styrda 

hjälplösa offer när det gäller handling, vilket de historiska institutionalisterna menar, enligt 

Koelble. När det kommer till kritan är det svårt att säga om det är individers medvetna val 

eller institutionens påverkan som styr resultaten.120 Distinktionen aktör/struktur gör även Gor-

don Tullock. Han skiljer på individen och organisationen och menar att en effektiv organisa-

tion minimerar tillfällena en individ ställs inför en valsituation, individens och organisatio-

nens mål skall vara samma.121 Argumenteringen tolkar jag som stöd för LoA. 

    Personligen anser jag exempelvis rational-choice ansatsen alltför reduktionistisk, jag har 

svårt att se endast aktörerna som en grundläggande ontologisk kategori. Istället förstår jag 

aktörer, i likhet med den normativa ansatsen som ena halvan av laget där institutioner utgör 
                                                 
115 Rothstein, 1998 s. 134 
116 March - Olsen, 1989 s. 126 
117 Johnsson, 2001 s. 97 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Koelble, Thomas, 1995. “The New Institutionalism in Political Science and Sociology” i Comparative Poli-
tics, Vol. 27, No. 2 (Jan., 1995), pp. 231-243. s. 239 
121 Tullock, 1965 s. 20 
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den andra, lika viktiga för att förstå världen. Problemet med att se till endast det ena eller and-

ra, och inte ömsesidigheten dem emellan är att om institutionerna är helt bestämda på förhand, 

försvinner all dynamik i strukturen och i samhället. Kanske är det en påminnelse om rational-

choice ansatsens nationalekonomiska rötter. 

    Problematiken kan vidare karaktäriseras med metaforen ”hönan och ägget”, vilket kom 

först, eller rättare sagt, vilket förutsätter vilket?  ”Strukturer kan inte existera utan aktörer som bär upp 

dem”122. Diskussionen om vilket som är en förutsättning för vad, ter sig dock aningen fruktlös. 

Jag tror inte att det är produktivt att tala i termer av den ena eller andra. Problemet kan sam-

manfattas i ”den sociala paradoxen: samhället definierar oss som människor men definieras i sin tur av 

oss”123. Peters kallar det för ”begränsningens paradox”124: å ena sidan ges institutioner mycket av 

sitt förklaringsvärde från begränsningen de utövar på sina medlemmar, men å andra sidan, om 

institutioner är produkten av mänskligt handlande innebär det att det inte finns några riktiga 

begränsningar. Resonemanget stämmer överens med March & Olsen nyinstitutionalistiska 

ansats, där institutioner och aktörer befinner sig i en ömsesidig beroenderelation. Som jag 

nämnt ovan är det en stor knäckfråga för de flesta institutionalistiska ansatser att de kan inne-

fatta allt. Allt kan ges ett potentiellt förklaringsvärde, samtidigt som det är problematiskt att 

ens klargöra var man skall börja. Dilemma är institutionens tautologiska drag. Risken finns 

när man förklarar individers beteende med såväl formella som informella regler, att det inne-

fattar allt och teorin blir därmed inte falsifierbar.125  

 

    Den normativa institutionalismen antar att allt individuellt beteende är resultatet av kollek-

tiva värden, vilket är svårt att bevisa.126 Vidare måste institutionen bedömas på sina egna 

premisser och i vilken grad den följer sina egna värden och normer. Ett sådant resonemang 

kan lätt övergå i en dikotomi: institutionen existerar om det finns grundläggande värden och 

normer som efterlevs, följs de inte existerar följaktligen heller inte institutionen.127 Någon 

skala på hur bra eller dåligt det förhåller sig finns inte. Visserligen kan ett mått på institutio-

nens framgång vara i vilken mån det gemensamma värdesystemet dominerar andra inom en 

och samma institution. Likaså kan vi fråga oss huruvida institutionens lämplighetslogik 

stämmer överens med de utmaningar den ställs inför. Kan hända att det utvecklas en inkonse-

                                                 
122 Johnsson, 2001 s. 105 
123 Ibid., se även Peters, 1999 s. 141 
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kvens mellan institutionens värdesystem och den föränderliga verkligheten. Det återstår att se 

om så är fallet på Kronobergshäktet.  

    Dessa problem behöver dock inte innebära att ansatserna är meningslösa eller tappar i för-

klaringsvärde. Det centrala i analysen är att beskriva förhållandet mellan institution och aktör, 

interaktionen och hur de påverkar varandra i verksamheten. Institutionalismens poäng är trots 

sina brister att identifiera de funktioner/strukturer vi som aktörer begränsas av i vårt handlan-

de, även om de är svåra att peka ut rent konkret. I fallet Kronobergshäktet kan det tydliggöra 

relationen mellan grundläggande värden, regler och praxis och hur de påverkar verksamhetens 

praktiska omsättning. 

        Institutionen är alltså avhängig situationen, men varken idéerna eller institutionerna kan 

förstås utan relation till varandra, ingen av dem finns eller kan förstås utan den andres närva-

ro.128 Ömsesidigheten aktör/institution tycks alltså vara svår att komma bort ifrån om syftet är 

att förstå relationen. Denna ständigt återkommande brist i den institutionella ansatsen hoppas 

jag bättra på med hjälp av Loftssons bidrag.  

 

3.5 Inkrementalism  
 
Den inkrementalistiska ansatsen, s.k. “muddling through”, bygger på liten kontroll över om-

givningen.129 Aktörerna antas här inneha en begränsad handlingsförmåga. Istället för att ge sig 

på omfattande och genomgripande förändringar läggs fokus på sådana som så lite som möjligt 

skiljer sig från den rådande ordningen. Endast ett begränsat antal handlingsalternativ över-

vägs. Verksamhetens problem omdefinieras ständigt i takt med att antalet mål/medel – me-

del/mål ökar. Metoden gör problemen mer lätthanterliga.130 Det finns varken ett beslut eller 

rätt beslut, utan istället en oupphörlig serie lösningar genom ständiga analyser och utvärde-

ringar av problemet.131 Amitai Etzioni menar att den inkrementella beslutsprocessen underlät-

tar och mildrar rådande, konkreta sociala brister istället för att gagna långsiktigare mål.132 

John Bailey & Robert O´Connor beskriver inkrementalismen som en metod för handlande där 

den rådande verkligheten ses som ett alternativ och jämför med potentiella vinster och förlus-

ter hos nära relaterade valmöjlighet genom små justeringar eller genomgripande under förut-
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sättning att de är välkända.133 Man kan säga att inkrementalismen bygger på att man ”lagar 

efter läge”, förutsättningarna utgör referensramarna, oavsett om det går emot såväl reglerna 

som värdena. 

    Kärnan i den normativa institutionalismen är att vår tillvaro är organiserad runt gemen-

samma uppfattningar om vad mening är. Vi förhåller oss i enlighet med socialt konstruerade 

regler och praktiker, och våra handlingar sker inom ramen för dessa.134 Vårt beteende tycks 

därför i första hand vara instrumentellt, med andra ord behöver inte lämplighetslogiken nöd-

vändigtvis vara det som vi kallar moraliskt riktigt.135 Men även om problemen löses på ett 

inkonsekvent sätt, genom inkrementalism, betyder det inte att man samtidigt bryter mot reg-

lerna eller värdena. Aktörer är däremot bundna och beroende av normer och identiteter. I den 

grad aktörer gör rationella val, är det inom ramen för de institutioner de agerar inom.136  

    Lämplighetslogiken kan även påverkas och ändra riktning om rutinerna ändras. Om praxis 

inte fullt ut är förenlig med värden, normer och regler kan det skapas rutiner som utgör en ny 

logik för vad som är lämpligt. Den behöver heller inte vara det som är rätt, riktigt eller ens 

lagligt. Exempelvis kan kriminella gäng ha en lämplighetslogik som stämmer väl överens med 

deras värderingar men inte med det övriga samhällets. LoA beror alltså på inom vilken institu-

tion eller situation det är tal om.  

4. Dimensionerna värden/normer, regler och praxis/rutiner. 
 
För att komma vidare i undersökningen ska jag nedan diskutera hur jag uppfattar vär-

den/normer, regler och praxis för att därefter kunna koppla dem till den empiriska studien. 

    Enligt Selznick syftar institutionalism till att spåra uppkomsten av distinkta mönster, pro-

cesser och kompetenser, från organisationell interaktion och anpassning.137 Dessa mönster 

och förändringar uppkommer till följd av både endogen som exogen påverkan. Den institutio-

nella processen innefattar skapandet av en formell struktur, utveckling av informella normer, 

administrativa ritualer och ideologier.138 Institutionalisering innebär en begränsning av aktö-

                                                 
133 Bailey, J. John. - O’Connor, J. Robert, 1975. “Operationalizing Incrementalism: Measuring the Muddles” i 
Public Administration Review, Vol. 35, No. 1. (Jan. – Feb., 1975), pp. 60-66, s. 60 
134 March, G. James - Olsen, P. Johan, 1996. “Institutional Perspectives on Political Institutions” i Governance: 
International Journal of Policy and Administration, Vol. 9, No. 3, July (pp. 247-264). s. 249 
135 Det visade sig att teorin sade en sak och verkligheten en annan. 
136 March - Olsen, 1996 s. 251 
137 Selznick, 1996 s. 270-277 
138 Ibid. s. 271 
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rernas möjligheter, på två sätt: genom att bistå med en normativ ordning och ”by making it hos-

tage to it´s own history”.139 Värden får i sammanhanget en central roll.  

    Centralt för March & Olsens normativa institutionalism är förhållandet verksamheten har 

till normer och värden. Grunden till värdebegreppet är uppenbar, det är en moralisk uppfatt-

ning om vad som är gott och ont, rätt eller fel. Den normativa institutionalismen, som jag upp-

fattar den, lägger inget i begreppet värde, utan det tycks istället variera från fall till fall. Vär-

den och normer är helt enkelt icke-materiella och inte nödvändigtvis rationella fenomen, som 

styr aktörernas handlande. 

 

4.1 Värden & Normer    
 
Begreppen värden och normer kan sägas ha samma innebörd. Normer är allmänt godtagna 

regler och påbud för handlande och tänkande eller för hur något bör vara utformat eller orga-

niserat140. Värdebegreppet har visserligen mer karaktären av en skala men de två begreppen 

har som jag ser det ändå en mycket nära relation och har ungefär samma betydelse. 

    James Coleman menar att en norm är en del av ett socialt system, där den utgör ett verktyg 

för att förklara mänskligt beteende.141 Där rational-choice teorin ser aktörens intressen som 

givna, i syfte att förklara sociala system, antar normativ teori sociala normer som givna i syfte 

att förklara individuellt beteende. Vad som är ”appropriate behavior” kan exemplifieras med 

det indiska kastsystemet, eller i Colemans termer ”behavior in accordance with accepted norms”142 

Coleman ser inte normer som givna utan anger vilket beteende eller vilka handlingar som är 

korrekta och samtidigt vilka som inte är det. Resonemanget liknar LoA. De är ändamålsenligt 

skapade av personer som på ett eller annat sätt tjänar på dem och upprätthållna genom sank-

tioner av olika slag. Funktionen Coleman tillskriver normerna ger att ”a norm concerning a spe-

cific action exists when the socially defined right to control the action is held not by the actor but by others.”143 

Normer uppstår enligt Coleman först då andra anser sig ha rätt att påverka vilken riktning en 

annan aktörs handling skall ta.144 Dessa är förankrade i sociala system och konstituerar en 

social konstruktion i form av en sorts feed-back process, där negativa eller positiva sanktio-

ner, beroende av aktörens handlingar, styr aktörens handlande.  

                                                 
139Selznick, 1996 s. 271. En reflektion över den historiska ineffektiviteten tydliggör Johnsson (2001) med att 
kalla skaparna av nya institutioner för ”historiens fångar”, vilket innebär att alla aktörer, i viss mån är begränsade 
av vad som gjorts i det förflutna. 
140 Nationalencyklopedin på Internet 060331. 
141 Coleman, S. James, 1990. Foundations of Social Theory.  s. 241 
142 Ibid. s. 242 
143 Ibid. s. 243 
144 Ibid. 
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    Normer utgör en sorts rättesnören för vårt beteende. Jag uppfattar Coleman, som normativ i 

sin syn på mänskligt handlande, i stil med March & Olsen, där människan inte ses som en 

fullständigt fri aktör med fördefinierade intressen. Normer är bindande kollektiva uppfatt-

ningar om hur den enskilde skall uppföra sig.145  

 

    Begreppet värde har olika innebörd beroende på vem frågan ställs till. Om det människor 

uppskattar skulle rangordnas, kommer sannolikt alla listor se olika ut. Ofta tycks vi värdera 

vår omvärld utifrån vilken nytta den har för våra privata intressen.  

    Skall en verksamhet kunna bedrivas någorlunda stabilt måste värdegrunden definieras, ex-

empelvis i form av de mål verksamheten syftar till att uppfylla eller sträva efter att följa. Þor-

varður Árnason använder sig i sin doktorsavhandling Views of Nature and Environmental 

Concerns in Iceland146 av en modell över hur värdebegreppet kan åskådliggöras. Samman-

hanget är miljöetik. Modellen bygger ett samspel mellan tre grundläggande värdekategorier 

och tre uppfattningar av naturen: (i) en subjektiv uppfattning, människan som mottagare, (ii) 

en praktiskt världslig uppfattning, människan som kreativ och (iii) en moralisk uppfattning, 

människan som de båda föregående. Uppfattningarna antas associera med olika värden och 

alla tre är viktiga för människors existens. Vad värdet beträffar, menar Árnason att det först 

får innebörd i relation till något annat, exempelvis relationen människan - naturen. En mora-

lisk uppfattning bör dominera. Människans moral bör styra och guida våra handlingar. Detta 

betyder i Árnasons fall att vi måste fostra värden som föregår samspelet med naturen och ut-

går från en hållbar utveckling. Poängen Árnason framför är att värden inte är något fast, utan 

mer av en hierarki av konkurrerande värden. Nedanstående författarpar gör en liknande be-

dömning. 

    I en artikel av Shalom Schwartz & Lilach Sagiv hänvisar författarna till en större undersök-

ning de genomfört beträffande värde över nationsgränser. De undersöker tio typer av värden, 

implicit identifierade i olika kulturer, där värdena antas ge struktur åt kulturella värdesystem. 

Schwartz och Sagiv definierar mänskligt värde som ”desirable goals, varying in importance, that serve 

as guiding principles in people´s lives.”147 Den vitala skillnaden mellan olika värden är graden av 

motivation de relateras till. Författarna bygger sin värdetypologi, utifrån aktörers medvetna 

mål, på tre universella mänskliga behov: biologiska behov, behov av social samvaro och krav 

                                                 
145 Bogason, Peter, 1989. ”Nyinstitutionalisme set med politologiske briller” s 211-235 i Knudsen, Christian, 
(red). 1989. Institutionalismen i samfundsvidenskaberne. s. 226 
146 Árnason, Þorvarður, 2005. Views of nature and environmental concern in Iceland. s. 34f 
147 Schwartz, H. Shalom, - Sagiv Lilach, 1995. “Indentifying culture-specificies in the content and structure of 
values” i Journal of Cross-cultural psychology, Vol. 26 No. 1, January 1995. s. 92-116 
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på gruppfunktion.148 Teorin urskiljer visserligen tio värdetyper, men förutsätter att ändå att de 

på en mer grundläggande nivå utgör en sammanhängande enhet av bevekelsegrunder.149 Mo-

tivet till att jag nämner Schwartz & Sagiv är för att de på ett tydligt sätt, efter omfattande em-

piriskt stöd urskiljer tio olika typer av mänskliga värden. Jag menar att det utgör en grund i 

förståelsen jag vill skapa kring värdebegreppet i mitt empiriska material, vad som är ett värde 

och vad ett värde innebär. 

    Árnasons värdebegrepp har vissa likheter med Schwartz & Sagivs vad gäller universalis-

men, det finns vissa grundläggande värden samt att de befinner sig längs en skala. Deras bi-

drag till denna studie är sättet att definiera värde, vad värde är för något och rollen värde har 

för individer och deras handlingar. Bogason sammanfattar värdebegreppet och menar att vär-

den är bindande uppfattningar av en rangordning, angelägenhet, eller önskvärdhet hos indivi-

der och ting utifrån ett bestämt perspektiv, exempelvis skönhet, etik, nytta.150 Värden säger 

något om vad som är rätt och riktigt. Värdet anger hur viktigt något är medan normerna anger 

handlingsparametrarna. March & Olsen belyser inte begreppet värde nämnvärt men jag antar 

att de med värde menar en hierarkisk skala av icke materiella ting som aktörer har anledning 

att uppskatta, i stil med Árnason, Schwarz, Sagiv och Bógason. Värdebegreppet är för mig 

härmed ganska klarlagt. 

 

 

 

 

4.2 Regler 
 
Regler i March & Olsen’s termer är ”the routines, procedures, conventions, roles, strategies, organiza-

tional forms, and technologies around which political activity is constructed.”151 De tycks likställa regler 

med rutiner. Jag ser visserligen rutiner som regler men av informell art, mer som dagliga 

handlingsförfaranden, inte nödvändigtvis nedtecknade. I mina ögon passar rutiner bättre som 

en indikator för praxis. 

    Regler är fastlagda bestämmelser och formulerade principer för hur vissa handlingar skall 

utföras.152 De kan sägas vara specificerade normer, något som reglerar handlingar och kan 

                                                 
148 Schwartz, - Sagiv, 1995 s. 94 
149 Ibid. s. 94 
150 Bogason, 1989 s. 226 
151 March - Olsen, 1989 s. 22 
152 Nationalencyklopedin på Internet 060331. 
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sägas avgränsa institutionens grundläggande spelregler.153 Gavin Drewry beskriver lagens 

betydelse för politiken: ”law is to political institutions as the bones to the body”154. Kronobergshäktet 

är en funktion av den svenska rättsstaten och en del av rättsväsendet vars lagstiftning sätter 

spelreglerna för handlandet och den både begränsar och möjliggör handling. Lagstiftning är 

en tydlig operationalisering av politik till handling.  

    Där den normativa ansatsen betonar institutionens värden och normer, vilka skall stå som 

bas för reglerna och praxis, ser exempelvis Rothstein institutionen som i första hand en upp-

sättning regler där reglerna är det centrala. Rothstein ser institutionen som ”the rules of the 

game” men menar samtidigt att det blir problematiskt när man försöker definiera reglerna 

eftersom det kan innefatta allt möjligt och därför tappa i stringens och omfång. 

    

4.3 Praxis/rutiner implementering 
 
    Praxis är för mig detsamma som sedvana och tradition, ett visst handlingsförfarande i för-

hållande till omgivningen, som bygger på erfarenhet. Rutiner innebär erfarenhetsbaserad 

skicklighet och ett handlingsförfarande som återupprepas. Praxis bygger på erfarenheter från 

den praktiska verkligheten. Rutiner är beteendemönster och en strukturering av sätt att agera. 

    Häktets rutiner och praxis är varken något som behöver stå nedtecknat eller gälla alla av-

delningar. Intervjuerna kommer senare att göra gällande praxis betydelse för häktets verk-

samhet. 

    Richard Nelson & Sidney Winter menar att organisationer och institutioner har en uppsätt-

ning handlingsalternativ och sätt att lösa uppgifter på. Rutiner antas innebära funktioner som 

bestämmer hur organisationen skall agera givet olika variabler, såväl exogena som endogena. 

Rutiner ”may refer to a repetitive pattern of activity in an entire organization, to an individual skill, or, as an 

adjective, to the smooth uneventful effectiveness of such an organizational or individual performance.”155 En 

rutin är ett handlingsförfarande byggt på erfarenhet, dvs. sätt att agera i olika situationer som 

visat sig fungera, ”[…] an abstract way of doing things, […] an order that can persist only if it is imposed 

on a continually changing set of specific resources.”156 De kan liknas vid en organisations gener157 och 

kan vara både skriftliga och muntliga överenskommelser, de är helt enkelt ett budskap, men 

etableras först då de delas av andra. Rutiner bygger på en, mellan medlemmarna i institutio-

                                                 
153 Bogason, 1989 s. 227 
154 Drewry, Gavin, “Political Institutions: Legal Perspectives” s 191- 204 i Goodin, E. Robert, - Klingemann, 
Hans-Dieter, 1998. A New Handbook of Political Science. s. 191 
155 Nelson, R. Richard - Winter, G. Sidney, 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change. s. 97 
156 Nelson - Winter, 1982 s. 412, 103 
157 Ibid. s. 400 
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nen, ömsesidig förståelse om vad, hur och när något skall göras. Rutinerna tycks enligt Nelson 

& Winter komma ur praxis eftersom de bygger på erfarenhet. 

    Jag uppfattar rutiner som en form eller variant av reglerna. De har funktionen av nycklar 

för hur man ska tillämpa något. Praxis kan påverka reglerna så att de anpassar sig och bättre 

följer den faktiska verksamheten. Det innebär självfallet inte att lagar bryts kors och tvärs utan 

istället att reglerna tänjs efter inverkan av praxis. Poängen med min analysmodell är de tre 

delarnas ömsesidighet. Men i enlighet med föreliggande studies frågeställningar har jag an-

ledning att tro att ömsesidigheten inte är så ömsesidig. 

    Praxisbegreppet är dualistiskt och det finns en risk att det blir aningen disparat. Enligt min 

förståelse innebär begreppet å ena sidan de rutiner institutionen utvecklat för implementering 

av värden men å andra sidan den oförutsägbara verkligheten, det institutionen inte kan råda 

över men som den ändå kommer att ställas inför. Betydelsen jag använder är den sistnämnda, 

och jag uppfattar praxis i första hand som den potentiella verkligheten, både den som inträffat 

och den som kan komma att inträffa. Hursomhelst måste institutionen ta ställning till dem 

båda. Praxis innebär realiseringen och omsättningen av den institutionella ordningen medan 

rutinerna ses som en sorts lathund för hur institutionen skall drivas. 

    March & Olsen hanterar inte praxisbegreppet i min bemärkelse, istället menar de att man 

lagar efter läge, så gott man kan. Lämplighetslogiken kan därmed betraktas som ett hand-

lingsprogram medan praxis innebär själva realiserandet av verksamheten. Min syn på praxis 

styrker därmed LoA i avseendet att den är situationsbunden. Lämplighetslogiken innebär ett 

visst rationellt handlande. Problemet som jag ser det är att man ändå kan hamna i ett läge där 

man inte hinner med vad som ursprungligen var tänkt. Det leder till att LoA ändrar karaktär 

och blir mer inkrementalistisk. 

 

    Grunden för förståelsen av den empiriska studien nedan är March & Olsens syn på förhål-

landet aktör/institution, Logic of appropriateness, Loftssons institutionsmodell samt inkre-

mentalismen. Dessa teoretiska verktyg tar jag med mig genom det empiriska kapitlet och till 

den kommande diskussionen/analysen. 

5. Kronobergshäktet i institutionell belysning 
 

”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskil-

da människans frihet och värdighet.”158

 

                                                 
158 Regeringsformen 1 kap 2 §. 
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”Den som är häktad på grund av misstanke av brott eller av någon annan anledning får inte under-

kastas mera omfattande inskränkningar i sin frihet än som ändamålet med häktningen samt ordning 

och säkerhet kräver.”159

 

Det inledande stycket är hämtat i regeringsformen medan det efterföljande är portalparagrafen 

i häkteslagen. Dessa båda är grundläggande för häktets verksamhet. I föreliggande avsnitt 

kommer jag att presentera mitt empiriska material och identifiera värden, regler och praxis. 

Först en kortare organisationsbeskrivning. 

 

5.1 Kriminalvården och Kronobergshäktet 
 
    Thomas Ekbom, Göran Engström och Birgitta Göransson ger i boken Brott, straff och kri-

minalvård160 en bred översikt över den svenska kriminalvården, där den sätts i såväl ett indi-

vid- som ett samhällsperspektiv. I bokens förord påminner författarna om att det aldrig går att 

frigöra sig från den mänskliga faktorn i form av attityder och värderingar, när rättssystemet 

brukas av individer. ”Dessa känslor och värderingar påverkar tolkningar av regler, lagar och utdömande av 

straff.161 Kriminalvården har ansvar för verksamheten vid landets häkten och får inte blott ut-

göra ett administrativt system för verkställande av påföljder, det måste bygga på ett intresse 

och välvilja gentemot de personer den handhar.162 Denna insikt tar jag fasta på i mina vidare 

diskussioner kring respondenternas relation till institutionen Kronobergshäktet.  

     

    Kriminalvården styrs av kriminalvårdsstyrelsen som är fristående förvaltning under reger-

ing och riksdag. Vidare var kriminalvården under den avsedda perioden, indelad i tre plan; 

Kriminalvårdsstyrelsen centralt, regionalt fem geografiska regioner163 och den lokala nivån,164 

där de trettio häktena var belägna. Därefter var den uppdelad på 35 myndigheter där Krono-

bergshäktet pga av sin storlek var en egen kriminalvårdsmyndighet. På häktet förvaras perso-

ner av flera olika orsaker: gripna och anhållna, häktade, fängelsedömda som väntar på an-

staltsplats, personer som -införpassats efter avvikelse från anstalt, -omhändertagits efter beslut 

av övervakningsnämnd, tagits i förvar enligt utlänningslagen och missbrukare eller psyksikt 

sjuka som tvångsomhändertagits och skall placeras på institution. På Kronobergshäktet förva-

                                                 
159 L (1976:371) – 1§ behandlingen av häktade och anhållna m. fl. 
160 Ekbom, Thomas. - Engström, Göran. - Göransson, Birgitta, 1999. Brott, straff och kriminalvård. Natur och 
Kultur: Stockholm.  
161 Ekbom - Engström - Göransson, 1999 s. 9 
162 Ibid. s. 9 
163 Betänkande från Kriminalvårdskommittén SOU 2005 s. 137 
164 Se även bilaga 1. (organisationen) 
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ras även personer som omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade perso-

ner.165 Att sitta häktad betyder paktiskt taget att sitta och vänta.  

    Den lokala organisationen Kronobergshäktet, bestod år 2005 av 14 olika avdelningar, upp-

delade på nio arbetslag.166 Arbetslagen omfattade en chef och 10-15 vårdare på omkring 20-

40 intagna. Vidare är de intagna differentierade efter kategorier såsom restriktioner eller ej, 

kön, ålder, mental stabilitet, Lob, eller nyinskrivna. Detta för att personalens kompetens ska 

tillvaratas och de intagna så smidigt som möjligt kan slussas genom systemet. Det fanns (fort-

farande) även en filial till Kronobergshäktet i Västberga med arrestlokaler. 

 

    Kriminalvårdens verksamhet regleras främst genom brottsbalken, lagen om kriminalvård i 

anstalt (KvaL) och tillhörande förordningar och följdförfattningar. Betydelsefulla lagar är de 

om häktesverksamheten, strafftidsberäkning, personutredning i brottsmål och intensivöver-

vakning.167 För att lagtexten skall kunna omsättas till den dagliga verksamheten på ett effek-

tivt sätt utarbetar Kriminalvårdsstyrelsen föreskrifter168 och allmänna råd som talar om hur de 

anställda ska agera i olika situationer och hur bestämmelserna ska tolkas. Kriminalvårdssty-

relsen är också central förvaltningsmyndighet för all kriminalvårdsverksamhet och ansvarar 

för att formulera mål och riktlinjer för kriminalvårdsverksamheten, fördela resurser, lednings- 

och tillsyn, planera, uppfölja och utvärdera samt ge underlag åt regeringen för utveckling av 

kriminalvårdspolitiken.169 Kronobergshäktet utarbetade genom regleringsbrevet en verksam-

hetsplan. Där överlät kriminalvårdschefen Lars-Åke Pettersson (LÅP), Kriminalvårdsstyrel-

sens uppdrag till respektive kriminalvårdsinspektör som i sin tur diskuterade sina uppdrag på 

de olika avdelningarna under arbetsplatsträffar. Kriminalvården använde sig av målstyrning, 

vilket innebar att kriminalvårdsstyrelsen angav ramarna för verksamheten och de övergripan-

de målen, medan regionerna preciserade dem och den lokala myndigheten formulerade exakta 

verksamhetsmål, där effektivitet var ledordet. I arbetsordningen skriver man att förutsägbarhet 

och långsiktighet eftersträvas ”för en stabil,  icke händelsestyrd verksamhetsutveckling.”170 Tydligen 

var man medveten om det potentiella trycket från praxis. 

                                                 
165 Ekbom - Engström - Göransson, 1999 s. 188f, 229; Kriminalvård i Sverige 2005 s. 7 
166 Kronobergshäktets personalhandbok 2005 s. 2 
167 www.kvv.se
168 KVVFS 1997:15 
169 Ekbom - Engström - Göransson, 1999 s. 187; KVVAF (Ao) 2002:2 § 2 
170 KVVAF (Ao) 2002:2. 
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    Min ambition var att intervjua generaldirektören men jag blev hänvisad till regionchefen 

för Stockholmsregionen, Inga Mellgren.171 Under år 2005 var hennes uppgift att utöva kon-

troll och tillsyn av Kronobergshäktet. Hon hade ingen operativ roll i bemärkelsen att hon hade 

beslutsrätt. Vid årsskiftet 2005/2006 ändrades dock kriminalvårdens organisering från 35 

myndigheter till en gemensam nationell kriminalvårdsmyndighet.172    

  

    Den normativa institutionalismen betonar i sin förklaringsansats, betydelsen av normer och 

institutionens informella regler för hur individer bör bete sig och agera. Vidare är grundför-

ståelsen i Loftssons modell ett ömsesidigt samspel mellan värden, regler och praxis som sam-

ordningsmekanismer. Värden har en central plats i den normativa institutionalismen och där-

för är det viktigt att finna vilka värden som var betydelsefulla för Kronobergshäktet. Värdena 

manifesterades i de regler och tillämpningsrutiner som styrde verksamheten och begränsade 

medlemmarnas handlingsutrymme genom logic of appropriateness. Grundade i värdena for-

mades formella och informella regler som därefter genom praxis blev till den verksamhet som 

faktiskt bedrevs. Det skall därmed vara möjligt att identifiera en röd tråd från värdena och 

normerna via reglerna till praxis genom hela institutionens verksamhet. Jag kommer att disku-

tera styrdokumenten utan inbördes ordning men noga hänvisa till dem. 

    Verksamhetens syfte och mål står klart och tydligt i dokumenten, det råder inga tvivel om 

vad uppgiften var. Enligt instruktionen skall påföljder verkställas på ett humant och säkert 

sätt, lagföring skall ske effektivt och återfall i brott skall förebyggas.173

 

5.2 Styrdokumenten 
5.2.1 Värdegrunden 
 
Efter noggrann genomläsning av de utvalda dokumenten sammanfattar jag nedan värdegrun-

den utifrån mina kriterier för textbearbetningen. Mina tolkningar menar jag är rimliga utifrån 

mitt analysverktyg, samtidigt är jag medveten om språkets tvetydighet och begränsande för-

måga att förmedla kunskap om hur den praktiska verksamheten skall bedrivas. En rimlig tan-

ke är att allt skall regleras i text, men jag tror inte att det är praktiskt möjligt. Den huvudsakli-

                                                 
171 Vid mailkontakt med generaldirektör Lars Nylén, svarade hans sekreterare med att det passade bättre om jag 
tog kontakt med regionchefen för Stockholmsregionen. 
172 Tidigare var Lars Nylén (genereladirektören) Lars-Åke Petterssons närmaste chef medan den rollen övertogs 
efter årsskiftet av Inga Mellgren. Regionchefen var dessförinnan ansvarig för den strategiska planeringen och 
utvecklingen av verksamheten i regionen, resultatuppföljning, uppföljning och utvärdering av arbetet med de 
intagna och den operativa verksamheten, internkontroll av rutiner samt kompetensutveckling i rollen som arbets-
givare. Lars-Åke Pettersson var under 2005 myndighetschef över Häktet Stockholm Kronoberg. Vidare under 
honom kom kriminalvårdsinspektörerna, arbetslagschefer och därefter reguljära vårdare. 
173 Instruktionen 1990:1018, § 2 

40



ga lagen, häkteslagen, anses vara en gummiparagraf enligt JS. Regleringen kan inte vara allt-

för detaljerad och bör heller inte vara det, eftersom verksamhetens karaktär är som den är.174 

Efter min analys av häkteslagen kan jag inte annat än hålla med JS (se nedan). 

 
    Det övergripande målet med verksamheten är formulerat av regeringen i regleringsbrevet: 
”Varje intagen skall vara föremål för sådana åtgärder att de behov som finns under häktestiden kan mötas och så 

att en förberedelse för anstaltsplacering kan ske.”175 Kriminalvården, där häktet är en del, ”[…] ska arbe-

ta för att människor behandlas så att deras förutsättningar efter frigivningen ökar att leva ett laglydigt liv.”176 
Häktets arbete skall präglas av en human människosyn och god omvårdnad. Vidare skall 

verksamheten genomföras med hög säkerhet samtidigt som den enskildes integritet och rätts-

säkerhet respekteras.177 Emellertid uppges samtidigt att arbetet ofta är en balansgång mellan 

rehabilitering och tvångsåtgärder.178 Arbetsordningen säger:  

 
”Verksamheten inriktas på åtgärder som, utan att eftersätta kravet på samhällsskydd, dels är av-

sedda att påverka den dömda att inte återfalla i brott dels präglas av en human människosyn, god 

omvårdnad samt ett aktivt påverkansarbete med respekt för den enskildes integritet och rättssäker-

het.”179

 

    Värdegrunden uttrycks i handboken och bygger som jag uppfattar det, på en human grund-

syn, att individer kan förändra sig men samtidigt att alla är ansvariga för sitt eget liv och sina 

egna handlingar. Människan skall sättas i fokus, klientens kulturella och etiska intresse och 

behov skall tillvaratas, där personalen skall vara föredömen.180 Människan skall accepteras, 

inte brottet. Förhållningssättet till de individer man som tjänsteman på häktet möter, skall 

präglas av respekt för människor lika värde, trots olika åsikter och förutsättningar. Personalen 

skall vara öppen, hänsynsfull, tydlig, lyhörd, uppriktig och förstående. Vidare skall lagar och 

regler respekteras och återfall minska och ge ”[…] skattebetalarna valuta för pengarna.”181 Utgångs-

punkten skall vara den dömdes individuella situation. Värdegrunden beskrivs på liknande sätt 

i visionen ”Bättre ut”. ”Uppgiften är, att åtminstone inom något område, tillföra den dömde färdigheter, 

                                                 
174 Intervju Jan Strand 060403 
175 Regleringsbrevet 2005, s. 2 
176 Kronobergshäktets personalhandbok 2005 s. 45; Visionen ”Bättre ut” s .4 
177 Kronobergshäktets personalhandbok 2005 s. 45, Ibid., Etik i kriminalvården s. 5, KVVAF 2002:2 § 53  - § 58  
178 Kronobergshäktets personalhandbok 2005 s. 45 
179 KVVAF (Ao) 2002:2 s. 1 
180 Ibid. s. 46 
181 Ibid. s. 47; Etik i kriminalvården s. 5 
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kunskaper eller tankemönster som gör att han eller hon är i bättre kondition att klara ett laglydigt liv ute i sam-

hället efter straffet.”182

    Vidare framförs i regleringsbrevet krav på återrapportering om insatser för motivering av 

de intagna att komma bort från kriminalitet, åtgärder för häktade med restriktioner, åtgärder 

för att minska risken för självskadande handlingar och intagna kvinnors situation. Ytterligare 

mål är ett effektivt resursutnyttjande, dvs. att verka inom ramen för tilldelade medel. ”[…] 

sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.”183 Verksamhetens främsta 

mål är att färre skall återfalla i brott.184 Central är portalparagrafen i häkteslagen (§ 1): ”Den 

som är häktad på grund av misstanke om brott eller av någon annan anledning får inte underkastas mera omfat-

tande inskränkningar i sin frihet än som ändamålet med häktningen samt ordning och säkerhet kräver.”185 Vida-

re skall den häktade behandlas så att skadliga påföljder av frihetsberövandet motverkas, ”all 

den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas”.186 Om den häktade vill vara tillsammans med 

andra intagna skall han eller hon ges tillfälle till det om säkerheten tillåter det samt personen 

ifråga inte har restriktioner.187 Personer under 21 år skall heller inte utsättas för olämpligt in-

flytande av andra häktade.188 Den häktades hälsotillstånd skall också tas i beaktande under 

häktesvistelsen, liksom dennes behov av sysselsättning, förströelse och personliga tillhörighe-

ter.189 Den häktade skall också ges möjlighet att på daglig basis vistas utomhus, om det inte 

finns särskilda hinder mot det190 och ”ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske.”191 Detta 

gäller även telefonsamtal med personer utanför häktet. Uppenbart är att den häktades tillvaro 

skall likna den i samhället så mycket som möjligt, under de förutsättningar som råder. Vid 

transport till rättegång med krav på handfängsel, skall detta döljas under kläderna så mycket 

som möjligt.192  Respekt för individen är alltså lagstadgad. Häktesföreskrifterna är för övrigt 

en omarbetning av häkteslagen. 

    I visionen ”Bättre ut” står ”[…] att man i sin verksamhet upprätthåller en human människosyn, god 

omvårdnad och ett aktivt påverkansarbete med iakttagande av hög grad av säkerhet samt respekt för den enskil-

des integritet och rättssäkerhet.”193 Visionen är vidare indelad i sex principer och sammanfattar 

värdegrunden för yrkesutövande medarbetare i kriminalvården: ärliga, öppna, humana, upp-

                                                 
182 Visionen ”Bättre ut” s. 6 
183 Regleringsbrevet, 2004-12-16, 1.4.7 Övriga uppdrag 
184 Kriminalvård i Sverige 2005  s. 2 
185 Lagen 1976:371 
186 Ibid. § 2b 
187 Ibid. § 3 
188 Ibid. § 3, tredje stycket 
189 Ibid. §§ 5, 6 
190 Ibid. § 8 
191 Ibid. § 11 
192 Förordningen 1976:376 § 10 
193 Visionen ”Bättre ut” s. 3 
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muntra, hjälpa, förmå de intagna att öka respekten för andra, agera föredömen, värdesätta and-

ras bidrag, samarbeta konstruktivt på alla nivåer samt använda utställda resurser på ett effek-

tivt sätt.194 Ovan nämnda egenskaper finner jag stöd för i både häkteslagen och häktesförord-

ningen. Värdebegreppet utvecklas ytterligare i skriften ”Etik för kriminalvården” där huvud-

principen återigen framhävs som ett förhållningssätt präglat av empati och humanitet, fram-

förallt skall klienterna bemötas individuellt och behoven prövas individuellt, med aktning för 

dennes integritet och människovärde.195  

    Regleringen i lagen 1976:371 och förordningen 1976:376 rör i större utsträckning säkerhet 

och är mer bestämd när det gäller inskränkningar för den intagne, exempelvis kroppsvisitation 

enligt förordningen § 16a. Häkteslagen tolkar jag därför att i första hand vara säkerhetsbeto-

nad medan den intagnes välmående kommer i andra hand. Förordningen bedömer jag än mer 

säkerhetsinriktad, genom regler för praxis, nödvändiga regleringar av situationer som kan 

uppstå. Häkteslagens värdegrund gör sig dock inte påmind i förordningen.  

    Analysen av värdebegreppet i dokumenten visar att den centrala värdegrunden är relativt 

allmän. Sunt förnuft tycks vara melodin vilket ger utrymme för tolkningar med viss spänn-

vidd. Förhållningssättet är öppet formulerat och föremål för tolkning men präglas av en inne-

boende konflikt mellan två intressen: kravet på samhällsskydd och god omvårdnad. Här ges 

det utrymme för den enskilda vårdaren att bestämma sig för vilken aspekt som är viktigast. 

Den del som ges företräde får det på bekostnad av den andra.  

 

5.2.2 Reglerna 
 
    Vilka regler verksamheten skall styras av uppges på det Kronobergshäktets interna intranä-

tet och kriminalvårdens hemsida varifrån jag också hämtat dem, bl.a. lagarna och föreskrifter-

na. 

”Kriminalvården har som en del av rättsväsendet långtgående befogenheter att använda tvång mot 

enskilda. Det är därför en grannlaga uppgift ett upprätthålla balansen mellan kravet på samhälls-

skydd och gott omhändertagande. Hög moral, känsla för rättssäkerhetens krav och ett etiskt för-

hållningssätt är därför mycket viktigt.”196  

 

                                                 
194 Ibid. 
195 Etik i kriminalvården, s. 6, Vakna, VAK i kriminalvården – en fråga om yrkesheder 2005 s. 2 
196 Kronobergshäktets personalhandbok 2005 s. 50 
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    Förhållningssättet mellan vårdare och klient skall vara professionellt och bygga på regel-

verket samtidigt som det skall vara humant och empatiskt.197 Lagen 1976:371 anger inte bara 

de grundläggande värden utan också på sätt och vis de regler den häktade skall följa under sin 

vistelse i häktet. Reglerna anger vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på häktet, såväl 

för häktade som vårdare. Förordningen säger ”häktad och annan intagen […] skall rätta sig efter de 

ordningsregler som gäller för förvaringslokalen och de anvisningar personalen lämnar honom.”198

    Behandlingen av häktade regleras i lagen 1976:371 om behandling av häktade och anhållna 

m.fl. Häkteslagen anger att det normala förhållandet för häktade skall vara gemensamhet med 

andra häktade, om det inte föreligger restriktioner, innebär fara för säkerheten eller vid miss-

tanke om brott (§ 3). Restriktioner innebär inskränkningar av olika slag i den häktades kontakt 

med omvärlden. Den häktade skall beredas möjlighet att minst en timme dagligen vara utom-

hus, om inte synnerliga hinder föreligger (§ 8). I den utsträckning det finns arbete skall den 

häktade erbjudas detta, dock utan några skyldigheter, vilket gäller i anstalt (arbetsplikt). Den 

häktade skall även ges tillfälle att ta emot besök och använda telefon, under förutsättningar 

bestämda av huruvida den misstänkte är belagd med restriktioner eller inte. Om det inte inne-

bär risk att brottsutredningen skadas, får den misstänkte hjälp med att kontakta anhöriga och 

eventuell arbetsgivare för att informera om var han/hon befinner sig. Vanligtvis brukar häkt-

ningstiden vara mellan en till tre veckor från det att häktning sker tills dom fallit.199 Tydligt är 

att kurativt socialt stöd understryks särskilt liksom möjligheterna till sysselsättning, gemen-

samhet och kontakter med omvärlden. Medicinska ingrepp, exempelvis kroppsbesiktning är 

däremot specifikt reglerade enligt förordningen 1976:376 § 4, liksom gemensamhet mellan 

män och kvinnor § 5. 

    Kriminalvårdens personal skall bejaka ett förhållningssätt innebärande att man litar på att 

alla människor har en förmåga att utvecklas och förändras. De intagna skall mötas med re-

spekt och ärlighet, i syfte att i sin tur öka deras respekt för sina medmänniskor. 

    Tydligt reglerat är kriminalvårdens arbetstagares relation till intagna. Inga typer av ekono-

miska förbindelser eller utbyten av tjänster får upprättas.200

 
5.2.3 Praxis 
 
Den viktigaste empiriska källan för praxis i denna uppsats arbete är intervjuerna. Praxis inne-

bär uppföljning och implementering av reglerna och de styrdokument som finns. Vidare är 

                                                 
197 Etik i kriminalvården s. 5 
198 Förordning (1976:376) – behandling av häktade och anhållna, § 2 
199 Ekbom - Engström - Göransson, 1999 s. 232 
200 Instruktionen 1990:1018, § 18  
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praxis vad som faktiskt sker, oavsett regler och värden, verkligheten, den reella praktiken helt 

enkelt. Några tydliga anvisningar i dokumenten över hur man i verksamheten skall förhålla 

sig till praxis står inte uttryckligen. Däremot kan man argumentera för att riktlinjer överlag är 

anvisningar över hur praxis skall tyglas.  

    Förhållandet till praxis tycks bemästras i lagen 1976:371 genom fraser som:  ”- i den ut-

sträckning det behövs/är lämpligt, - om det lämpligen kan ske, - om möjligt, - så snart det är möjligt, - av sä-

kerhetsskäl, - i vad mån, - så ofta det finns anledning till det, - i den mån det är oundgängligen nödvändigt, - i 

den mån det inte är olämpligt.”201 Även förordningen 1979:376 är skriven i liknande ordalag ”[…] 

som inte lämpligen […].202 Formuleringar av detta slag ger enligt min syn tolkaren visst utrymme 

att tänja lagen så att det passar situationen. Fraserna är tagna ur sina sammanhang men kan 

ändå tyda på att lagskrivaren var medveten om oförutsägbarheten i verksamheten. Med andra 

ord medger lagtexten ett visst tolkningsutrymme. Vidare är det inte otänkbart att formulering-

arna kan ge upphov till en typ av godtycklighet i behandlingen av de intagna när arbetsbelast-

ningen känns övermäktig. De praktiska vardagliga situationer som kan uppstå på häktet be-

skrivs närmare i häktesföreskrifterna, vilka jag uppfattar som en sammanfattning och lätthan-

terlig tillämpning av lagen 1976:371 med stöd av § 20 förordningen 1976:376. Den anger 

dock inget annat av betydelse för förhållandet mellan värde, regler och praxis än vad jag re-

dovisat. 

 

    Arbetsmiljöpolicyn anger att verksamheten, ”kan utan överdrift beskrivas som omväxlande. Arbets-

belastningen varierar från timme till timme.”203 Uppgifterna är ”[…] svåra och komplexa.”204 Samtidigt 

skall varje anställd i det dagliga arbetet ta personligt ansvar, inte bara för de egna uppgifterna, 

utan för helheten. Policyn säger även att både den fysiska miljön och de psykiska och sociala 

arbetsförhållandena skall kontrolleras och undersökas. Arbetslagen skall upprätta handlings-

planer för att förbättra arbetsmiljöarbetet.205 Vidare skall personalen hjälpa varandra, ge stöd 

och beröm och samarbeta för att utveckla verksamheten. Instruktionen anger samtidigt att 

antalet platser inom häktesorganisationen fortlöpande skall anpassas till behovet.206 Dessa 

omständigheter öppnar möjligheten för häktespersonalen att förhålla sig till praxis. Lagskriva-

ren ger enligt min mening utrymme för att praxis kan komma att styra verksamheten.   

                                                 
201 Fraserna är tagna ur § § 1, 2b, 4, 5, 6, 7, 11, 12 15.1, 15.2, 16.1 samt § 24 i Lagen 1976:371. Fraserna före-
kommer dock vid fler tillfällen än de angivna. 
202 Förordning 1976:376 – behandling av häktade och anhållna, § 3 
203 Kronobergshäktets personalhandbok 2005 s. 12 
204 Visionen ”Bättre ut” 
205 Kronobergshäktets personalhandbok 2005 s. 12 
206 Instruktionen 1990:1018, § 9c, 4.e stycket 
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        I förhållande till praxis skall de grundläggande värdena och normerna vara styrande, de 

förväntas prägla institutionen enligt den normativa institutionalismen. Arbetet på häktet skall 

vara konstruktivt, där den individuella situationen skall vara utgångspunkten. Min uppfattning 

är att personalhandboken, skriften etik i kriminalvården, och visionen ”Bättre ut” säger sam-

ma sak vad gäller värden regler och praxis, där störst vikt läggs vid förhållandet gentemot 

klienten, genom en utpräglat humanistisk människosyn.  

    Kopplingen mellan etik, värdegrunden och säkerhet blir tydlig i skriften Vakna där före-

byggande säkerhetstänkande bygger på att man som vårdare skall etablera professionella rela-

tioner genom seriösa samtal med de intagna. Förhållningssättet kallas för dynamisk säkerhet 

grundad på nyfikenhet.207 I såväl förordningen som häkteslagen ser jag dock säkerhetstänkan-

det satt i första rum. 

 

    I egenskap av lekman bedömer jag ställningstagandet i styrdokumenten gentemot praxis 

vara utformat med tolkningsutrymme för en viss oförutsägbarhet i verksamhetens praktik. 

Aspekterna värden, regler och praxis uppfattar jag flyta ihop i styrdokumenten vilket inte är så 

konstigt eftersom de inte är indelade efter mina tre kategorier. Hursomhelst anser jag min 

tolkning att säkerheten är viktigast som rimlig. En tydlig prioritering är också minskade kost-

nader ”kriminalvården […] har i uppdrag att minska kostnaderna och effektivisera verksamheten.”208 ”Det är 

därför synnerligen viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska våra kostnader […].”209, genom vardagsra-

tionalisering.210 Säkerhetstänkandet lyser med sin närvaro i samtliga styrdokument. Särskilt i 

förordningen som i princip är ett ”rent” regeldokument med säkerheten i fokus. Prioriteringen 

att minska kostnaderna återkommer jag till nedan under avsnitt 5.3.3 och i den avslutande 

diskussionen. Cheferna gör ingen hemlighet av att de ansåg sig begränsade av ekonomin. 

   Ett tydligt ställningstagande är portalparagrafen § 1 i häkteslagen om den häktades in-

skränkningar, § 3 anger att en häktad som vill vistas gemensamt med andra häktade skall (min 

kursivering) ges tillfälle till det om det kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt.211 Den häk-

tade skall (min kursivering) också om möjligt erbjudas arbete eller annan motsvarande syssel-

sättning under häktningstiden (§ 5), likaså skall den häktade (min kursivering) ges möjlighet 

att vistas utomhus minst en timme om dagen (§ 8).  

                                                 
207 Vakna, VAK i kriminalvården – en fråga om yrkesheder 2005 s. 5 
208 Verksamhetsplan 2005 KVM Stockholm Kronoberg s. 6 
209 Ibid. 
210 Ibid. s. 11 
211 Lag 1976:371 § 3 
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    Förhållandet värden, regler och praxis har jag ovan identifierat i dokumenten. Vilken vär-

degrund som skall bejakas är tydligt uttalat, likaså vilka regler som gäller. Praxis är däremot 

uttryckt i mer diffusa ordalag. Råder inte rätt förutsättningar måste man hålla inne på vården 

och mer betona säkerhetsaspekterna av reglerna. Stöd för denna slutsats ser jag i de vaga fra-

serna jag redogjort för ovan. Även respondenterna visade sig stödja denna slutsats. 

 

5.3 Respondenterna 
 
Respondenterna delar jag in kategorierna chefer och vårdare, för att därigenom få en potenti-

ell dimension ytterligare i analysen av värden, regler och praxis. Jag skall redogöra för dem i 

löpande text men ändå försöka diskutera dem klumpvis, dock utan inbördes ordning. Respon-

denterna är åtta till antalet: fyra i chefsbefattning och fyra vårdare. Respondenterna i chefspo-

sition Inga Mellgren (regionchef), Lars-Åke Pettersson (häkteschef), Marianne Salomon Borg 

(kriminalvårdsinspektör) och Jan Strand (kriminalvårdsinspektör) benämns för enkelhetens 

skull IM, LÅP, MSB och JS. Vårdarna benämns V1, V2, V3 och V4. 

 

5.3.1 Värdegrunden 
 
Samtliga chefer ger uttryck för en liknande värdegrund för häktets verksamhet. IM menar att 

en human grundsyn skall vara grundläggande, liksom ett gott förhållningssätt, omdöme och 

en positiv människoinställning.212 LÅP ser respekt och allas lika värde och aktning för männi-

skovärdet som det viktigaste, vidare hänvisar han till häkteslagen.213 MSB håller med och 

menar att man måste se människan och inte brottet, alla har rätt till en rättvis prövning. ”Kri-

minalvården har som jag ser det tre grundläggande ben: påverkan, omvårdnad och säkerhet.”214 JS vidhåller 

den humana människosynen, ”vi satsar på en schysst inlåsning”.215 JS anser att de häktade måste 

betraktas som oskyldiga, ”vi accepterar människan, inte brottet.”216

    Det viktigaste värdet, tycks enligt cheferna vara ett humant förhållningssätt, att varje inta-

gen behandlas med respekt, som en unik individ och inte som en i mängden, även om det kan 

vara svårt ibland. Jag ser tydliga kopplingar mellan chefernas värdegrund och de styrdoku-

ment som finns till hands. Vad gäller vårdarnas uppfattningar följer de nedan men jag kan 

redan nu avslöja att uppfattningen om de intagna går isär. 

                                                 
212 Intervju Inga Mellgren 060317 
213 Intervju Lars-Åke Pettersson 060314 
214 Intervju Marianne Salomon Borg 060327 
215 Intervju JS  
216 Intervju JS  
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    V1 menar att man måste ha en human livssyn, visa respekt för människan, prestigelöshet, 

en sorts strategi för att göra det lätt att leva med arbetet. ”Jag försöker ge råd på vägen, lyssna på dem 

och försöka påverka dem på olika sätt och få dem att kanske tänka om.”217 Enligt V2 skall intagna givet-

vis få vad de har rätt till och de ska hjälpas efter bästa förmåga, men V2 är emot den individu-

ella prövningen. Det måste givetvis vara schysst men samtidigt professionellt.218 ”Jag är en 

regelmänniska, vid ömmande fall kan man göra extra vilket beror på fall till fall. Individuell prövning innebär 

genast problem och orättvisor.” Vidare lägger V2 ingen värdering i arbetet, dock skall alla behand-

las lika och deras tillvaro skall underlättas. Enligt V2 är ett enormt problem att alla avdelning-

ar har olika rutiner och precis som alla intagna är alla vårdare olika och agerar på olika sätt. 

Alla har sitt individuella förhållande till värdegrunden.219 V3 anser att värderingar inte passar 

på häktet och att det skall vara som samhället i övrigt, man skall betala det straff som gäller. 

”Det är ointressant vad de gjort, annars bemöter jag dem som de bemöter mig, det är en bra regel att gå ef-

ter.”220 Alla skall behandlas korrekt och man skall inte lägga någon personlig värdering i nå-

got.221 V4 anser att fokus i första hand ligger på säkerhet medan fokus på människan brister, 
”[…] exempelvis är det jävligt viktigt att visitera men inte att samtala med de intagna mer än utåt, för statistikens 

skull. Värdegrunden saknar betydelse, min humanitet räknas inte, eftersom den inte är mätbar!”222  

    Ambitionen är att följa värdegrunden, men häktet misslyckades kapitalt med det enligt V4, 

det saknas helt enkelt resurser och istället blir det bara förvaring. Den vård det blir tal om är 

ren kosmetika. ”Visserligen försöker vi ha respekt för deras integritet och människovärde men allt är oerhört 

mekaniskt. När det humana inslaget inte går att mäta kan man heller inte säga att man gjort något vilket innebär 

att man kan rationalisera ännu mera.”223

 

    Det tycks råda delade meningar om vad som skall vara den grundläggande värdegrunden. 

Cheferna står enade om innehållet medan vårdarna är splittrade. Vårdarna är dock medvetna 

om den officiella värdegrunden men är inte lika framåt och hävdar den inte lika starkt. Jag 

tolkar dem som att det inte verkar vara meningsfullt att plocka ut värdegrunden eller peka på 

den då de inte ser hur den skall infrias. V1 menar att man lär sig att det inte rakt av går att 

följa regelboken, dels för att det handlar om människor men också för att förutsättningarna 
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begränsar, ”Vår uppgift är ju att se till att de häktades tid här blir så smärtfri och smidig som möjligt.”224 V2 

instämmer och tycker att allt handlar om pengar, vårdbiten kommer sist medan det administ-

rativa är viktigare. ”Vi måste samtidigt komma ihåg att min relation beror mycket på den intagne själv, han 

har ju samma relation till mig.”225 Vidare bedömer V3 att ”alla vet att det varken förmedlas eller följs 

(reglerna och värdena, mitt inlägg), det går ju inte med den överbeläggning vi har, alla går på knäna och 

hur skall vi då kunna följa några fina värden. Vi är så få personal!”226

    V4 tycker att ambitionen var bra, men att det inte alltid var möjligt att genomföra dem 

p.g.a. yttre omständigheter, det saknades personal och kunskap. ”Vi måste kunna möta människor, 

de problem vi har handlar ofta om att de intagna vill ha uppmärksamhet, men då de gör något tolkas det som det 

bråkar och de får istället ännu mindre uppmärksamhet.”227

 

    Jag nämnde ovan att respondenternas uppfattning av de intagna skiljer sig åt och det är där-

för på sin plats att det nu lyfts fram. V1 menar att man måste behandla dem som skyldiga, 

”Hur kan jag låsa in någon som jag behandlar som oskyldig?”228 V2 lägger ingen värdering i om de är 

skyldiga eller inte och menar att man inte kan gå omkring och agera privata domstolar.229 Det 

är upp till var och en, men personalen ska inte avgöra skuldfrågan enligt V2. V4 instämmer 

och menar att det handlar om förvar och man betraktar dem som varken dömda eller oskyldi-

ga. ”Jag lägger ingen vikt vid det. De är inne i en juridisk process och man kan aldrig vara säker och därför ska 

man akta sig för att ha åsikter.”230  JS menar emellertid att de intagna inte är dömda och skall heller 

inte ses eller behandlas som dömda men säger samtidigt att som systemet ser ut bygger det på 

att vi låser in oskyldiga. IM anser även hon att intagna inte kan hanteras annat än oskyldiga 

tills domen fallit.231 LÅP hävdar att det för verksamhetens skull är oerhört viktigt att de ses 

som oskyldiga, vilket de är i lagens mening.232  

    Här är ett par kommentarer på sin plats. Resonemanget kring frihetsberövandet och huruvi-

da de intagna anses skyldiga eller en har en egendomlig hake: hur kan man argumentera för 

ett humant och respekterande förhållningssätt gentemot intagna och betrakta dem som oskyl-

diga men samtidigt låsa in dem? Dessutom är det lite märkligt varför man skall vårda233 någon 
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som betraktas som oskyldig. Är inte det resursslöseri? Det framstår som att de intagna betrak-

tas som lite mer skyldiga är oskyldiga.  

 

    Under intervjuernas gång påpekade respondenterna i olika utsträckning även förhållnings-

sättet ”individuell prövning”. Det visade sig att åsikterna skiljde sig.  JS menade att de intagna 

skall behandlas olika, s.k. individuell prövning, ”vi måste identifiera de som har de sämst och är i dåli-

gast skick och arbeta utifrån det.”234 Vidare anser JS att lagarna, som är ramlagar, bygger på särbe-

handlingar. Det skall inte vara något paragrafrytteri, utan alla skall behandlas efter sina indi-

viduella behov, med en egen målsättning. MSB instämmer i detta. JS nämner samtidigt att ett 

problem med individuell prövning är att vissa kan särbehandlas och tycka att det är orättvist, 

men att det är det som är tanken med individuell prövning. MSB anser att de givetvis försöker 

behandla alla rättvist men även det kan vara svårt. V2 menar emellertid att det skall vara lika 

överallt eftersom individuell prövning är mycket problematiskt. ”Hur skall jag kunna veta att en 

intagens behov är viktigare än någon annans, den individuella prövningen kan bli väldigt godtycklig eftersom 

man aldrig kan veta vem som har mest behov.”235 V3 anser att systemet med individuell prövning är 

oerhört orättvist och godtyckligt.236 V3 säger också att de grundläggande reglerna skall följas 

men att de går att frångå hursomhelst, ”[…] det är bara att hänvisa till individuell prövning.” När man 

sagt en sak till en intagen kan en chef komma och säga en annan sak, vilket kan få V3 att tap-

pa tron på arbetet. Vidare menar V3 att en intagen kan bedömas helt regelvidrigt (på chefsni-

vå), exempelvis har det hänt att intagna fått två celler, ett som arbetsrum och ett som sov-

rum.237 V4 är också kritisk till den individuella prövningen och tycker att det bara är tomma 

ord. Målsättningen är dock att individuell prövning skall tillämpas, ”[…] det är en självklarhet, vi 

kan inte behandla folk som om de vore lika.”238 Problemet är att verksamheten inte skulle fungera 

utan den individuella prövningen samtidigt som den inte går att infria till den grad vårdarna 

vill.239

 

    Det råder inte några oklarheter över vilka de grundläggande värdena är eller vilket förhåll-

ningssätt som man bör ha. Däremot vekar det finnas skilda uppfattningar om i vilken ut-

sträckning de går att realisera och om det därmed är rimligt att tala om dem. Denna tudelning 
                                                                                                                                                         
boken anger god omvårdnad och aktiv påverkan för att minska återfall i brott. (Personalhandboken s. 45, se även 
visionen ”bättre ut”). 
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mellan chefer och vårdare skulle kunna förklaras av min hypotes tidigare om att de två grup-

perna helt enkelt förhåller sig i mer eller mindre utsträckning till den ena eller andra delen av 

institutionstriangeln. Exempelvis kan jag anta att vårdarna agerar mer i praxisdelen, dvs. i 

direktkontakt med dem som skall omfattas av värdena och därför har en mer konkret uppfatt-

ning. Cheferna kan däremot vara mer regel- och värdestyrda och måste av den orsaken på ett 

helt annat sätt hävda en normativ bild av verksamheten.  

    Det är också olika uppfattning om huruvida de intagna skall behandlas lika eller olika, efter 

individuella- eller efter samma behov. Den individuella prövningen väcker följaktligen starka 

åsikter. En annan tydlig skiljelinje tycks vara huruvida de intagna är att betrakta som skyldiga 

eller oskyldiga i det dagliga arbetet. En av mina tänkbara orsaker var att häktet även inhyser 

intagna som är avtjänande och att de kastade mörka skuggor på de övriga häktade men ingen 

av respondenterna ansåg att det påverkade deras syn.  

    För häktets trovärdighet och framtid tror jag att det är viktigt att enas och bestämma sig för 

ett enat förhållningssätt. Den personliga synen på de intagna kan inte annat än prägla vårdar-

nas hela syn förhållningssätt gentemot dem anser jag, vilket givetvis har implikationer för 

behandlingen. 

    Nästa stycke behandlar reglerna och det blir spännande att se om det råder konsensus eller 

om uppfattningarna fortsätter att vara kluvna. 

 

 

5.3.2 Reglerna 
 
Vilka regler som gäller råder det inga tvivel om, såväl chefer som vårdare refererar till de ut-

valda styrdokument som berörts ovan och respondenterna och jag tycks ha samma uppfattning 

om vilka det skall vara. Studiens urval av styrdokument bekräftas av samtliga respondenter 

och min analys av dokumenten ovan stärks av respondenternas uppfattning. Genom intervju-

erna verkar det dock som om åsikterna om vilka regler som styr gå isär. 

    LÅP menar att grunden för arbetet skall vara rättsapparaten, det finns ett oerhört starkt krav 

att följa lagen.240 De rent formella målen fylls, exempelvis medicin, respekt osv. men portal-

paragrafen är att minska skadeverkan av frihetsberövandet. Tyvärr är det så att om man ex-

empelvis blir häktad idag i Stockholm får man spendera den första natten i fyllecell på en 

madrass.241 Samtidigt uppger LÅP lite uppgivet: ”Vi får aldrig glömma att vi låser in folk, den laga 

ordningen tubbar vi på, men vi mäktar inte följa målet.” Han vidhåller dock att även i en idealvärld 
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skulle exempelvis inte gemensamhetsmålet kunna uppfyllas rent fysiskt, det är helt enkelt för 

lite utrymme. Det är mer tal om förvar är vård.242 JS hänvisar till styrdokumenten och tilläg-

ger att det även finns specifika regler för mer speciella ändamål. Det finns dock ingen basin-

struktion för vårdare, däremot mer specifika instruktioner för de olika uppgifterna, exempelvis 

häktesföreskrifterna.243 Regler ger dock utrymme för att behandla alla olika, efter varje en-

skilds behov, det handlar i slutändan om hur de tillämpas.244 MSB håller med och menar att 

man kan påverka de dagliga rutinerna. 

    För att kort rekapitulera den normativa institutionalismen betonar den gemensamma normer 

och värden. Det skall vara möjligt att identifiera en röd tråd genom institutionen, grundade i 

normerna och värdena, manifesterade i reglerna och implementerade i praxis genom de rutiner 

och förhållningssätt som gäller. Den röda tråden som jag uppfattar det var värdegrunden. Det 

fanns en ambition att hålla sig till den även om det var svårt. Lämplighetslogiken uppfattar jag 

som det humana förhållningssätt som förespråkas och det fanns roller att förhålla sig till. Lo-

giken är det förhållningssätt som föreligger när det råder balans mellan delarna i analysmodel-

len. Respondenterna verkar dock inte vara överens i vilken grad rollerna är möjliga att för-

verkliga. Deras förhållande till reglerna kommer att tydliggöras i nästkommande avsnitt om 

praxis. Nu blir det även intressant att se hur värden och regler förhåller sig till praxis och den 

praktiska verksamheten.  

5.3.3 Praxis 
 
    LÅP upplever att verksamheten är en klassisk kollision, mellan å ena sidan vård å andra 

sidan vakt, där rollerna kan komma att ändras blixtsnabbt. Det kan enligt honom skapa dis-

kussioner, exempelvis kan man ena stunden prata med en person som fått en livstidsdom för 

att därefter visitera honom efter ett besök av hans familjen.245 Vidare menar LÅP att det finns 

smygande avvikelser från den traditionella svenska kriminalvårdens standard. Ett tydligt pro-

blem han hänvisar till är det om de intagnas gemenskap, det står i lagen skall246, inte bör, vil-

ket det verkar vara om man ser till hur verksamheten går till enligt LÅP. Förhållandet värden, 

regler och praxis upplever han som svåra att förena, ”jag upplever ett ökat avstånd mellan lagar och 

förordningar och de möjligheter som finns att följa dem, t.ex. gemensamhetskravet. […] beläggningstrycket har 

ökat mycket, det skall bara gå runt! […] vi ska bli effektivare och smalare, men samtidigt göra lika mycket som 
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förr.”247 JS menar att det jobbas olika på varje avdelning. Saken är den att varje avdelning ut-

vecklar sin egen praxis, häkteslagen är ju en lag som går att sträcka ganska långt åt olika håll 

innan den bryts enligt JS. JS menar att de ”gamla rävarna” gör lite som de vill bara för att de 

har erfarenhet.248  

    JS framhåller att det inte är så att reglerna ständigt bryts, utan det handlar mer om att det 

exempelvis kan slarvas med fängsel på transporter. Han menar att folk som jobbat länge i 

verket helt enkelt tror sig veta bättre än andra.249 Det leder också till onödiga konflikter t.ex. 

när nya medarbetare kommer och vill hålla på reglerna men de äldre som arbetat länge inte 

tycker att de är så viktiga.250 JS anser sig inte begränsad av regelverket, däremot av den eko-

nomiska situationen. MSB menar att problemet med en fast budget är att det inte går att förut-

se hur praxis kommer att utveckla sig. Det är så att det måste få kosta enligt MSB, skall de 

hjälpa människor och ha den roll kriminalvården har i rättighetskedjan måste det få kosta me-

nar hon.251 När pengar skulle sparas drogs det in flera gemensamhetstjänster, tjänster som 

innefattar samvaro med de intagna och problemet som JS ser det är att lagstiftningen ger de 

intagna rätt till viss gemensamhet, vilket de inte kan få av besparningsskäl, utan alla avdel-

ningar blir restriktivare.  Vidare hoppas JS att det är värdena som dominerar,  

 
”[…] vi kan ju inte jobba som vi vill. Det kan dock vara så att praxis dominerar, de intagna är ju så 

olika och det påverkas av situationen, den bra verksamheten havererar när utrymmet minskar, vi 

måste jobba med annat än de intagna, på det viset är verksamheten väldigt situationsbunden. Vi 

har iallafall varit styrda av beläggningstrycket.” […] under förra året (med den stora överbelägg-

ningen) var det utan tvekan praxis som styrde och dominerade verksamheten.”252

 
    JS instämmer med LÅP om svårförenligheten av värden, regler och praxis och anser att det 

inte är glasklart hur de förhåller sig till varandra. Som JS ser det beror det mycket från fall till 

fall, olika förutsättningar ger olika grad av förenlighet. Han vidhåller dock att det är praxis 

som styr vid överbeläggningar. JS menar att de ständigt försöker hålla emot så att praxis inte 

får överhanden, utan att det är ett samspel mellan de tre delarna. Det är en balans mellan 

vård/vakt dimensionen men ju större inflytande praxis har för verksamheten desto mer vakt 

blir det och det är inte bra och JS säger sig ha sett den utvecklingen, att klockan kan vridas 

tillbaka och man återgår till hur det var förr när det gäller att hålla en hög verksamhetsnivå 
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och det får absolut inte ske.253 Ett problem är enligt JS att det inte går att ha någon framför-

hållning, ”Det finns helt enkelt inte lediga celler, så fort det finns en ledig står det ”folk ute på gatan” och 

väntar på den.”254

    IM anser även hon att genomförandet av verksamheten absolut är situationsbundet. Ett an-

nat stort problem enligt IM är att det saknas en bra normering eller en norm för hur verksam-

heten skall skötas. Det finns exempelvis ingen normering för hur en normal dagordning skall 

se ut. Det finns inget nationellt perspektiv, vissa saker måste vara enhetliga i verksamheten 

hävdar IM. För att underlätta de intagnas vistelse måste de mötas av enhetlighet.255  

    Problemet med överbeläggningar grundas enligt IM i att det är alldeles för få anstaltsplat-

ser. Det begränsade antal anstaltsplatser är en flaskhals som sätter proppar för hela kriminal-

vården. Platsbristen stör balansen och ibland är det omöjligt uppdrag vilket framförallt görs på 

bekostas av regelverket men även värdena påverkas.256 Dilemmat kriminalvården ställs inför 

enligt IM är att de intagna ständigt ökar i antal samtidigt som det finns en bestämd budget att 

hålla. ”[…] vi kan ju inte vänta med de intagna tills vi har nya lokaler.” 

Enligt MSB manifesteras värdena i reglerna, ”men praxis låter oss inte jobba efter dem, likaså sätter 

ekonomin gränser för vad som är genomförbart.” Den praktiska verkligheten bestämmer tyvärr vad 

som är genomförbart och MSB menar att man säger en sak och har höga mål med verksamhe-

ten, om man lever upp till dem eller ens har förutsättningarna till det är en helt annan sak.257

    Framförallt är det tyvärr ständiga överbeläggningar som präglar verksamheten, praxis sätter 

i det avseendet ribban för hur vi ska bedriva verksamheten menar MSB.  

”[…] det går helt enkelt inte att lösa vår uppgift med den rådande situationen, celler är fulla, det 

blir irriterat, luften i cellerna tar slut och jag vet inte hur många gånger jag har fått agera äkten-

skapsrådgivare mellan intagna som tvingas bo ihop.”258

 

    MSB säger sig inte heller förstår hur den praktiska biten skall lösas, ”[…] vi har helt enkelt inte 

plats för att ta hand om alla intagna, ändå gör vi det.” Resultatet blir att man agerar efter situationen, 

lite ”laga efter läget”. MSB säger att de vet under vilka premisser de arbetar och gör sitt bästa 

för att göra situationen så dräglig för de intagna som möjligt. Den praktiska verkligheten sät-

ter gränserna och det är bara att följa och anpassa sig. Vidare menar MSB att de inte är kalla 

och omänskliga paragrafryttare, utan kan ett problem lösas på ett visst sätt gör de det de tror 
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är bäst för alla parter.259 MSB framhåller dock att de inte lever upp till de grundläggande vär-

deringarna. Praxis regerar enligt MSB på bekostnad av de andra delarna och blir svår att göra 

något åt. Däremot skapas det lämpliga rutiner anpassade efter förutsättningarna, i den omfatt-

ning det är möjligt, säger hon. ”Praxis sätter ribban för vad vi kan implementera av våra grundläggande 

värden. Givetvis arbetar vi efter dem men det är inte alltid vi kan leva upp till dem. Vi gör så gott vi kan men 

praxis begränsar.”260 Jag måste understryka att intagna inte tvingas bo ihop utan gör det på frivil-

lig basis efter förfrågan från personalen. 

 
    Respondenterna i chefsbefattning har samma uppfattning om praxis och dess styrande in-

verkan. De är medvetna om reglerna och värdena men medger att praxis avgör i vilken ut-

sträckning de är möjliga att implementera i verksamheten och komma de intagna till del. Det 

anmärkningsvärda är att det i arbetsordningen står skrivet att förutsägbarhet och långsiktighet 

eftersträvas ”för en stabil, icke händelsestyrd verksamhetsutveckling”261 (min kursivering). Praxis har 

tagit överhanden trots att man i styrdokumenten är medveten om det potentiella trycket från 

praxis. Likaså anger arbetsmiljöpolicyn att verksamheten, ”kan utan överdrift beskrivas som omväx-

lande. Arbetsbelastningen varierar från timme till timme.”262 Styrdokumenten ovan bedömer jag vara 

utformade med ett visst tolkningsutrymme för oförutsägbarheter i verksamhetens praktik. Rå-

der inte rätt förutsättningar måste man hålla inne på vården och mer betona säkerhetsaspek-

terna av reglerna. Stöd för denna slutsats finner jag i chefernas utsagor.  

    Vårdarnas relation till praxis ser märkligt nog inte lika dyster ut som den bild cheferna ger. 

De menar inte att praxis inte styr utan snarare att det inte är lika illa som cheferna ser det. Jag 

tolkar dem som att de accepterat praxisstyrning. V1 upplever inte att situationen var lika all-

varlig som cheferna, vilket är anmärkningsvärt eftersom V1 i egenskap av vårdare arbetade 

direkt under de förhållanden cheferna pekar på. 

 
”Häkteslagen anger ju givetvis vilka värden vi skall ha, den utgör även det regelverk vi skall följa. 

Jag är dock inte den mest byråkratiska, jag menar att man inte kan vara paragrafryttare i denna 

bransch, här är det ofta rent bondförnuft som behövs. Exempelvis skulle vi vara tre personal en 

morgon men vi var bara två. Säger reglerna att vi skall vara tre på morgonen men är vi inte det så 

är vi inte det. Trots en mindre måste vi ju jobba, vi måste alltså lösa situationen efter bästa förmå-

ga vi varje givet tillfälle. Likaså är det ju i mitt intresse att underlätta för de intagna, så att de får 

det så smärtfritt som möjligt.”263
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V1 medger att arbetslagen skiljer sig åt, exempelvis restriktionsavdelningar och mer öppna 

avdelningar. Det gör att även praxis blir helt olika då förutsättningarna till stor del bestäm-

mer.264 På avdelningen där V1 arbetar fungerar arbetet dock mycket bra. V1 menar att det 

självklart finns slitningar, speciellt när det är överbeläggningar, då det alltid är någon som 

kommer i kläm.265 Däremot fungerar det dagliga arbetet med de intagna utmärkt, V1 uppskat-

tar direktkontakt, ”Jag är nyfiken på människor och känner absolut inte av den tristessen som folk här pratar 

om.”266 Vad gäller rutinernas förhållande till värdegrunden och regelverket upplever inte V1 

att det var så mycket allvarliga fel och brister. Målet är att slussa ut de intagna och platsbris-

ten leder till ett effektivare arbete när man tvingas lösa problemen som de uppstår och V1 är 

absolut förvissad om att alla delar; värden, regler och praxis finns där, men det varierar bero-

ende på personalen. Blir arbetssituationen för svår finns en fara att praxis tar över. Om de tre 

förhållandenas förenlighet menar V1 att det blir vad man gör det till, men delarna går in i var-

andra, de finns alltid där i olika utsträckning ”[…] men det finns gångbroar mellan dem som aldrig 

bryts.”267 Samtidigt säger V1 att de inte kan följa alla regler och tillgodose allas rättigheter, 

”exempelvis är rättigheterna för en rättshaverist alldeles för omfattande för att vi skulle klara av dem och ändå 

bistå alla andra intagna med deras rättigheter.” V1 anser dock att praxis styrde. V2 uttrycker sig så 

här: 
”[…] visst finns det grundregler men vi har ingen detaljstyrning. Det är helt sjukt! Varje avdelning 

har egna rutiner, vilket givetvis går ut över de intagna som ställs inför nya rutiner varje gång de 

byter avdelningar. Avdelningarnas frihet att skapa egna rutiner är alldeles för stor, det är en myck-

et stor källa till tjafs och problem med de intagna. Hur ska jag kunna förklara varför han får en sak 

på grannavdelningen men inte här, när det inte regleras i lagen? Mycket av våra diskussioner beror 

därför på brister i reglerna och inte att reglerna finns i sig. ”268

 
V2 säger sig inte ha en aning vad som gäller på andra avdelningar, ”man vet helt enkelt inte hur 

andra arbetslag jobbar, eller vad de har för dagliga rutiner, varje avdelning har sin egen praxis.”269 Detta hål-

ler V3 med om och åsyftar att det är ett stort problem för de intagna när de byter avdelningar 

och ständigt ställs inför nya regler och rutiner.270 Hade det funnits en enhetlig dagordning 

hade många onödiga diskussioner undvikits enligt V2 och V3. På pappret menar V2 att det är 
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mycket enkelt men att vekligheten är mycket mer komplicerad, ”man ställs ständigt inför olika 

problem som man måste lösa själv.”271 ”Jag vill i övrigt hålla raka rör och raka besked, inget tjafs, alla skall 

behandlas lika och ingen skall särbehandlas, då blir det krångel och diskussion!”272 V4 anser däremot att 

det inte går att använda en nationell dagordning på häktet, det är helt enkelt inte möjligt att 

kategorisera i den utsträckning det kräver.273 För att genomföra verksamheten efter de mål 

som finns menar V2 det bara är att följa reglerna, gå efter den egna känslan, samt använda 

eget rim och reson. V2 tror dock att det är en kombination av situationsbunden och instrumen-

tell verksamhet.  

 
”Inte går man runt och tänker på värdena, däremot menar jag att praxis och regler går hand i hand, 

reglerna styr i större utsträckning. Praxis är skapad ur reglerna vilket också innebär att praxis ald-

rig strider mot reglerna, värdena hamnar mer i praxis. Mitt dagliga arbete är praxis, situationsbun-

det i relation till reglerna.”274

 

V2 håller med V1 om att värden, regler och praxis fanns där men i olika utsträckning beroen-

de på situationen. V2 tycker heller inte att de är speciellt svårförenliga, men medger att under 

hög arbetsbelastning riskerar vårdinslaget att minska. Värdena finns där men praxis ger inte 

utrymme för dem enligt V2 och det kommer fler intagna än de har celler blir det givetvis vär-

den och vårdbiten som får stå tillbaka.275 Verksamheten är på det viset mycket verklighetsan-

passad, men sen är det också mycket beroende på vilken typ av avdelning det handlar om. 

Förenligheten är därför som V2 ser det, individanpassad och beroende av de egna värdering-

arna. 

    Även V3 anser att det är beroende på vilken avdelning det är tal om, ”alla har ju olika rutiner 

och regler”. För V3 är praxis den dagliga verksamheten de bedriver och menar att praxis abso-

lut är situationsbunden.  V3 anser även att om regelverket skulle följas till fullo skulle de inte 

kunna bedriva någon verksamhet, eftersom verkligheten är så oförutsägbar att de måste an-

passa sig efter den. ”Vi har utarbetat en rutin för hur vi skall arbeta, vi är flexibla och försöker göra det bästa 

efter situationen.” V4 tycker att värdena och reglerna blir beroende av praxis. Reglerna är över-

ordnade och för mycket av värdena försvinner på grund av praktiska omständigheter. 276 V3 

menar visserligen att praxis skall vara utarbetad efter regler men att det är praktiskt omöjligt, 
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”Verkligheten ser inte ut som reglerna är skrivna.” På frågan hur de gör för att genomföra verksamhe-

ten efter de mål som finns svarar V3 att de bara styrs av pengar,  

 
”spara, spara, spara, läget är absolut situationsstyrt. Skittjuvarna skiter man i, medan de som är 

medialt kända ges bättre förutsättningar, kanske inte just idag när det är fullt men annars kan det 

mycket väl hända att vissa ges två celler, vissa kändisar behandlas med silkesvantar.”277

 

V4 menar att allt är koncentrerat på nedskärningar, ”[…] man är ständigt jagad och känner sig hela 

tiden otillräcklig. Det är alldeles för stora nedskärningar. Som läget var förr var det absolut ingen överkapacitet, 

nu är det kaotiskt, vi går på knäna.”278 V4 anser att de helt enkelt försöker överleva som verksam-

het. Som det se ut idag kan de inte leva upp till sina mål utan är mycket praxisstyrda.279 V3 

instämmer med föregående respondenter och tycker att praxis styr mer än de andra delarna i 

institutionstriangeln. ”Reglerna går alltid att frångå. Den praxis som gäller kallas för individuell prövning 

och innebär i princip vad som helst.”280 V4 menar å sin sida att värdena är drivkraften, vilka integ-

reras i reglerna och praxis, men säger samtidigt att alla nog inte tycker det. ”Vårt klimat är mer 

eller mindre öppet så hur det faktiskt blir är mycket upp till ledarskapet, chefen måste vara kunnig.” V4 sällar 

sig dock till de andra respondenterna med åsikten att praxis styr och att verksamheten är oer-

hört situationsbunden.281

    På frågan hur de tre delarna förhåller sig till varandra uppfattar V3 dem som oerhört svår-

förenliga. Lagar, förordningar måste man gå förbi för att vissa situationer kräver det för att 

verksamheten skall fungera.282 Ska verksamheten rulla så smidigt som möjligt måste de enligt 

V3 göra avkall på regelverket emellanåt och menar att regelverket inte är gjort för verksamhe-

ten som den ser ut idag. V4 tycker att värdena och reglerna manifesteras i den mån praxis 

tillåter det och hävdar att ett problem med häktets verksamhet är att den beror på den grad 

vårdaren känner till lagstiftningen och har kunskap om arbetet.283 Vidare menar V4 att vård är 

en icke-verksamhet, en verksamhet som inte går att mäta och det som inte går att mäta finns 

inte. Det innebär enligt V4 att den ”vård” de ändå utför inte finns utan istället ger utrymme för 

rationaliseringar, vårdinslaget blir därmed ännu mindre. Visitationer går att mäta och doku-

menteras noga medan säkerhetsarbetet tar mer tid.284 ”Kan vi lösa våra problem med matematik vore 
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det ju jättebra, men riktigt så enkelt är det inte. Vi sysslar inte med siffror utan med individer!”285 När jag 

nämner att IM förordade en nationell dagordning tror V4 att det kan vara för att enhetlighet 

gör det hela lättare att mäta och säger att det är enklare att handskas med likhet än med olik-

het.286 För ordningens skull anser V4 att de absolut inte skall ha någon nationell dagordning 

eftersom det inte går gå att kategorisera folk i den omfattning en sådan dagordning kräver.287  

V4 menar att de måste ha differentierade avdelningar. 

6. Analys och diskussion  
 
I ljuset av March & Olsens normativa institutionalism kan man se häktet som en institution 

som anger sammanhanget och konstituerar den process där aktörer skapar sina preferenser 

och ger handling mening. Häktet utgör en process tillsammans med aktörerna i ett ömsesidigt 

beroendeförhållande; vårdarna lyder under institutionens regler medan institutionen realiseras 

genom aktörerna. Det är åtminstone så March & Olsen ser en institution. Emellertid har det 

visat sig att relationen inte är beskaffad på det viset. 

    Trots att mitt urval är litet, anser jag att respondenternas utsagor är tillförlitliga. Såväl che-

fer som vårdare uttrycker likartade uppfattningar när det kommer till förhållandet mellan vär-

den, regler och praxis. Styrdokumenten anger verksamhetens syfte och mål klart och tydligt. 

Verksamheten skall genomföras på ett humant och säkert sätt. Personalens förhållningssätt 

skall präglas av synen att alla människor har en förmåga att utvecklas och förändras. Respekt 

och ärlighet skall möta de intagna och de skall uppmuntras att respektera sina medmänniskor. 

 

    Logic of appropriateness innebär att aktörerna väljer ett beteende framför ett annat beroen-

de på vad som i situationen är lämpligt. March & Olsen uppfattar aktörers handling som ”the 

fulfillment of duties and obligations.”288 Det är vad som konstituerar respondenternas handlingar, de 

vet hur man ska bete sig och vad som förväntas av dem. Aktörer är inte helt handlingsauto-

noma utan styrs till viss del i sitt beteende, av underliggande institutionella arrangemang. Det-

ta arrangemang utgörs i mitt fall av analysmodellen värden, regler och praxis. Det finns 

grundläggande värden att förhålla sig till, regler att följa och praxis/rutiner som talar om hur 

man gjort i tidigare situationer. Praxis utgör i min förståelse det oförutsägbara, det aktörerna 

måste förhålla sig till, det oundvikliga. I ”normala” fall tolkar jag det som att det finns en typ 

av logic of appropriateness och förhållningssätt att följa men som sätts ur spel när det blir 
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obalans i den institutionella triangeln. Triangeln förutsätter som jag skrev tidigare ömsesidig-

het mellan delarna. Denna interaktion kullkastas under de förhållanden som rådde under år 

2005, då praxis till följd av överbeläggningar tilläts styra i alltför stor utsträckning. 

  

    Det finns enligt respondenterna en lämplighetslogik, dvs. ett förhållningssätt byggt på vär-

degrunden, implementerat i praktiken genom reglerna. Värdegrunden visar sig dock vara rela-

tivt allmän, vilket ger utrymme för olika tolkningar av dess användare. Förhållningssättet 

präglas också av en inneboende konflikt, dels kravet på samhällsskydd och dels ambitionen 

om god omvårdnad. Det är upp till den enskilde vårdaren att avgöra vilken aspekt som är vik-

tigast och jag vill poängtera att den del som ges företräde får det på bekostnad av den andra. 

Med tanke på att de intagna befinner sig någonstans i en rättsprocess menar jag att det inte 

råder några tvivel om att säkerhetsaspekten kommer först, såväl i styrdokumenten som i prak-

tiken. 

    Problemet häktet ställs inför är att praxis vid överbeläggningar inte ger utrymme för det 

vårdande inslaget i verksamheten. Respondenterna uttryckte det inte explicit men jag menar 

att det utvecklas en annan sorts lämplighetslogik i förhållande till praxis dominans. Den skulle 

kunna kallas för ”Logic of situation” (los), en situationsbunden inkrementalistisk logik. Los 

antar jag får fotfäste och utvecklas med utgångspunkt i de rådande förutsättningarna och är 

inte nödvändigtvis ”appropriate/lämplig” utan istället ”situational/situationsbunden”. Institu-

tionen övergår till att bli praxisstyrd vid överbeläggningar. Jag måste dock poängtera att fallet 

inte behöver vara så vid normal beläggning. Praxisdominansen i denna studie är relaterad till 

överbeläggningar och härleds till år 2005. 

 

    I analysen av styrdokumenten framkommer en bild av värden, regler och praxis. Lagstifta-

ren tycks ha givit utrymme för en viss flexibilitet i tolkningen av häkteslagen men jag har 

svårt att se att det var överbeläggninsproblem av dagens mått man hade i åtanke. Flera re-

spondenter ger i sammanhanget uttryck för att reglerna inte är gjorda för den verklighet de 

ställs inför. March & Olsens resonemang om att aktörer inte frågar sig vilket agerande som 

ger den största individuella nyttan utan istället vilket som är det förväntade beteendet i förhål-

lande till kontexten har blivit åsidosatt. Samtliga respondenter ger uttryck för att praxis fick 

alldeles för stort inflytande år 2005, i form av överbeläggningar. Samspelet mellan värden, 

regler och praxis blir under sådana omständigheter diffust, oklart och godtyckligt. Av min 

dokumentanalys att döma visar sig värdebegreppet relativt vagt och ger utrymme för respon-

denternas egna tolkningar vilket ökar de andra två delarnas inflytande i verksamheten. Lagtext 
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är mer rakt på sak och explicit precis som praxis är omedelbar. Samtliga respondenter anser 

att värdemomentet i verksamheten får stå tillbaka när praxis blir för dominerande. Detta me-

nar de blir tydligt när de intagnas rätt till gemensamhet begränsas, dels att de inte får träffa 

andra intagna dels när man måste placera två intagna i samma cell. 

    Ömsesidigheten delarna emellan i analysmodellen påverkar aktörernas handlingsmöjlighe-

ter, vilka i sin tur påverkar funktionen hos institutionen.289 Det finns därför en sorts rund-

gång/återkoppling som kan liknas vid ett ekorrhjul. Häktet fortsätter med sin verksamhet men 

inte nödvändigtvis med utgångspunkt i värdegrunden. 

    Under intervjuerna gjorde respondenterna tydligt klart att de har för avsikt att värna värde-

na och göra det bästa för att de intagna skall få det så drägligt som möjligt, men att det inte 

var möjligt i den utsträckning de önskat. Mitt intryck från intervjuerna med cheferna var att de 

upplevde situationen allvarligare än vårdarna vilket jag finner aningen märkligt med tanke på 

att det är vårdarna som i första hand kan antas arbeta i praxisdelen och därmed borde drabbas 

hårdare av den ökade arbetsbelastningen och den bristande förmågan att bistå de intagna med 

sina rättigheter. Detta skulle kunna tyda på att de förhåller sig till delarna i analysmodellen på 

olika sätt och arbetar mer eller mindre i relation till dem. Jag ska inte diskutera respondenter-

nas relation till delarna mer än att konstatera att det finns anledning att undersöka det vidare. 

     

    March & Olsen diskuterar i Rediscovering Institutions att institutionen kan hamna i en ”fäl-

la”, institutionen och kontexten den var avsedd att verka i är inte samstämda. Jag uppfattar det 

som att verkligheten ligger steget före institutionens avsedda roll. Detta leder till en rivalitet 

mellan å ena sidan funktionen i det nuvarande systemet och å andra sidan anpassningen till 

förändrade behov.290 Jag vill hävda att det uppstår en dragkamp mellan å ena sidan den funk-

tion institutionen var tänkt att ha och funktionen som formas till följd av praxis oförutsägbar-

het. Kronobergshäktets nuvarande system/rutiner tolkar jag som inte medvetet utformat eller 

med något underliggande syfte. En rimlig tanke är att de istället har uppkommit genom in-

krementalistiska anpassningar till praxis. Det etableras i den ordinarie lämplighetslogikens 

ställe en ny sorts situationsbunden logik, med utgångspunkt i det oförutsägbara. 

    Inkrementalismen som förändringsmetod försvårar institutionens utveckling enligt March 

& Olsen. En effektiv institution kan möjliggöra viss inkrementalism men den måste kontrolle-

ras så att det normala tillståndet präglas av stabilitet. Visserligen skulle man kunna säga att 

institutionen Kronobergshäktet är stabil, eftersom det inte sker några större förändringar. Di-
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lemmat är att det istället sker små anpassningar till situationen. Man anpassar sig ad-hoc allt 

eftersom förhållandena förändras. När förändringar blir oundvikliga skall de istället vara 

genomgående och ”rather abrupt”291. MSB beskrev i hennes intervju att ”laga efter läge” var 

precis vad man gjorde, vilket är vad inkrementalism innebär. Intrycket från intervjuerna är att 

verksamhetens förutsättningar utgör referensramarna, även om det går emot såväl regler som 

värden. 

    JS och MSB är kritiska till relationen mellan högre ort och häktet medan V1, V2, V3 och 

V4 istället tycker att relationen till cheferna på häktet har en del övrigt att önska. V1 sade sig 

exempelvis inte bli tagen på allvar eller få gehör. En tröghet gentemot förändringsförslag och 

bristande gehör från underordnade kan vara en indikator på inkrementalism genom att man 

har svårt för genomgripande förändringar och föredrar istället ”muddling through”. Logic of 

appropriateness förklarar hur aktörernas beteende borde vara och kanske till viss del också är, 

medan inkrementalismen klargör situationen som den blivit. Man genomför inga stora abrupta 

förändringar utan anpassar sig istället till det rådande läget. Situationen begränsar därför vad 

som för institutionen är praktiskt genomförbart.292 Man har helt enkelt tappat styrförmågan. 

Återigen vill jag hävda att den nya logiken som uppstår i situationer av överbeläggningar och 

lägen institutionen inte är gjord för, pekar mot en situationsbunden logik. 

 

    Den normativa institutionalismen utgår ifrån att vår tillvaro är organiserad runt gemen-

samma uppfattningar om vad mening är. Vi förhåller oss i enlighet med socialt konstruerade 

regler, praktiker och normer medan våra handlingar sker inom ramen för dessa.293 Vårt bete-

ende kan därför antas vara instrumentellt i första hand. Jag vill dock inte kalla respondenter-

nas beteende instrumentellt. Såväl LÅP, IM, MSB, V1, V3 och V4 anser att situationen och 

förutsättningarna bestämmer hur de agerar. Problemen löstes som de uppstod och inkonse-

kvent i förhållande till värdegrunden. Inkrementalistiska förändringar innebär inte att man 

automatiskt bryter mot regler och värden men i Kronobergshäktets förefaller det ha varit så. 

Tydligt blir det i exemplen där häktade suttit i olämpliga häkteslokaler. Den grad aktörerna 

gjorde rationella val var inte enligt min mening inom ramen för institutionen eller vad som var 

lämpligt enligt logic of appropriateness utan i direkt relation till praxis och vad som var prak-

tiskt genomförbart. Återigen tyder detta på att det etablerats en mer situationsbunden logik. 
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    Institutionen Kronobergshäktet kan varken illustreras genom enbart Rothsteins regelsam-

ling, March & Olsens norm- och värdestruktur eller som Shepsles lösning på problemet med 

kollektiva nyttigheter. Alla fyra författares ansatser fanns inom institutionen men ingen av 

dem verkar ha varit den dominerande. Den drivande kraften var istället praxis. Johansson me-

nar att institutionen kan vara styrande oberoende den värdemässiga inställningen hos aktörer-

na inom den. Institutionen kan i själva verket betraktas som så självklar att aktörerna inte re-

flekterar över att deras handlande styrs av den. Vidare blir institutionens styrande effekt fram-

förallt beroende av aktörernas kunskap om den. Relationen till värdegrunden kommer därmed 

på efterkälken 294  Detta påpekade V4 och menar att häktets verksamhet beror på i vilken grad 

vårdaren har kännedom om lagstiftningen och kunskap om arbetet.295 Pekar detta på att verk-

samheten är praxisorienterad även utan överbeläggningar? Personalens kunskap kan inte rim-

ligtvis vara beroende av beläggningstrycket men den frågan kan jag inte utveckla vidare här. 

Däremot kan det vara intressant för vidare forskning. 

 
   I empirikapitlet redogjorde jag för Kronobergshäktets formella ordning i de officiella styr- 

dokumenten, enligt aspekterna värden, regler och praxis. Alla tre delarna kunde jag identifiera 

även om värden och praxis var lite otydliga. Jag gjorde likadant med intervjumaterialet och 

ställde det och styrdokumenten mot varandra. Som framgått var det inte konsensus i uppfatt-

ningen. Det rådde dock enighet om värdegrunden liksom reglerna. Praxis var däremot inte 

lika explicit uttalad i styrdokumenten. Anmärkningsvärt gjordes det i arbetsordningen klart att 

förutsägbarhet och långsiktighet eftersträvas ”för en stabil, icke händelsestyrd verksamhetsutveck-

ling”296. Trots detta tydliga ställningstagande har häktet enligt mina respondenter varit full-

komligt händelsestyrt. Jag kan inte bedöma i vilken utsträckning det råder diskrepans enligt 

min första frågeställning mer än att hänvisa till respondenternas utsagor. När häkteschefen 

uttryckligen säger att de är ”Oerhört omvärldsstyrda, vi agerar utan tvekan efter situationen.”297 och att 

han upplever ett ökat avstånd mellan lagar och förordningar och de möjligheter som finns att 

följa dem, menar jag att det räcker som anledning för att konstatera att Kronobergshäktet har 

betydande institutionella problem.  

    Utifrån förhållandet värden, regler och praxis förelåg en obalans i Kronobergshäktet. I en-

lighet med vad som framkommit i intervjuerna tolkar jag institutionen som definitivt praxis-

styrd vid överbeläggningarna. Min modifiering av Loftssons institutionstriangel förutsätter 
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någorlunda stabilitet mellan delarna men här tycks praxis varit dominant på bekostnad av vär-

den och regler. En inte alltför orimlig slutsats är därför att de observerade problemen kan för-

klaras av obalans mellan institutionens olika funktionella delar, vilket svarar på den andra 

frågeställningen. Ömsesidigheten mellan delarna i triangeln lämnar därmed en del övrigt att 

önska. Respondenterna är onekligen medvetna om värdegrunden men upplever inte att det var 

möjligt att implementera den i den dagliga verksamheten i den mån de önskat. 

    Att varje intagen inte kan få lika mycket tid ju högre belastningen blir är enkel matematik 

vilket också innebär att ytterligare uppgifter man ställs inför, undandrar tid från alla andra 

arbetsmoment. Simon skriver ”the more demanding the task, the more we are single-minded.”298 Det 

innebär också att ju fler uppgifter man ställs inför, desto sämre blir utfallet av varje enskilt 

arbetsmoment. Frågan vad som prioriteras mellan vård eller säkerhet blir inte så svår att svara 

på. Oavsett goda ambitioner och intentioner kommer ett av dem med nödvändighet i första 

led. Då budgeten för programverksamheten reducerats kraftigt p.g.a. besparingskrav minskar 

den strukturerade gemensamheten för intagna och istället riktas sökarljuset mot verksamhet 

tillsammans med olika intresseorganisationer.299 Ett tecken på att uppgiften är häktet över-

mäktigt kan vara uppmaningen att Röda korsets insatser för restriktionshäktade skulle öka år 

2005 på flertalet avdelningar.300

 

    Det anmärkningsvärda är att såväl ledning som vårdare är medvetna om orsakerna till oba-

lansen, helt enkelt att det är för många intagna på för få celler. Möjligheterna till förändring 

ligger emellertid utanför deras kompetensnivå. JS menar att de sysslar med rena lagbrott an-

gående de intagnas gemensamhet vilket de inte får något gehör för. Han hävdar att de inte har 

värdiga förhållanden för de häktade. JS anser att problemet ligger hos huvudkontoret som inte 

tar dem på allvar och istället uppfattar dem som tjatiga och bråkiga när de påpekar hur verk-

ligheten ser ut. Under beläggningstrycket år 2005 anser JS att de blev lämnade i ”öknen”, de 

upplevdes som obekväma och deras budskap som besvärande och störande.301 MSB menar att 

huvudkontoret ställer krav och kräver leverans, oavsett hur Kronobergshäktets förutsättningar 

ser ut. Visserligen kvalitetssäkras förhållanden men så länge det inte stämmer överens med 

verkligheten fungerar det inte och fallerar istället menar MSB.302

 

                                                 
298 Simon, 1997 s. 90 
299 Verksamhetsplan 2005 KVM Stockholm Kronoberg s. 6 
300 Ibid. 
301 Intervju JS 
302 Intervju MSB 
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    Kan det vara så att obalansen mellan de funktionella delarna är ett nödvändigt ont för insti-

tutionens samlade funktion. Det är rimligt att anta att häktesverksamheten är en mer regelbe-

tonad institution, i likhet med domstolar. Men till skillnad från domstolar har man ett omhän-

dertagande ansvar för sin intagna, oavsett om de är dömda eller inte, exempelvis för att tillgo-

dose deras rättigheter. Nivån mellan att förutse vad som kan eller kommer att hända och rent 

praktiskt vara förberedd för det är svår att hitta. Obalansen kanske helt enkelt ligger i krimi-

nalvårdens grundvalar, vilka tyvärr inte syns förrän de implementeras i verksamheten. V4 

anser att de som verkligen bryr sig, kan inte göra något åt situationen medan de som har kom-

petensen att gör något åt situationen inte bryr sig.303    

 

    Hagberg menar att kriminalvården sedan några år dras med stora problem till följd av att 

antalet interner kontinuerligt ökat. Orsakerna till ökningen är effektivare polisarbete, straff-

skärpningar och längre straff.304 Vad som är rättvisa och straff definieras idag mer utifrån off-

rets synpunkt och det allmänna samhällsklimatet och inte med målet att förövaren en dag skall 

ut i samhället igen och undvika att upprepa brottet.305 Enligt Robert Andersson tycks krimi-

nalpolitiken inte längre handla om att lösa problem, utan istället att ta hand om dem.306 Både 

Andersson och Hagberg antyder att kriminalpolitiken blivit mer utilitaristisk och i högre grad 

en funktion som följer det rådande politiska läget. Detta resonemang stämmer överens med 

hur Kronobergshäktets värdegrund och regelföljning får stå tillbaka för praxis och den oförut-

sägbara verkligheten. Det viktigaste målet för dagens kriminalvård anses enligt Hagberg vara 

att få budgeten att gå ihop, vilket flera respondenter ger uttryck för, däribland Lars-Åke Pet-

tersson.307  

    Trots det faktum att Arbetsmiljöinspektionen förbjöd häktet att efter den 31 mars 2004 för-

vara intagna i utrymmen som inte har den säkerhetsnivå som gäller för ordinarie celler308, 

skedde så vid upprepade tillfällen.309 Detta menar jag tyder på att Kronobergshäktet var prax-

isstyrd redan då. Under år 2005 var medelbeläggningen på Kronobergshäktet 101,7 procent av 

ordinarie inrättade platser medan 95,33 procent av ordinarie och tillfälliga platser (min kursi-

                                                 
303 Intervju V4 
304 Hagberg, 2006 s. 92 
305 Hagberg, 2006 
306 Andersson, Robert, 2002. Kriminalpolitikens väsen. s. 203 
307 Intervju LÅP 
308 Arbetsmiljöinspektionen dnr AIST 2004/8038. Förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen 
309 Polismyndigheten i Sthlm:s län, Enheten för interna utredningar, tjänsteanteckning Dnr Ai 793-847-04, se 
även City Åklagarkammare i Sthlm C 11-10-6141-04 
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vering) var utnyttjade.310 Den senare siffran tolkar jag som ett resultat av praxis och stöd för 

den slutsatsen finner jag i kriminalvårdens egen definition av ”tillfälliga platser”: ”Plats, vanli-

gen i polisarrest, som enligt beslut av kriminalvårdsstyrelsen är inrättad under perioder när de ordinarie häktes-

platserna inte räcker till.”311 Ordinarie platser innebär bostadsrum, som enligt Kriminalvårdssty-

relsen motsvarar kraven för fast placering av intagna.312 I verkställighetsplanen skriver man 

också att överbeläggningar har varit vardag det senaste året och året innan.313Problematiken 

jag undersökt är alltså inget nytt fenomen. 

    Problemen uppmärksammas även i SOU Framtidens kriminalvård314, där kriminalvårdens 

kärva ekonomi och förändringar i arbetsmiljön de senaste åren påpekas. Överbeläggning an-

ses medföra ökad belastning för personalens hälsa.315 Att antalet personer som verkställer 

fängelsestraff på häkte hänger ihop med den ökade beläggningen på anstalterna konstateras. 

Mina respondenter uttrycker dock inget större problem med att det sitter avtjänande på häktet 

mer än det faktum att de tar utrymmen i anspråk.  

    En revisionsrapport från kriminalvårdens internrevision utförd på Kronobergshäktet poäng-

terar att en känd effekt till följd av lönekostnads- och personalminskning är att intagnas vistel-

se i gemensamhet inskränkts i strid med lagstiftningen. Denna effekt markerade även respon-

denterna i min studie. JO har kallat försämringen för ”inte acceptabel.”316 Vidare uppmärksam-

mar rapporten behovet av att normera klientverksamheten, vilket dessförinnan gjorts i flera 

tidigare revisionsrapporter.317 Man eftersöker standarder för att kunna identifiera och normera 

vilken verksamhet som kriminalvården enligt lagstiftning och regleringsbrev skall syssla med 

(en normaldagordning).318  Rapporten pekar på vad V4 nämnde om effekten av obefintlig 

koppling mellan arbetsuppgifter och kompetenskrav. V4 uttryckte att verksamhetens kvalité 

och delarnas förenlighet var beroende av personalens kunskap om lagar och regler.319 Detta 

kan enligt rapporten leda till högre personalomsättning, kvalitetsbrister och försvagad säker-

het.320 Kritik riktas mot förekomsten av lokala standarder och en normering vore till för att ge 

all personal har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.321 Rapporten rekommenderar en riks-

                                                 
310 Aktuell statistik från kriminalvården (ASK). Siffrorna är ett medelvärde jag fått fram efter att räknat ihop alla 
tolv månader under 2005 för Kronobergshäktet. www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____3147.aspx
311 http://www.kvv.se/upload/statistik/Verkstat%2005/ASK%20nov05%20KN.pdf
312 http://www.kvv.se/upload/statistik/Verkstat%2005/ASK%20nov05%20KN.pdf 
313 Verksamhetsplan 2005 KVM Stockholm Kronoberg s. 6 
314 SOU 2005:54 Framtidens Kriminalvård s. 54 
315 Ibid. s. 910 
316 Kriminalvården Internrevisionen, utkast revisionsrapport 2006-04-12 s. 2 
317 Ibid. s. 4 
318 Ibid. s. 5 
319 Intervju V4 
320 Kriminalvården Internrevisionen, utkast revisionsrapport 2006-04-12 s. 8 
321 Ibid. s. 8, 9, 11 
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omfattande normering och enhetlig standard utifrån lagstiftning och regleringsbrev för klient-

verksamhet och bestämmelser av kompetenskrav för alla arbetsuppgifter. Detta tolkar jag går 

rakt emot vad cheferna ansåg i avsnitt 5.3 om nationell dagordning då det enligt dem inte 

skulle gå att kombinera med individuell prövning.  

    Vidare uttrycker författarna av rapporten förvåning över att det inte funnits ”anledning att 

inrymma gemensamhetsverksamheten i den basservice, som häktade skall bestås under intagningen i häktet.”322 

Tiden med de intagna har enligt intervjuad personal minskat avsevärt, speciellt för dem med 

restriktioner.323 Författarna finner att gemensamhetsverksamheten inte omfattas av definitio-

nen för häktets grund- och basservice men tolkar det som en felbedömning av personalen (!). 

Märkligt nog belyser rapporten inte överbeläggningar som en tänkbar orsak till nedskärningar 

i de intagnas möjligheter till gemensamhet. Respondenterna i föreliggande undersökning 

nämner inte gemensamhetsverksamheten mer än att de inte kan uppfylla häktets skyldigheter, 

men någon basservice är det inte tal om. I rent spekulativa ordalag kan det vara en följd av att 

det helt enkelt inte finns en normerad dagordning. 

 

    Redan år 2001 och 2002 konstaterade dåvarande JO Jan Pennlöv att platssituationen vid 

häktena i flera avseenden var oroande.324 JO skriver år 2004 att prioriteringar måste göras i 

verksamheten när antalet inskrivna på häkte överskrider vad organisationen och lokalerna är 

dimensionerade för.325 Bristande resurser i kombination med hög beläggning har medfört att 

kriminalvården inte kan nå uppsatta mål inom alla områden.326 Tillfälliga inskränkningar och 

prioriteringar måste göras. I maj år 2004 var beläggningen på häktena mellan 86 och 158 pro-

cent.327

    JO betonar att häktade och intagna har vissa rättigheter genom lagstiftning och skriver att 

systemet inte medger avsteg från standarden, oavsett ekonomiska eller andra skäl.328 Det är 

också JO:s uppfattning att åtskilliga intagna i häkten ”utsätts för en behandling som är fullständigt 

oacceptabel ur humanitär synpunkt och alltså strider mot de principer som ligger till grund för lagstiftningen på 

området.”329 Vidare anser JO att de kriminalvårdande åtgärderna har i relation till erforderliga 

åtgärder för övervakning och förvaring på många håll alltmer skjutits åt sidan. JO hänvisar till 

                                                 
322 Kriminalvården Internrevisionen, utkast revisionsrapport 2006-04-12 s. 26 
323 Ibid. 
324 Initiativärende om platsbristen vid häkten och anstalter. 2004-06-30,  Dnr: 2449-2003, Initiativet. 
325 Initiativärende om platsbristen vid häkten och anstalter. 2004-06-30,  Dnr: 2449-2003, Initiativet - Utredning 
- Övriga åtgärder. 
326 Ibid. Utredning – Sammanfattning. 
327 Ibid. 
328 Ibid. Initiativet - Bedömning - Lagliga rättigheter. 
329 Ibid. Bedömning – Boendet. 
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ett större antal anmälningar från år 1999 där intagna på Kronobergshäktet klagar över att möj-

ligheten till gemensamhet blivit kraftigt reducerad. Häkteschefen menar i svar till JO att det är 

nödvändigt med hänvisning till bristande resurser. ”Som situationen nu har utvecklats saknar de an-

svariga i häktena många gånger i praktiken möjlighet att uppfylla kraven i lagstiftningen.”330 Enligt JO är 

kriminalvårdens elementära syfte att underlätta de intagnas återanpassning till samhället. Det-

ta misslyckas man med under rådande platsbrist. Initiativet är byggt på en rundresa JO gjorde 

under år 2003 och 2004 där bl.a. Kriminalvårdsmyndigheten Stockholm Kronoberg ingick. 

Av den anledningen har jag skäl att tro att situationen inte är unik för Kronobergshäktet. 

    Dessa uttalanden menar jag stödjer mina resultat där det visat sig att praxis sätter förutsätt-

ningarna för vilken verksamhet som är möjlig att bedriva. Av mina genomförda intervjuer att 

döma, är respondenterna eniga om att så är fallet. 

    Min uppfattning är att Kronobergshäktet inte klarar att leva upp till regleringsbrevets mål 

med häktesverksamheten. Jag ser inte hur ”Varje intagen skall vara föremål för sådana åtgärder att de 

behov av säkerhet och omsorg som finns under häktestiden kan mötas […].”331 I årsredovisningen för år 

2005 påtalas inte överbeläggningen nämnvärt trots att den var omfattande. Verksamheten 

tycks inte lida av några större problem. Beläggningssituationen på Kronobergshäktet påtalas 

överhuvudtaget inte. Mäktar man inte med att bibehålla en human häktesverksamhet på lan-

dets största häkte är det märkligt att det inte påtalas i årsredovisningen. 

     

    Ett inte alltför orimligt antagande är att väl etablerade institutioner har svårt att snabbt och 

enkelt anpassa sig till kontexten. Institutionens förändring liknar istället en sorts rationell an-

passning, förändringarna blir mer av en ad hoc-typ. Man finner lösningar allteftersom pro-

blemen och utmaningarna uppstår. Situationen med fler intagna än celler pekar på en sådan 

problemlösning. Detta förfaringssätt uppkommer när praxis tar över rodret. Det uppstår över-

belastning i praxisledet och det finns varken tid eller tillfälle att tillämpa värdegrunden fullt 

ut. Kriminalvårdens mål med häktesverksamheten uppfattar jag därför mer som en generell 

manifestation av värdegrunden där det viktigaste tycks vara förhållningssättet och inte i vilken 

utsträckning den går att implementera i verksamheten.  

 

    Av ovanstående resonemang att döma vill jag ge två viktiga kommentarer om Kronobergs-

häktet: (i) verksamheten var utpräglat praxisstyrd och det tycks finnas en skillnad mellan che-

fer och vårdare i var de lägger tyngdpunkten i värden, regler och praxis, (ii) när praxis överbe-

                                                 
330 Ibid. Bedömning – Avslutande kommentar. 
331 Regleringsbrevet 1.1 Verksamhetsgren Häkte, Mål. 
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lamrar måste man gå ifrån rutinerna, vilket innebär att när merparten av verksamheten inte 

byggs på rutiner funkar det inte. Vid överbeläggningar styr praxisdelen och ett läge uppstår 

som det inte finns rutiner för och man måste istället improvisera. Man förlorar både förutsäg-

barhet, långsiktighet och kontakten med den grundläggande anledningen till verksamhetens 

existens.  

    Nu skulle man kunna tycka att jag överdriver faran med praxisstyrning men risken med 

praxisdominas är att enskildheter och tillfälligheter tillåts avgöra hur verksamheten skall sty-

ras. Lagens tolkningsutrymme medger utrymme för olika tolkningar och utan att ändra regler-

na nämnvärt tar praxis även olika form, vilket enligt respondenterna beskriver situationen 

exempelvis mellan avdelningarna. I praktiken innebär detta att reglerna glider ifrån värdena 

och normerna. 

    Ett annat problem har att göra med uppföljning av verksamheten. Skall lämplighetslogiken 

vara effektiv är det nödvändigt med någon form av sanktionsmöjligheter. Enligt den normati-

va ansatsen är sanktionerna genom socialisering inbyggda i systemet. På häktet kan man bli 

uppsagd och till och med riskera åtal om man inte sköter sitt jobb och följer reglerna. Ansat-

sen bygger på lydnad och acceptans. Ett sätt att ändra på institutionen bör rimligtvis vara att 

bryta status-quo och inte lyda. Frågan är då vad det skulle få för effekt på häktet? Bryter man 

mot implementeringen av värdena ser jag inte hur det skulle kunna straffas på samma sätt som 

om man brutit mot reglerna. Problemet tror jag grundas i att det inte går att mäta vård och 

värde på samma sätt som säkerhetsmoment. Styrdokumenten har ingen entydig tolkning vad 

gäller värdeimplementeringen, däremot är det rimligt att säkerhetsfrågor inte ger utrymme för 

tolkning. Bristen på entydighet får med sig att implementeringen blir skiftande.  

    Huruvida verksamheten är praxisstyrd eller inte under ”normala” omständigheter är ett in-

tressant ämne för ytterligare forskning. Som det verkar råder det inte ”normala” omständighe-

ter så ofta. 

    Ett förslag om ny häkteslag från Häktesutredningen har målsättningen att utforma ett mer 

ändamålsenligt och enhetligt regelverk, där man poängterar att det måste beaktas att den häk-

tade är att betrakta som oskyldig till dess att han eller hon är dömd.332 Tanken är att reglerna 

skall bygga på en lämplig avvägning mellan respekt för personlig integritet, human behand-

ling och möjligheterna att utreda och lagföra brott.333 Utredarna konstaterar att nuvarande 

                                                 
332 SOU 2006:17 Ny häkteslag s. 11 
333 Ibid. 
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häkteslag (1976:371) är svårbegriplig till följd av ett gammalmodigt språk och bristande 

struktur och beskriver den som ett ”lapptäcke” till följd av flera ändringar.334

    När den nuvarande häkteslagen komponerades uttrycktes oro för att dess vaga formulering 

kunde ge upphov till oenhetlig och godtycklig tillämpning. Till lagens försvar var argumentet 

att det skulle vara en ramlag med utrymme för olika tillämpningar beroende på förutsättning-

arna i olika fall.335 Vad oron beträffar bekräftar min studie att den var befogad. 

 

6.1 Avslutande diskussion 
 
    Studien närmar sig nu sitt slut och det är dags att knyta ihop säcken, men först en kort åter-

blick.  

    I studien har jag använt mig av en okonventionell och obeprövad analysmodell; ett sätt att 

betrakta institutioner genom att sammanlänka olika institutionalismer. Jag använder mig av 

den normativa institutionalismen men analysmodellen är allmängiltig och förordar inte någon 

inriktning. Modellen bygger på att delarna värden, regler och praxis ömsesidigt skall bidra till 

institutionens funktion. Mitt sammanlagda intryck är dock att praxis blir viktigare för institu-

tionens funktion, praxis blir viktigare än verksamheten i sig. I intervjuerna framgår det att 

respondenterna gör sitt bästa för att klara av praxis men den blir dem övermäktig. Jag tolkar 

det som att tillståndet förändras från en lämplighetslogik till en situationslogik; från vad som 

är passande till vad situationen tillåter. Detta inträffar trots att man är medveten om orsakerna 

till problemet.  

    Respondenterna i chefsposition påpekar utan omsvävningar att de gjord avsteg från de in-

tagnas rätt till gemensamhet. Jag upplever att de finns såväl ambitioner som önskningar om 

andra förhållanden än de som rådde under perioden för studien. Personalen ville de intagnas 

bästa men förutsättningarna tillät dem inte att göra sitt jobb. Det fanns en logic of appropria-

teness, men den gick inte att handla eller agera efter vid överbeläggningar. 

         

    Kanske är det en orealistisk tanke, att analysmodellens alla delar skall ha lika stort inflytan-

de. Inom institutionsbegreppet kan de tre delarna vara olika starka. Det finns institutioner som 

är mer eller mindre anknutna till den ena eller andra delen men det måste emellertid alltid 

finnas en ömsesidighet mellan dem. Denna ömsesidighet bryts vid överbeläggningar. Proble-

met med verksamhetens styrdokument är att det finns utrymme för en oenhetlig tillämpning, 

                                                 
334 Ibid. s. 12 
335 Ibid. s. 45 
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men kanske är det ett nödvändigt ont, för i likhet med argumenten för individuell prövning är 

det individer det handlar om. 

  
    I nyinstitutionell teori fungerar institutioner som strukturer av regler och normer inom vilka 

aktörerna interagerar. Rutiner innebär strukturering av sätten att tänka och resonera, beteen-

demönster. Vid överbeläggningar uppstår en situation det inte finns rutiner för eftersom verk-

samheten inte är anpassad för det. Personalen måste gå ifrån rutinerna och agera mer efter 

förutsättningarna. 

    En institutions stabilitet kan förklaras med att dess normer och värden ger aktörerna me-

ning. Men vad blir det av stabiliteten när normerna visserligen finns där men inte går att om-

sätta i verksamheten? Detta undergräver institutionen. Som jag ser det råder institutionell 

stabilitet först när det föreligger någon form av balans mellan de tre förhållandena vär-

den/normer, regler och praxis/rutiner. Jag menar inte att de skall vara lika stora, men de skall 

vara integrerade i institutionens funktion och verksamhet. Regelverket skall stödja ett jäm-

viktsförhållande, där institutionens grundläggande värden speglas och implementeras i ruti-

nerna och praxis. Om det av någon anledning blir obalans tyder det på att det behövs en för-

ändring i något av förhållandena. Institutionen är i ett sådant läge inte samstämd med sin 

kontext innebärande att den teoretiska funktionen inte är samma som den praktiska. Med 

utgångspunkt i min analysmodell kan jag se två sorters institutionell obalans: (i) det fungerar 

men delarna är olika starka eller (ii) det fungerar men inte efter reglerna och de grundläggan-

de värdena. Häktet sällar sig till den senare sorten; det fungerade men inte i förhållande till 

de grundläggande värdena och reglerna.  

 

    Rothstein nämnde att en form av institutionell förändrig var en följd av oförutsägbara hän-

delser. Häktet faller inom den kategorin men i vad mån institutionen förändrats är svårt att 

svara på. Förändringen jag ser är av inkrementalistisk karaktär genom att man gjort avsteg 

från värdegrunden och regelverket. 

    I en praxisstyrd institution har man frångått både vad Peters kallar ”begränsningens para-

dox” och March & Olsens ”ömsesidiga beroenderelation”. Vad som blir kvar är ett sorts insti-

tutionellt skal, ungefär som när en fjäril krupit ur sin puppa och lämnat skalet kvar, som struk-

tur. Institutionen fyller visserligen en funktion, men genomförandet har inte längre någon re-

lation till det ursprungliga ändamålet. 
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    Implikationen min studie pekar på är att den typen av verksamhet häktet är satt att bedriva 

inte går att praktiskt genomföra utan att göra avkall på den ena eller andra delen av min ana-

lysmodell under tider av överbeläggningar. Respondenternas ställningstagande styrker den 

slutsatsen. Överbeläggningar var vanligt förekommande och praxis fick därmed ett stort ut-

rymme. Kronobergshäktet var inte utformat för den situation och det uppgifter det ställdes 

inför. Vid överbeläggningar måste man gå ifrån värdet om humanism och vård till fördel för 

förvar och säkerhetstänkande. Till följd av den ökade arbetsbelastningen kunde inte respon-

denterna fullgöra sina arbetsuppgifter. Verksamheten fortsatte men inte nödvändigtvis med 

utgångspunkt i värdegrunden eller i reglerna, funktionen blir mer och mer likt ett ekorrhjul. 
     

    I avsnittet Tidigare forskning nämnde jag Ekmans avhandling om relationen mellan text 

och praktik bland poliser. Jag anser i likhet med Ekman att relationen är problematisk och det 

är inte självklart att text styr praktiken. Ekman kommer fram till att praktiken normeras i poli-

sernas småprat, med andra ord i en typ av praxis. Detta påvisar även min studie. Jag kan inte 

säga att praktiken normeras i vårdarnas småprat men min studie visar att det skrivna ordets 

styrförmåga är begränsad, i synnerhet i en praktik som inte låter sig kontrolleras. Denna brist 

tar sig uttryck i diskrepansen jag redogjort för. 

    Jag har ovan argumenterat för hur det utvecklats en annan logik för verksamheten. Lämp-

lighetslogiken ersätts av en ”logic of situation” med utgångspunkt i det oförutsägbara situa-

tionsbundna. Denna situationslogik är inte strukturerad i rutiner och tänjer därför mer än vad 

värdena, normerna och regelverket är gjorda för. I kombination med häkteslagens tolkningsut-

rymme gör det att regelverket i praktiken kan glida ifrån värdena och normerna. Oförenlighe-

ten och situationen som häktet ställs inför vid överbeläggningar tyder på att man gått i den 

fälla March & Olsen talar om ovan; att verkligheten förändras snabbare än institutionen och 

institutionen förlorar därför fotfästet. 

 

    För att bedöma huruvida häktet är en god institution måste den bedömas på sina egna pre-

misser, med andra ord i vilken grad den följde sina egna värden och normer. Det var besvär-

ligt att följa värdena och normerna och emellanåt även regelverket. Reglerna ger visserligen 

utrymme för att behandla de intagna efter deras enskilda behov och det handlar därför om hur 

reglerna tillämpas. Detta förhållande sätts ur spel vi överbeläggningar. Diskrepansen mellan 

den formella ordningen och de anställdas upplevelser är svår att mäta. Däremot kan jag kon-

statera att det råder en stor skillnad i hur verksamheten borde vara enligt styrdokumenten och 

de anställdas upplevelser av den. Jag syftar på situationen under överbeläggningar då respon-
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denterna anser att de inte kan nå upp till den formella ordningen. Respondenterna upplever jag 

försökte följa målsättningen men begränsades av förutsättningarna. Vidare bedömer jag styr-

dokumenten ovan vara utformade med ett visst tolkningsutrymme för oförutsägbarheter i 

verksamhetens praktik. Råder inte rätt förutsättningar måste man hålla inne på vården och mer 

betona säkerhetsaspekterna av reglerna. Stöd för denna slutsats finner jag i chefernas utsagor. 

Det är allvarligt när samtliga respondenter menar att praxis styr, istället för den formella ord-

ningen. Vidare anser jag att diskrepansen kan förklaras av institutionell obalans enligt min 

analysmodell. Utifrån modellen har praxis i verksamheten sprungit ifrån de andra delarna vil-

ket resulterat i att institutionen hamnat i en fälla där funktion och verklighet inte är i nivå med 

varandra. 

 

    Med utgångspunkt i analysmodellen värden, regler och praxis tillsammans med responden-

ternas utsagor övergår Kronobergshäktet till en institution i kris under överbeläggningar. Mitt 

syfte var att undersöka i vad mån retoriken och ambitionerna skiljde sig åt från praxis. Den 

utsträckning det förelåg diskrepans mellan Kronobergshäktets formella ordning och de an-

ställdas upplevelser av verksamheten anser jag mig besvarat. I vilken utsträckning det var 

diskrepans är svårt att säga exakt men jag har visat att det fanns stora avvikelser mellan prak-

tiken och styrdokumenten. Vidare har jag även visat att diskrepansen kan förklaras av en oba-

lans mellan institutionens olika funktionella delar, enligt analysmodellen värden, regler och 

praxis. 

    Det återstår att se om det i framtiden utformas en ny häkteslag och vad den i praktiken kan 

komma att innebära för häktesverksamheten. Problemet ligger kanske utanför lagtexten, för i 

Kronobergshäktets fall är det i första hand utrymmet som begränsar, inte lagen i sig.  

 

    Tidigare påtalade jag att institutionens existens är beroende av dess förmåga att legitimera 

sig i förhållande till konkurrerande institutioner. Saknar den legitimitet saknar den också livs-

duglighet. Om dess legitimitet urholkas och den inte lyckas lösa de problem den skapades för 

antas den ersättas av en annan starkare institution. Dilemmat är att häktet inte har någon kon-

kurrent. Med tanke på att respondenterna är eniga i sina uppfattningar om praxisdominansen 

och Kronobergshäktets del i den större kriminalvårdsmyndigheten, finns det fog för att kunna 

generalisera och jag menar att det är orimligt att situationen är unik för Kronobergshäktet. 

Huruvida omorganisationen från årsskiftet fått någon betydelse för dagens verksamhet ligger 

emellertid utanför ramen för denna studie men är mycket intressant för fortsatt forskning. Min 

73



uppfattning av intervjuerna att döma är att häktet inte hade någon framförhållning vilket tyder 

på en situationsbunden logik – logic of situation. 

    Det jag fått fram bevisar inte mina frågeställningar utan mer om de är förenliga eller oför-

enliga. Ett problem vid analyser av detta slag är att så oerhört mycket kan påverka men jag 

har givit en möjlig förklaring till frågeställningarna. 

    Bilden jag målat upp av Kronobergshäktet kan förefalla smått pessimistisk, men all heder åt 

respondenterna som trots förutsättningarna får verksamheten att fungera. Kanhända är det 

riktiga problemet av mer moralisk karaktär, för med tanke på förhållandena under överbe-

läggningar är det enligt min uppfattning anmärkningsvärt få intagna som klagar över förhål-

landena. 

Men… 

 

”If we attempt tasks which are beyond our capacity we will accomplish less than    

if we tailor our plans to our abilities.”336

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
336 Tullock, 1965 s. 233 
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Bilagor. 
Bilaga 1. 
 

Organisationen337

 
Regeringen 

Justitiedepartementet 
 

Kriminalvårdsstyrelsen 
Huvudkontor och fem regi-
onkontor 

 
 
    

Kriminalvårdsnämnden 

 
                30 övervakningsnämnder 

Transporttjänsten  
 
 35 Kriminalvårdsmyndigheter
 
             Region Härnösand                        Region Stockholm 
             KVM Luleå     KVM Uppsala 
             KVM Umeå    KVM Västerås 
             KVM Härnösand                        KVM Sthlm Kronoberg 
             KVM Sundsvall    KVM Hall 
             KVM Gävle    KVM Norrtälje 
     KVM Sthlm Centrum 
             Region Norrköping   KVM Sthlm Norr 
             KVM Kumla    KVM Sthlm Söder 
             KVM Örebro 
             KVM Eskilstuna    Region Göteborg 
             KVM Linköping     KVM Karlstad 
             KVM Norrköping     KVM Mariestad 
             KVM Nyköping    KVM Vänersborg 
             KVM Visby    KVM Jönköping 
     KVM Borås 
             Region Malmö    KVM Gbg Centrum 
             KVM Kalmar    KVM Gbg Hisingen/ 
             KVM Karlkrona    Förorter 
             KVM Kristianstad    KVM Halmstad 
             KVM Helsingborg 
             KVM Malmö Norr 
             KVM Malmö Söder 
             KVM Ystad 
 
 
 

                                                 
337 Kriminalvården i Sverige 2005, s. 30. Denna organisationsbeskrivning är efter 2006-01-01 inte längre aktuell. 
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Bilaga 2. 
 
Intervjumall  
 
►Inledning/presentation 
 
►Intervjupersonen – bakgrund – närliggande frågor 
Namn, ålder, befattning, anställningstid, utbildning: 
Börja härifrån: 
1- Strukturell beskrivning av arbetsplatsen: 
2- Hur respondenten kommer in i organisationen: 
3- Kan man läsa/hitta vilka värden/rutiner/regler som skall styra verksamheten någonstans? 
4- Hur förmedlas det till de vårdarna? 
5- Upprätthålls det på något sätt, dvs hur vet man att vårdarna följer verksamhetens mål? 
 
►Praxis 
6- Vilken praxis/rutiner präglar verksamheten? 
7- Vilken praxis/rutiner skall prägla verksamheten tycker du? 
8- Vem bestämmer vem som skall göra vad? 
9- Vad är ditt uppdrag? 
10- Hur ser du på din roll/arbetsuppgift i verksamheten? 
11- Hur uppfattar du dina arbetsuppgifter? 
12- Hur ser du på din arbetsbörda?  
13- Hur fungerar samarbetet i arbetslaget/kollegor? 
14- Hur fungerar det dagliga arbetet med intagna? 
    - möjligheter 
    - problem? 
15- Hur varierar din relation till de intagna? 
16- Förstår du alltid hur du skall genomföra dina arbetsuppgifter, dvs råder det oklarheter om hur du skall gå   
tillväga? 
17- Finns det situationer när du inte vet hur du skall agera?  
18- I media har Kronobergshäktet blivit uppmärksamhet, hur tycker du att den bilden stämmer  överens med din 
uppfattning av hur det är?  
19- Hur går det att implementera de grundläggande värdena i verksamheten? 
20- Uppstår det komplikationer i implementeringen? 
21- Hur gör du/ni för att genomföra verksamheten efter de mål som finns? 
(Gör det bästa efter situationen eller agerar mer instrumentellt?) 
22- Är det din uppfattning att den allmänna bilden som ges i media av Kronobergshäktet överensstämmer med 
hur det går till på häktet. 
 
►Intagna 
23- Hur ser du på din relation till de intagna? Kan du påverka den? 
24- Hur påverkar värdegrunden de intagna? 
25- Tycker du att du begränsas i ditt dagliga arbete med intagna av regelverket? 
26- Vad tänker du på när jag säger ordet intagen? Klient 
  (skriv ned orden på ett kort och ge till respondenten när frågan ställs) 
27- Behandlas alla lika, behandlas vissa sämre än andra? 
  Olika kategorier, typer av intagna? 
28- Är det ett problem att det sitter häktade med avtjänande? 
29- Hur behandlas du av de intagna? Har du blivit illa behandlad? 
30- Hur behandlas intagna som betett sig illa, våldsamt, störande? 
  (När är ett dåligt beteende förlåtet/bortglömt/överspelat?) 
31- Har det någon betydelse för ditt bemötande av en intagen vad han är misstänkt för? 
32- Behandlas intagna olika beroende på varifrån de kommer? 
33- Finns det intagna som är mer besvärande än andra? 
 
►Värden, etik, etisk aspekter 
(vilken typ av värderingar är förhärskande här? En typ av rättvisekänsla) 
34- Vilka värden präglar verksamheten? 
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35- Vilka värden skall prägla verksamheten tycker du? 
36- När respondenten förstått de tre delarna: 
- Är det någon av de tre delarna du tycker styr verksamheten mer än någon annan? 
37- Hur skulle du beskriva deras inbördes förhållande? 
38- Känner du att du kan påverka praxis/rutiner? 
  Ja/nej – på vilket sätt? Är det ett problem, varför, varför inte? 
39- Hur aktualiseras det här med etik?  
40- Hur vanligt är det att ni diskuterar sådana frågor? 
 
►Regelverk, informella/formella regler 
(vilar på en uppfattning om rättvisa) 
41- Vilka regler präglar verksamheten?  
42- På vilket sätt tycker du att reglerna styr/manifesteras i verksamheten/i det dagliga arbetet? 
43- Finns det informella överenskommelser över hur det dagliga arbetet skall utföras? 
44- Tycker du att värdegrunden kan omsätts i regelverket? 
45- Kan du påverka reglerna? 
46- Hur ser du på relationen mellan din arbetsplats och Kriminalvårdsstyrelsen? 
(i dåliga institutioner fungerar kopplingen dåligt i både relationerna uppåt i organisationen och nedåt i kedjan, 
det är en indikator på att något i verksamheten inte fungerar) 
47- Diskutera de juridiska förutsättningarna, ”de intagna är ju inte dömda, men lagens formulering gör det gäl-
lande att de skall behandlas som sådana.  
 
► Avslutning 
48- Nu i efterhand, när du fått en bättre bild av hur jag tänker kring värden, praxis och rutiner: anser du att de är 
svårförenliga eller enkla att förena? Hur tycker du att de förhåller sig till varandra?  
49- Är det något mer du vill ta upp innan vi avslutar, är det något du glömt eller vill betona? (Nämn igen anony-
mitetsaspekten samt att respondenten givetvis skall få ett exemplar av uppsatsen när den är klar.)  
 
Avslutningsvis undrar jag om du har tips på någon du tycker jag borde tala med? 
Tack för din medverkan! 
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