
 

 

 

 
 
 
Självständigt arbete på grundnivå 
Independent degree project first cycle 
 
 
Socialt arbete GR (C), självständigt arbete 15 hp 
Social work GR (C), independent degree project 15 credits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under eller efter tjänst. När är man säker? - En studie om Kriminalvårdares 

säkerhetsupplevelse. 

 

Alöna Saifulina och Madelene Olofsson 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Institution för Socialt arbete 

Examinator: Masoud Kamali, masoud.kamali@miun.se 

Handledare: Sofie G Karlsson, sofie.karlsson@miun.se 

Författare: Alöna Saifulina, alsa1000@student.miun.se och Madelene Olofsson, 

maol0903@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Socionomprogrammet, 210 hp 

Huvudområde: Socialt arbete 

Termin, år: VT, 2013  

  

mailto:sofie.karlsson@miun.se


 

 

MITTUNIVERSITETET 

Institutionen för socialt arbete 

 

KURS: SA046G Socialt arbete GR (C), Självständigt arbete, 15 hp 

 

ÄMNE: Socialt arbete 

 

HANDLEDARE: Sofie G Karlsson 

 

 

Abstrakt 

Tidigare forskning om förekomsten av hot, våld och trakasserier inom kriminalvården påvisar 

att detta är en förekommande faktor inom kriminalvårdens verksamhet. Genom policys om 

hur man skall arbeta ”personligt men inte privat” skapas ett ”vi och dem” perspektiv som 

påverkar den dynamiska säkerheten. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställda 

inom kriminalvården upplever sin säkerhet på jobbet och på sin fritid. Studien är 

baserad på de övergripande frågeställningarna: Hur upplever kriminalvårdarna sin säkerhet på 

jobbet? Hur upplever kriminalvårdare sin säkerhet på fritiden, är det lätt för före detta intagna 

att komma i kontakt med dem i ”det fria”? Utifrån en kvalitativ studiedesign utformade vi 

intervjufrågor som ställts till fem kriminalvårdare, i syfte till att undersöka deras upplevelse 

av hot, våld och trakasserier på deras arbetsplats. Studien visade att kriminalvårdare 

påverkades i sitt privatliv på grund av de hot, våld och/eller trakasserier som de upplevt 

genom sin yrkesroll, antingen genom sina egna erfarenheter eller indirekta erfarenheter 

genom sina kollegor.  
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1. Introduktion 

Förförståelsen till denna uppsats grundar sig i erfarenheter från praktikperioder under 

socionomutbildningen och två vikariat inom kriminalvården. Efter en vikarieperiod på en 

anstalt med hög säkerhetsklassificering blev det påtagligt att som anställd inom 

kriminalvården kan man bli utsatt för våld och hot av intagna.  

I konversationer med anställda inom kriminalvården om hur de upplevde detta kom det fram 

olika reaktioner. Vissa ansåg att de inte influerades negativt av hot och våldsituationen, att de 

vant sig och inte längre kände obehag. Andra kunde uppleva obehag då våldssituationer ägde 

rum. Andra antydde att man valde att ”hålla sig borta” från att befinna sig ensamma med de 

intagna för att undvika en obehagskänsla som kunde uppstå.  Praktiken, vikariatet och fallet 

då en anställd inom kriminalvården mördades på Flemingsbergs häkte i oktober 2011 har gett 

en bild av hur hot och våld kan uppträda på olika vis i människovårdande professioner och 

motiverat ett intresse för detta uppsatsämne. 

1.1 Inledning 

Kriminalvården består, utöver anstalter även av häkten och frivård som i sin tur är en del av 

rättsväsendet och straffsystemet. Alla anstalter i Sverige har säkerhetsklasser som graderas 

från 1 – 3, där klass 1 innefattar interner med största säkerhetsklassificering. Idag finns det 52 

anstalter i landet (Kriminalvården, 2012b).  

Regeringen gav år 2006 Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppgift att göra en studie av 

omfånget och karaktären av hot och våld mot kriminalvårdare (BRÅ, 2006). Tidigare 

forskning inom kriminalvården visar att hot, våld och trakasserier förekommer det i större 

omfattning än vad som framkommer i interna anmälningsrapporter om våld och hot 

(Nylander, P-Å, 2006; BRÅ, 2006). 

Kriminalvårdarna är dem som har den huvudsakliga kommunikationen med de intagna under 

den vardagliga verksamheten. Genom denna interaktion skall man främja och handleda de 

intagna till att reflektera över sin situation och uppmuntra till ett förändrat förhållningsätt som 

skall gynna dem i det kommande samspelet med de övriga samhället (Kriminalvården, 

2012c). Utifrån dessa arbetsuppgifter kan högskoleutbildningar ses som passande för 

kriminalvårdare: Socialt arbete, beteendevetenskap eller annan samhällsvetenskaplig 

utbildning (Kriminalvården, 2012d). 
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Alla intagna placeras efter en riskbedömning på de olika anstalterna i Sverige. Det som 

övervägs vid bedömning av säkerhetsklass är en anstalts förmåga att stå emot rymningar, 

fritagningsförsök och förmåga att manövrera olika grupper av klienter (Kriminalvården, 

2012b). Allt fler kriminella döms idag för grov brottslighet, detta innebär även att en större 

andel döms till grova våldsbrott. Det blir även allt vanligare att de intagna har kopplingar till 

brottsliga gängnätverk. På grund av ett tyngre klientel satsar kriminalvården på ett större 

säkerhetstänkande och en högre teknisk säkerhet. Någonting som SEKO (2012) framhäver 

som icke främjande för personalens säkerhet då man ser kamerorna som en bra 

dokumenterande hjälpreda, men inte någon hjälp till att ingripa vid incidenter. Resultatet av 

att man förlitar sig mer på den tekniska säkerheten är att kriminalvårdare försätts i situationer 

med mer ensamarbete med de intagna (Nylander, P-Å, 2006; SEKO, 2012). En ökad stress 

bland personalen har visat på en ökad risk för mottagligheten av våld och hot. Studier har 

visat på att stress bland personalen kan leda till en minskad empatiförmåga gentemot sina 

klienter, som i detta fall syftar till de intagna inom kriminalvården. (Jerre, 2009). 

Vidare anses kriminalvårdaryrket vara ett stressigt och emotionellt krävande arbete, som 

innehåller dubbla yrkesroller genom att den kräver tvångsutföranden samtidigt som 

kriminalvårdare skall beakta de mänskliga rättigheterna och ha ett empatiskt förhållningsätt i 

sitt yrkesutövande (Nylander, P-Å, 2006; Kriminalvården, 2012a).  

Undersökningar som genomförts visar på att kriminalvårdare själva tycker att de finner 

förståelse och stöd hos varandra i arbetsgruppen, vilket påvisat en förhöjd känsla av säkerhet 

och tillit kriminalvårdarna emellan (Ibid). 

 

Som det nämns i inledningen fokuserar man mycket på säkerheten inom kriminalvården. Men 

denna säkerhet kommer mycket från så kallad teknisk säkerhet (SEKO, 2012). Man kan 

genom detta ställa sig frågande om detta är en säkerhet som påverkar den anställdes känsla av 

att vara säker eller om det är en visualiserad säkerhet? Man kan även ställa sig frågande till 

hur denna tekniska säkerhet kan hjälpa en kriminalvårdare efter jobbet? Förhindrar denna 

teknik de intagna från att söka upp kriminalvårdarna efter sin frigivning om dem skulle vilja 

det? Att kriminalvårdare blir utsatta för våld, hot eller trakasserier på sin fritid belyses ibland 

annat media:  
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”Våld och hot mot anställda inom kriminalvården har ökat succesivt dom senaste åren och 

det är inte bara inom murarna som fångvårdarna får ta emot hot eller utsätts för våld. I 

Mariestad har anställda inom Kriminalvården blivit misshandlade på sin fritid vid minst tre 

tillfällen sen 2003” (Sveriges radio, 2005). 

Påståendena ovan är vad som väckte intresset för denna uppsatts hos oss. Hur upplever 

kriminalvårdarna sin säkerhet på jobbet? Hur upplever kriminalvårdare sin säkerhet på 

fritiden, är det lätt för före detta intagna att komma i kontakt med dem i ”det fria”? Dessa 

frågor är vad vi valt att basera denna uppsats på.  

 

1.2 Syfte 

Syfte med denna uppsats är att undersöka hur anställda inom kriminalvården upplever sin 

säkerhet på jobbet och på fritiden. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upplever kriminalvårdarna sin säkerhet på jobbet? 

2. Hur upplever kriminalvårdare sin säkerhet på fritiden, är det lätt för före detta intagna att 

komma i kontakt med dem i ”det fria”? 

2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik sammanställs den tidigare forskning som finns och berör ämnet hot och 

våld inom kriminalvården. 

2.1 Hot, våld och trakasserier 

Hot och våld är någonting som förekommer inom flera olika arbetsmiljöer och är ett växande 

problem så väl internationellt som nationellt. Man kan dock se att trots ett ökat 

samhällsintresse för att motverka denna form av utsatthet finns en tendens till minskad 

anmälningsbenägenhet av hot och våld på arbetsplatsen. En anledning till detta enligt Jerre K. 

(2009) kan vara att personer inom de yrkeskategorier som har en högre benägenhet till att 

utsättas för våld och hot på sin arbetsplats, skapar en acceptans och genom detta neutraliserar 
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vissa former av hot och våld - vilket därigenom kan bidra till en lägre anmälningsbenägenhet 

(Jerre, 2009). 

Av de instanser (häkten, anstalter och frivård) som kriminalvården i Sverige består av, visar 

undersökningar på att det är på häkten som personalen är mest utsatta för hot, våld och 

trakasserier. Transporttjänstens personal är de som är mest utsatta för våld (BRÅ, 2006; 

SEKO, 2009). I alla yrkeskategorier som innefattar maktutövning och myndighetsutövning 

över andra människor föreligger det en ökad risk för våld och hot. Forskning visar även att 

yrkes som innefattar ensam-, natt-, kvälls- och skiftarbete tenderar till att ha större benägenhet 

för att utsattas för våld och hot på arbetsplatsen (Jerre, 2009). 

Enligt den undersökning som genomförts av Brottsförebyggande rådet 2006 framgår att 

omkring en fjärdedel av de tillfrågade kriminalvårdarna, som medverkat i undersökningen, 

har utsatts för hot i sitt arbete. Omkring 6 procent uppger att de någon gång utsatts för våld. I 

denna undersökning definierar man hot och trakasserier som muntliga kommentarer, dessa 

kan uppfattas som retliga och kommentarer vars uppsåt är att väcka obehag. Våld definieras 

som fysiska slag eller sparkar som inte nödvändigtvis resulterat i kvarstående skador (BRÅ, 

2006). På detta sätt kommer även hot och våld att definieras i vår egen undersökning.  

De omständigheter där våld och hot förekommer framställs i undersökningen som vanligast 

förekommande i samband med att negativa besked framförs till de intagna. Dessa besked kan 

röra bland annat beslut gällande besökstillstånd men även övriga ansökningar. Andra 

situationer som benämns är när personalen inte är eniga i sina beslut vilket skapar en 

frustration hos de intagna. En annan situation där kriminalvårdarna utsätts för stora risker för 

att bli utsatt för våld är när de ingriper i bråk mellan intagna. Till stor del framkommer att hot 

och våld som uppstår är spontana handlingar som grundar sig i en underliggande frustration 

(ibid.) 

I de fall där hot och våld grundar sig andra anledningar än frustration och spontana reaktioner, 

är det de kvinnliga och yngre manliga kriminalvårdarna som är något mer utsatta än sina 

andra lite äldre manliga kollegor. Gärningsmannen, det vill säga den intagne, har i dessa fall 

ett återkommande beteende att utsätta samma vårdare för trakasserier med motivet att påverka 

kriminalvårdarnas hållning och agerande. Samt att försöka påvisa sin makt eller för att 

försöka skrämmas. Enligt BRÅ 2006 undersökning framgår även att de intagna som är mest 

benägna att uttrycka hot eller våld mot kriminalvårdare är manliga intagna i åldrarna 25-30 år 

(BRÅ, 2006).  
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När en incident inträffar inom kriminalvården rapporteras händelsen och kommer genom 

denna till arbetsledningens kännedom. Kriminalvårdaren som blivit utsatt för incidenten får 

då möjlighet till så kallad debriefing/stödsamtal. Är incidenten av den art att den anses som 

allvarlig och därav kan leda till svårigheter för en fortsatt gynnande miljö på avdelningen, 

omplaceras den intagne till en annan avdelning (BRÅ, 2006).   

 

2.1.1 Den privata säkerheten i hemmet 

Att lämna arbetet på arbetsplatsen och att inte ”ta med sig det hem” är någonting som kan 

vara svårt för personalen inom kriminalvården (BRÅ, 2006). Som kriminalvårdare finns det 

alltid en risk att man på sin fritid träffar före detta intagna, eller personer med anknytningar 

till före detta intagna. I dessa situationer riskerar kriminalvårdare att utsättas för hot, våld eller 

trakasserier, (ibid.).  

En faktor som ökar riskerna och möjligheterna för att före detta intagna kan komma i kontakt 

med kriminalvårdare i det fria är att kriminalvårdarena är skyldiga att bära tjänstebrickor 

under tjänstetid. Där tjänstemannens namn och befattning eller funktion skall anges (KVAF, 

2007). Av de undersökningar som gjorts framkommer att det inte är vanligt att incidenter 

inträffar mellan kriminalvårdare och före detta intagna utanför kriminalvårdens verksamhet, 

men att det är förkommande. Trots att antalet incidenter inte är många finns det ofta en 

underliggande stress hos kriminalvårdarna för risken att bli drabbade (BRÅ, 2006). Detta kan 

resultera i att man undviker vissa geografiska platser eller att man väljer att ta omvägar för att 

undvika en kollision med en före detta intagen (ibid.). 

Det exakta antalet incidenter av detta slag som inträffar under kriminalvårdarnas fritid 

framgår inte i de undersökningar som BRÅ (2006) har granskat. Anledningen till detta kan 

vara att den blankett som används vid dessa tillfällen inte är utformad så att det med lätthet är 

möjligt att urskilja om incidenten inträffat under eller utanför tjänstgöring. Det framgår även 

att det inte är alla incidenter som rapporteras och därigenom inte kommer in i det aktuella 

incidentrapporterings system. Hur vanligt det egentligen är med hot, våld och trakasserier mot 

kriminalvårdens personal utanför tjänstgöring går därför inte att fastställa. Man kan dock se 

att häktes personal tenderar att vara mer utsatta (ibid.). 
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2.1.2 Hot, våld och trakasserier mot kriminalvårdares anhöriga 

Det finns inte enbart en risk för att kriminalvårdare utsätts för hot, våld eller trakasserier 

utanför arbetet, det har även rapporterats om att kriminalvårdares anhöriga blivit utsatta. Även 

här ses tendenser att det är häktes personal som är mer utsatta än sina kollegor inom andra 

instanser. Hot och trakasserier som riktas mot kriminalvårdares anhöriga kan inträffa under 

kriminalvårdares arbetstid där de anhöriga då inkluderas muntligen i utlåtanden från de 

intagna (BRÅ, 2006). Men det har även förekommit att anhöriga till kriminalvårdare fått tagit 

del av hot eller trakasserier personligen av intagna eller personer med anknytning till de 

intagna. Blanketterna som används för att rapportera incidenter som dessa är inte utformade 

på så sätt att det går att urskilja hur eller huruvida en kriminalvårdares anhöriga har blivit 

berörda. Detta resulterar i att man inte med säkerhet kan konstatera hur vanligt förekommande 

det är att en kriminalvårdares anhöriga blir drabbade av hot, våld eller trakasserier som går att 

relatera till kriminalvårdares anställning inom kriminalvården. (ibid.) 

Av de undersökningar som gjorts kan endast konstateras att incidenter som dessa inträffar 

men inte i vilken omfattning. Av de data som samlats in av Brottsförebyggande rådet har 

beräkningar gjorts att det kan röra sig om uppåt 80 fall om året av hot, våld eller trakasserier 

som riktats mot kriminalvårdares anhöriga. Dock ska understrykas att dessa beräkningar 

saknar någon säker grund, mörkertalet är högt (ibid.).  

 

2.2 Underbemanning och ensamarbete  

Att utföra sitt arbete under underbemanning utgör en stor risk för kriminalvårdare. Detta tycks 

vara ett finansiellt problem som kriminalvårdare inte kan påverka då det är ledningen som 

ansvarar för det. Konsekvenserna av underbemanning visas då många av hot och 

våldsincidenterna rapporteras ha inträffat då kriminalvårdare var ensamma med de intagna 

och inte hade sina kollegor i närheten. Detta visar på att ledningen utsätter kriminalvårdare för 

överflödiga faror (Berglind, 1995; SEKO, 2009; SEKO 2012). 

SEKO, som är fackförbundet för kriminalvården påpekar att det under en längre tid påvisats 

brister inom kriminalvårdens säkerhet och arbetsmiljö. Enligt SEKO finns det tydliga 

samband mellan personalstyrkans antal och säkerhet. I rapporten ”Farligare innanför murarna 

när ensamarbetet ökar” (2012) framgår att man från kriminalvårdens sida hävdar att 
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personalstyrkan ökar, vilket man från SEKO inte dementerar. Däremot påvisar man att 

personaltätheten inte ökar ”på golvet”, där kriminalvårdarna interagerar med de intagna, utan 

att kriminalvårdarna istället får många administrativa arbetsuppgifter vilket leder till en 

minskad interaktion med intagna. I en av SEKO’s undersökningar framgår att varannan 

deltagare upplever att man är underbemannad på arbetsplatsen och att detta inkräktar på 

säkerheten samt att ensamarbetet med de intagna har ökat de senaste åren. Parallellt med 

denna nya fördelning av arbetsuppgifter satsar kriminalvården stora ekonomiska resurser i den 

tekniska säkerheten, någonting som SEKO framhäver inte främjar personalens säkerhet då 

man ser kamerorna som en bra dokumenterings hjälpreda men inte någon hjälp till att ingripa 

vid incidenter (SEKO, 2009; SEKO 2012). Resultatet av att man förlitar sig mer på den 

tekniska säkerheten är att kriminalvårdarna försätts i situationer med mer ensamarbete med de 

intagna. Detta antyder SEKO resulterar till en hårdare arbetsmiljö inom kriminalvården som 

bidrar till en ökad frustration bland de intagna, vilket i sin tur utsätter kriminalvårdarna för en 

säkerhetsrisk (ibid.).  

I en undersökning som genomförts på anstalter i Alabama i södra USA framgår att man har 

stora problem med underbemanning. I artikeln framgår att man på en av anstalterna har 

omkring 2000 intagna men endast 20-25 kriminalvårdare (officers) per skift (Martin, 

Lichtenstein & Forde, 2012). Detta medförde inte enbart en stressfaktor inom personalen utan 

även en oro över huruvida hjälp skulle hinna fram i tid vid eventuella incidenter. Personalen 

uttrycker en upplevelse av att det är de intagna som accepterar deras närvaro, det är även de 

intagna som tillåter att kriminalvårdarna går hem oskadda. Med tanke på antalet intagna och 

så få kriminalvårdare upplevde man att det fanns stora risker för att man skulle bli 

övermannade och skadade. För att undvika att utsätta sig i farliga situationer valde personalen 

i vissa fall att inte se vissa handlingar för att bibehålla en lugn atmosfär, vilket i sin tur leder 

till en minskad trovärdighet för personalen bland de intagna (ibid.). 

3. Teoretiska perspektiv 

Här kommer vi att skildra alla begrepp som vi har valt att analysera uppsatsen med. Våra 

begrepp har vi tagit fram från symbolisk interaktionism (Jaget, ”me” och ”I”), Berglinds 

handlingsteori samt hans skildring av Vi – och Dem grupper. Eftersom alla valda teorier 

handlar om interaktion, där hot och våld kan förekomma, passar de till analysen av vårt 

resultat. 
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3.1 Jaget, ”me” och ”I” 

Jaget är en tolkning av det engelska begreppet ”the self” och symbolisk interaktionism 

förklarar det genom att dela upp jaget i två delar. Där den ena sidan är ”me” och den andra är 

”I”. ”Me” är den delen av jaget som har sparat allt som personen varit med om under sina 

levnadsår, det som är sparat i vad vi normalt kallar minnet, både det verksamma och det 

overksamma, det avsiktliga och det instinktiva (Trost & Levin, 2010). I vårt ”me” finns alla 

våra moralregler internaliserade. Vårt ”I” är verksamt och det är med det vi agerar. När ”I” 

angivit eller orsakat något så är den handlingskraften borta och sparas bildligt i vårt ”me”. 

Mycket av det vi erfarit nyttjar vi överhuvudtaget inte, men det finns dolt i våra minnen och 

kan tas fram mekaniskt i vissa fall. Alltså består vårt ”me” av våra erfarenheter av upplevelser 

och lärdomar (ibid). Dessa två delar av vårt jag är bra redskap då man försöker få en 

förståelse i individers agerande, deras innersta tankar och upplevelser. Man skulle kunna 

jämföra jagets ”me” med en mycket stor tunna i vilken allt som händer ”I” genast placeras 

och ligger där under lång tid, utan att vi för den skull är i behov av att vara reflekterande över 

det. I en given situation kan vissa upplevelser och tankar komma upp ur denna stora tunna. 

Trost & Levin (2010) pointerar att ”me” och ”I” inte finns någonstans utan att de är teoretiska 

perspektiv, som är pragmatiska redskap i vår redskapslåda (ibid).  

3.2 Berglinds handlingsteori 

Två huvudsakliga föreställningar som teorin har som grund är handling och 

handlingsmöjlighet. Berglind (1995) skildrar att individen agerar på flera ”arenor” och vissa 

av dem är redan förutbestämda och våra chanser att modifiera givna omständigheterna tidvis 

är små eller inte existerande. Möten individer emellan inträffar ideligen i en organisatorisk 

kontext, vilket ger det en bestämd karaktär. Den organisatoriska kontexten påverkas i sin tur 

av i vilket slags samhälle det förekommer. Vi förmås fastställa att vårt handlingsutrymme ofta 

är kraftigt definierat. Berglind (1995) beskriver dessutom de sociala roller som kan finnas i 

vårt samhälle, till exempel mellan den yrkesmässiga hjälparen och dennes klienter eller den 

yrkesmässiga hjälparen när denne har gått hem och en familjemedlem. Individen har åtskilliga 

huvudsakliga dilemman att kämpa med, en av dessa är farhågan att bli helt uppslukad eller 

fylld av miljön man befinner sig i. Ur ett handlingsperspektiv ter det sig betydelsefullt att ta i 

beaktande parternas syften och förväntningar på förhållandet. Möten med en yrkesmässig 

hjälpare är som regel formade av vissa förväntningar. Somliga av förväntningarna på 

deltagarna och deras handlande i ett sådant möte gemensamt utnyttjas av de involverade och 
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är som regel vedertagna i skapnad av moralregler och rollförväntningar. Det talas om 

institutionaliserade möten. Maktrelationerna beror på hur parterna kan influera eller 

inspektera varandras vinst (ibid).  

3.3 Vi – och Dem grupper 

Vi ska även använda oss av Berglinds föreställning ”vi och dem” grupper i vår analys av 

resultatet. ”Vi” – gruppen är den gruppen man känner sig mest bekväm i, där gruppens 

moralregler och kanske till och med känslor blir ens egna. Individer kan ingå i olika ”vi” – 

grupper parallellt (Berglind, 1995). Det beror på vilken situation vi befinner oss i som vi 

väljer olika ”vi” – grupper. I skilda ”vi” – grupper blir mer omfattande också olika 

moralregler för hur representanterna ska bete sig eller känna mot ”dem” – grupperna. En 

grupprepresentant är inte alltid i behov av att ha gemensamma föreställningar med resten av 

gruppen, men kan tvingas till att välja att gå efter gruppens moralregler eller att inte få tillhöra 

gruppen längre. När man handlar utifrån gruppens moralregler förefaller det orsaka en 

avmattning av den enskilda skyldigheten (Berglind, 1995).  

4. Metod 

4.1 Forskningsdesign  

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökning. Vi valde att 

genomföra intervjuer med fem anställda på en kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 2 och 

3 samt ett häkte. Specificeringen av säkerhetsklassificeringen är av vikt i sammanhanget 

genom att detta belyser vilket sorts klientel man arbetar med. I detta fall ansågs den 

kvalitativa designen med ett fenomenologiskt förhållningssätt vara den mest relevanta genom 

att denna uppsats kretsar kring kriminalvårdares upplevelser om hot, våld och trakasserier. 

Syftet med intervjuerna i denna undersökning var att försöka ge en mer personlig koppling, 

genom att ta del av respondenternas egna uppfattningar, till det som framkommit i tidigare 

forskning inom området (Kvale & Binkmann, 2009).  

4.2 Urval 

Kriminalvården är en omfattande internationell organisation som innefattar 52 anstalter 

(Kriminalvården, 2012b). För att få en hög grad av precision i denna undersökning betyder 

detta att även antalet respondenter skulle behöva vara högt. Men även om antalet respondenter 

var högt skulle detta ändock inte garantera en hög grad av precision (Bryman. 2011).  



13 

 

Enligt Bryman (2011) framkommer det även att det inte är brukligt att i förväg fastställa 

någon önskad precisionsnivå, då detta enbart är en del av alla ”mätningsfel” som kan 

uppkomma. 

Med hänsyn till uppsatsens omfattning och tidsram begränsades antalet fängelser och häkten 

till ett häkte och en anstalt, dessa två låg på samma ort.  

Valet av medverkande respondenter genomfördes utifrån kriteriet att denne, vid tillfället för 

intervjun, var anställd som kriminalvårdare. Alla fem respondenter arbetade vid tidpunkt för 

intervjun inom kriminalvården. Två av de kriminalvårdare som medverkade i intervjuerna 

hade även andra befattningar inom verksamheten. Genom ett introduktionsbrev i kombination 

med intervjufrågor som vi mejlade till chefen för anstalten och häktet fick respondenterna ta 

del av uppsatsens syfte. 

Urvalsmetoden är ett snöbollsurval. Valet av denna metod grundar sig i att vi var intresserade 

av att komma i kontakt med respondenter som var relevanta för att få en 

”verklighetsuppfattning” om våra valda frågeställningar. Efter att ha kommit i kontakt men en 

kriminalvårdsinstans, i detta fall en anstalt, som var intresserad av att medverka. Kunde vi 

genom detta komma i kontakt med flera respondenter. Slutligen resulterade detta i att vi fick 

möjligheten att ta del av respondenter från flera instanser, det vill säga anstalt och häkte 

(ibid).  

 

4.3 Datainsamling 

Här presenteras hur intervjuerna och litteratursökningen formulerades och utfördes. 

4.3.1 Litteratursökning  

För att få en uppfattning om omfattningen av den tidigare forskningen som fanns tillgängligt 

för det valda ämnet valde vi att genomför artikelsökningar på databaserna: LIBRIS, Social 

services abstract och Sociological abstract samt i Altavista (Backman, 2008). Svenska sökord: 

som använts är kriminalvård, personal, socialt arbete, hot och våld, privatliv. Engelska 

sökord: work environment, social work/ers, job satisfaction, violence, prison, staff, 

correctional, experience.  

Det skall även förtydligas att alla artiklar som valts att användas var Peer-reviewed. Det 

sammanlagda träffantalen 2208 träffar förminskades ner till hanterliga 488 träffar, genom att 

http://mitt-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_tlevel&fctV=peer_reviewed&rfnGrp=show_only&dscnt=1&vl(1UI0)=contains&scp.scps=scope%3A(MITT)%2Cscope%3A(MITT-WEB)%2Cscope%3A(MITT-DIVA)%2Cscope%3A(MITT-SFX)%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1366848292928&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl(freeText0)=Kvale%2C%20S.%2C%20%26%20Brinkmann%2C%20S.%20(2009).%20Den%20kvalitativa%20forskningsintervjun.&vid=MIUN&fn=search
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kombinera ord och genom att söka på olika sökmonitorer. Genom att läsa igenom abstrakt 

uppfattades omkring ett 30-tal av artiklarna vara inom det ämne som vi hade för avsikt att 

undersöka till uppsatsen. Slutligen ansågs 5 artiklar vara användbara i vår uppsats.  

Vi använde oss även av bibliotekskatalogerna på institutionen för socialt arbete. Där vi hittade 

mesta delen av den facklitteratur som använts. För att få större förståelse över hur 

kriminalvårdens verksamhet fungerade använde vi oss av deras hemsida (kriminalvarden.se) 

därigenom hittade vi 2 rapporter som vi ansåg vara relevant för vår uppsats. Genom internet 

sökningar hittade vi även brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsidor som visade sig innehålla 

material som ansågs vara relevant.  

I uppsatsen förekommer även ett antal rapporter från SEKO, kriminalvårdens fackförbund. 

Denna litteratur tilldelades oss genom en kollega, till en av författarna, som är fackligt ombud 

på ett närliggande häkte. Denna kollega tilldelade oss detta material genom att ge 

hänvisningar till SEKO´s hemsida, www.seko.se. 

4.3.2 Intervjuns formulerande och utförande 

I utformandet av intervjufrågorna använde vi oss av en intervjuguide från Kvale och 

Brinkmann (2009). Vi började med att utforma våra forskningsfrågor, vad som vi önskade att 

få vetskap om genom intervjuerna. Därefter utformades intervjufrågorna i ett mer vardagligt 

och talvänligt språk. Anledningen till detta var, som framgår i Kvale och Brinkmann (2009), 

att göra frågorna förståeliga och lätt reflekterande för respondenterna. Är frågorna för 

akademiskt utformade kan det blir komplicerat för respondenten att ge spontana beskrivningar 

(ibid).  Vi placerade frågornas följd utifrån två teman som vi valt att forma intervjun efter. 

Dessa teman var: Arbetet och Fritiden. Anledningen till detta var att underlätta för 

respondenten att följa en tråd i sina svar (Bryman, 2011). 

Efter att frågorna blivit granskade och med vissa korrigeringar för att frågorna skulle passa 

som intervjufrågor genomfördes intervjuerna den 7:e maj 2012 på en anstalt och ett häkte. Vi 

intervjuade fem kriminalvårdare och två av dem hade ett utökat arbetsområde.   

För att ge respondenterna en uppfattning om oss som intervjuade började vi med att 

presentera oss, vårt syfte med vår uppsats samt en presentation om tidigare erfarenheter inom 

kriminalvården. Detta gjorde vi för att skapa en öppning till intervjun och inbringa ett 

förtroende hos respondenterna. Vi informerade om att vi skulle genomföra intervjuerna under 
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ljudinspelning och informerade även om att allt som sades under intervjun skulle hanteras 

under sekretess (Kvale & Binkmann, 2009). 

4.3.3 Databehandling 

Vi använde oss av bandspelare vid varje intervjutillfälle, efter överenskommelse med 

respondenterna. Vi delade upp materialet emellan oss och transkriberade data. 

Personuppgifter och respondenternas namn utelämnades, istället skapades pseudonymer. För 

att reliabiliteten skulle vara hög växlade vi materialet mellan oss och gjorde om kollegans 

jobb för att vara säkra på att inga missförstånd eller felskrivningar hade gjorts (Kvale & 

Binkmann, 2009). 

Analysen genomfördes på följande sätt: all data lästes igenom för att sedan delas in i våra två 

olika teman som resultatet och analysen har fokus på. Tekniken vi använde oss av var 

meningskoncentrering samt meningstolkning. Meningskoncentrering och meningstolkning 

innebär att man valt det relevanta från respondenternas svar och sammanfattat dessa i kortare 

meningar. Då man istället för att ha med hela svaret kodar det till någon kategori. Sådana 

kategorier har var ”ja” eller ”nej” när det gällde vårdarnas upplevelse av hot eller våld (ibid). 

Hur upplever kriminalvårdarna sin säkerhet på jobbet? Hur upplever kriminalvårdare sin 

säkerhet på fritiden, är det lätt för, till exempel före detta intagna att komma i kontakt med de 

i ”det fria”? Dessa frågeställningar har styrt vår analys av resultatet. Vi har utifrån 

frågeställningarna utmynnat två teman där tema 1 handlar om kriminalvårdares upplevelser av 

hot och våld på arbetsplatsen och tema 2 om deras upplevelser av hot och våld på fritiden.  

På grund av otillräcklig reliabilitet valdes en av intervjuerna bort, fakta från intervjun var 

mycket intressant men ansågs inte vara relevant för denna uppsats.  

Anledningen till detta var att respondenten, istället för att svara på våra intervjufrågor 

muntligt, valde att skriva ned sina svar i det tidigare utskickade introduktions- och 

informationsbrevet. Därefter tappade respondenten fokus på frågorna och valde istället att 

diskutera företeelser inte berörde denna uppsats syfte eller frågeställningar (Bryman, 2011). 

4.4 Arbetsfördelning 

I det tidiga skedet för undersökningen samlades tidigare forskning för att få en så bred och 

mångfaldig information som möjlig. Efter detta sammanställdes informationen. Efter att 
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gemensamt utformat intervjufrågorna genomfördes intervjuerna tillsammans på det utvalda 

häktet och anstalten.  

Vid sammanställningen av intervjuerna delades dessa ljudinspelningar upp mellan oss så att vi 

senare kunde byta transkriberingarna med varandra för att granska dessa så att de 

överensstämde med den information som intervjuerna resulterat i.  

4.5 Etiska överväganden  

Forskningsetiska grundsatser som vetenskapsrådet håller vid inom humanistisk – 

samhällsvetenskapligforskning introducerar det primära individskyddskravet vid 

efterforskning, indelat i fyra offentliga huvudkrav (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012), informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har beaktats under arbetets gång. Vi har tagit hänsyn till dessa krav när vi 

genomfört denna undersökning.  

Genom att medverka i en undersökning som denna föreligger vissa risker för de medverkande 

respondenterna. Risker som vi genom avidentifiering har för avsikt att eliminera.  

Som intervjuare får man helatiden överväga den information som man får genom 

respondenternas svar. Även om man är ivrig på att få vetskap om så mycket som möjligt skall 

informationen hela tiden övervägas med risken för att kränka eller inkräkta på respondentens 

integritet (Kvale & Brinkmann, 2012). 

5. Resultatredovisning och analys 

Här kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. Detta inleds med en presentation av de 

medverkande respondenterna. Resultatet kommer att varvas med redovisning av teman som 

intervjuerna delats in i och därefter kommer analys av det temat. Analysen kommer att 

genomföras med hjälp av tidigare forskning samt de teoretiska perspektiv som valts att 

användas.  

5.1 Presentation av respondenterna  

Under denna rubrik kommer respondenterna att presenteras. Deras ålder har indelats i 

åldersblock och namnen är påhittade för att bibehålla respondenternas konfidentialitet.  Här 

kommer även respondenternas aktiva år inom kriminalvården presenteras. För att bibehålla 

konfidentialiteten kommer åren att vara ungefärliga. 
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Linus är 26 – 30 år och har jobbat 5 år inom kriminalvården. 

Anton är 30 - 35 år gammal och har jobbat 1 år inom kriminalvården. 

Anna är 36 – 40 år och har jobbat 7 år inom kriminalvården. 

Kent är 36 – 40 år gammal och har jobbat 3 år inom kriminalvården. 

 

5.2 Resultatredovisning av tema 1; Trygghet på jobbet 

Linus tycker att hans säkerhet på jobbet är god, men med vissa brister. Med bristerna menar 

han att det fortfarande förekommer ensamarbete. Han skildrar att han hittills inte har blivit 

utsatt för hot som skulle kunna ses som allvarliga. Det var en gång som en klient hotade med 

att han skulle ta reda på var Linus bodde och vilka tider han slutade. Linus berättade att det är 

en del av jobbet och ingenting man lägger större vikt vid, man får ibland höra en massa 

skällsord mot en. 

”Ett negativt beslut så då får man höra både det ena och det andra ibland. Men det brukar 

rinna av en.” 

Kent säger att han känner sig ganska trygg på sin arbetsplats eftersom han har sina kollegor 

runt omkring sig hela tiden. Men han känner sig ändå orolig när han jobbar med tanke på att 

risken för att något ska hända finns hela tiden. Han berättade även att det är någonting som 

han har i baktanken jämt och därmed försvinner inte oron. Kent har inte blivit utsatt för 

fysiskt våld under sin yrkesverksamma tid, men skällsord och kränkningar är något som 

förekommer ofta. Han menar att som invandrare är man ibland mer utsatt då det kan 

förekomma rasistiska påhopp.  

 

”Man får räkna med det för det är ofta som man får höra dumma saker om sig själv som 

vårdare. Och särskilt när man ser ut som mig, då kan man få ta ännu mer ibland.” 

Anton upplever säkerheten på jobbet som bra och han har aldrig känt sig osäker. Men trotts 

att han själv inte varit med om någonting som har ifrågasatt hans känsla av trygghet tänker 

han ändå på vad som skulle kunna hända på jobbet. Man läser och hör mycket om vad som 

skulle kunna hända. Men genom att det inte ännu inträffat någonting uppger Anton att man 

med tiden släpper garden och att man vaggas in i en sorts falsk trygghet. 
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Anton har själv aldrig blivit utsatt för något fysiskt våld under sin arbetstid. Han upplever inte 

heller att han blivit utsatt för några skällsord eller kränkningar. Anton beskriver att de 

skällsord som används är mer av en jargong som en del intagna har. 

”Det beror på lite vilken jargong det är. Man lär ju känna dem här ganska fort. Och vissa 

har ju en viss jargong, det kan ju vara ord som ”plitjävel” och sådant men det är ju med 

glimten i ögat. Man ser att det är skämt /…/det är inte när dem är arga /.../ skulle det 

komma en helt ny kille och säga det efter en timme här då skulle man uppfatta det som att, 

kanske inte som ett hot men att det är någonting negativt…” 

Ordet ”plitjävel” anses mer tillhöra jargonger än som ett skällsord eller kränkning. Ordet är 

inte lika vanligt förekommande att man använder det under hotfulla situationer. Genom att 

lära känna de intagna lär man sig innebörden av orden och man kanske inte tar orden som 

kränkande eller hotfulla.  

Anton trivs bra på sin arbetsplats och han förlitar sig fullt ut på sina kollegor om någonting 

skulle hända. Första gången som Anton var med om att det gick ett larm på hans arbetsplats 

beskriver han att det bara sa ”poff” så hade det anlänt folk från hela anstalten. Han känner sig 

även trygg genom att de har en insatsstyrka som tränar regelbundet och är mycket kunniga.  

Anton tror att arbetssituationen kan vara svårare på ett häkte än en anstalt. Detta på grund av 

att personer som kommer till ett häkte inte vet vilket straff de kommer att få och genom att 

dessa personer sitter frihetsberövade utan att veta vad som kommer att hända kan detta skapa 

en labil situation, ett samtal från advokaten kan vara en utlösande faktor om denne kommer 

med ett negativt besked. Personer som sitter häktade kan vara mer irrationella och irriterade 

än personer som har fått sitt straff tidsbegränsat och fått en chans att vänja sig vid sin 

situation. Anton tror även att det kan vara farligare på ett häkte då intagna som kommer dit 

kan ha någon form av missbruk och att avvänjning och avtändning kan skapa en farlig 

situation.  

Men han tar även upp en annan faktor och det är den att personer som blir häktade inte har 

genomgått någon säkerhetsklassificering. Med andra ord kan det vara allt från en ”vanlig” 

person som sitter häktad till en ”psykpatient” som kanske inte ska vara inom kriminalvårdens 

vård utan kanske snarare skulle behöva rättspsykiatrisk hjälp.  
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Anna uppger inte att hon går omkring och funderar på säkerheten när hon jobbar. Men hon 

kräver att vissa saker ska fungera. Någonting som gör henne upprörd är ensamarbetet. Anna 

har själv hamnat i situationer som gjort henne orolig eller rädd. En situation som hon berättar 

om var en intagen som inte tyckte om henne. Denne utsatte henne för en kontinuerlig 

”mobbing” genom att till exempel sparka fotbollar mot henne, sätta ut armbågar när hon gick 

förbi samt förhindra henne från att lämna avdelningen. Detta resulterade i att Anna hade 

mardrömmar på nätterna, drömmar som handlade om vad som skulle hända när den här killen 

”muckade”. Detta löstes genom att kriminalvårdsinspektören, Annas chef, pratade med den 

intagne som lovande att Anna inte skulle behöva oroa sig. 

Hon har inte blivit utsatt för något fysiskt våld under sin arbetstid men har däremot blivit 

utsatt för kränkningar och skällsord flertalet gånger. 

”Det kan gå i perioder, för det är olika personer som är så. Då kan man höra det flera 

gånger om dagen eller flera gånger i veckan. Men oftast behöver man ju inte göra det, men 

i snitt, var och varannan dag.” 

Om situationen skulle kräva det så skulle Anna förlita sig fullt ut på sina kollegor som stöd. 

Hon trivs väldigt bra på sitt jobb och de gånger som Anna inte känner att hon kan lita på sina 

kollegor har hon påtalat de öppet och man har löst situationen.  

Då Anna utöver sitt arbete som kriminalvårdare även jobbar som skyddsombud berättar hon 

lite om hur hon jobbar inom denna roll. Hon berättar att de arbetar stenhårt mot ensamarbete. 

Hon upplever att problemet grundar sig i att hennes kollegor väljer att genomföra ensamarbete 

även fast de vet om att de inte ska göra det och även fast man från ledningens sida uppmanar 

till att man inte ska genomföra ensamarbete. Hon upplever att man gör det av vana och för att 

man tror att man sparar in tid på att göra det. 

Som skyddsombud har Anna fått ta del av händelser där hennes kollegor varit med om saker 

under sina arbetstider som resulterat i att de har känt ett obehag eller rädsla på grund av sitt 

jobb. Anna berättar även om kollegor som har fått ta emot skällsord medan man varit med 

intagna på permissioner. Under dessa fall har hennes kollegor varit uniformerade och varit 

med den intagne på allmänna platser.   

Att vara ”personlig men inte privat” är någonting som Anna upplever vara lätt att glömma när 

man har personer som återkommer inom kriminalvården. Hon beskriver hur man ”lär känna” 
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de intagna och man kanske börjar bete sig mer som ”vänner” även fast man inte är det och 

man glömmer att tänka på säkerheten.  

”/…/personlig men inte privat till exempel /…/ det finns ju riktlinjer för hur man ska, hur 

man ska förflytta sig. Hur man ska öppna dörrar och, och hur man transporterar klienter. 

Men vi, jag kan gå med 8 killar bakom ryggen och den sista vårdaren hinner inte med. För 

att jag tycker ”det här är mina killar jag känner de” men så ska vi ju inte göra. Och det här 

jag menar man glömmer bort att det faktiskt är intagna jag har ingen aning om. Och 

ibland kan det ju finnas någon kille i den här gruppen som faktiskt inte har suttit här 

innan. Jag börjar behandla alla, alla lika, på gott och ont. Jag tror att alla är lika snälla.” 

Som skyddsombud får Anna ta del av när någon kollega är orolig eller rädd. Men hon 

upplever att personalen på det häkte som hon arbetar på känner sig trygga på sin arbetsplats. 

Hon vill också förtydliga att även om personalen känner sig trygga och säkra tar de inte saker 

och ting med en klackspark. Man tänker konstant på säkerheten och man känner en respekt 

för de man arbetar med. Man är medveten om att incidenter inträffar och man arbetar för att 

på ett så bra sätt som möjligt kunna hantera situationer som kan uppstå. Och man håller koll 

så att alla i arbetsgruppen mår bra.  

 

5.2.1 Analys av tema 1 

Som kan ses utifrån det som presenteras ovan så upplever respondenterna att de känner sig 

säkra på sin arbetsplats. De påpekar dock att det finns vissa brister i säkerheten och att de har 

en underliggande oro över vad som skulle kunna hända. En av bristerna som respondenterna 

påpekar är ensamarbetet.   

Detta är även någonting som SEKO (2009, 2012) påpekar är ett problem som utsätter 

kriminalvårdarna för en säkerhetsrisk. Enligt deras studier framkommer det att det är vid 

underbemanning och ensamarbete som det är störst risk för kriminalvårdarna att bli utsatta för 

hot och våld. Riskerna med ensamarbete är även någonting som tas upp i Martin et al. (2012) 

där man beskriver att kriminalvårdarna har en oro över huruvida hjälp skulle hinna fram i tid 

om en incident skulle uppstå (SEKO, 2009, 2012; Martin et al., 2012). 
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SEKO (2009, 2012) påpekar att det inte räcker med att förlita sig på den tekniska säkerheten 

utan att den bästa säkerhetsåtgärden är personalstyrkans personantal som är den huvudsakliga 

säkerheten.  

Samtliga respondenter uttryckte att den säkerhet som de upplevde på sin arbetsplats grundade 

sig mycket på den tillit dem hade för deras kollegor som fanns där om en incident skulle 

inträffa. Deras handlingsutrymme är begränsat, särskilt om de är ensamma. En 

kriminalvårdare har ibland ingen möjlighet till att modifiera en omständighet, exempelvis när 

en intagen blir aggressiv, utan behöver allt stöd denne kan få av sina kollegor (Berglind, 

1995). 

Tidigare nämndes de så kallade ”vi- och dem” grupperna. Dessa grupperingar kan även bildas 

på anstalter, då vårdarna ses som en grupp och de intagna som den andra gruppen, detta kan 

bidra till ”vi och dem” tänkande som inte gynnar relationerna utan leder till att man förlorar 

empatin för ”dem” gruppen. Genom att försätta sig i situationer med de intagna där man inte 

kan förlita sig på den hjälp som kollegorna kan tillgå hamnar kriminalvårdarna i ett underläge 

mot den så kallade ”dem” gruppen (ibid). 

Att arbeta inom kriminalvården är som att arbeta på en arena, där man ska vara på ett visst 

sätt. Människor har en stor uppsättning av olika roller som de använder i olika situationer. I 

detta sammanhang har vårdarna en distanserad roll till de intagna som kraftigt påvisar detta 

grupptänkande och också att kriminalvårdarna har en viss makt över de intagna (Berglind, 

1995).   

En annan aspekt som förstärkt tänket kring ”vi och dem” är den policy som kriminalvårdarna 

skall arbeta utifrån, nämligen ”personlig men inte privat” som Anna pratar om i sin intervju. 

Genom detta sätt att arbeta förstärks avståndet mellan grupperna. Dock är detta 

förhållningssätt nödvändigt utifrån säkerhetsaspekter. Genom att distansera sig till de intagna 

och inte ge dem information om sina eller sina kollegors privata angelägenheter försvårar 

detta för de intagna att få en inblick i kriminalvårdarens privatliv. 

En anledning till att de före detta intagna ibland söker upp kriminalvårdarna eller deras 

anhöriga på deras fritid kan bero på att detta ”vi – och dem” tänkande finns kvar även när den 

intagne har lämnat anstalten eller häktet (Nylander, 2006).  

Intervjuerna som genomfördes till denna uppsats hade inte samma resultat som det som 

påvisats i den tidigare forskningen inom området som ovan har presenterats. Ingen av 

respondenterna hade blivit utsatt för fysiskt våld vid intervjuernas genomförande. Några hade 
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blivit hotade men inte av den grad att det hade vidtagits några större åtgärder. Man kan 

däremot inte generalisera dessa intervjuer och utgå ifrån att alla kriminalvårdare delar samma 

erfarenheter.  

Om man tittar på den tidigare forskningen ser man att det föreligger stora risker för att 

kriminalvårdare, någon gång under sin yrkesverksamma tid, blir utsatta för hot och våld. När 

en person är intagen på en anstalt eller ett häkte kan denne lätt få ångest över sin situation 

samt bli väldigt rastlös, vilket kan leda till att klienten blir aggressiv och hotfull mot andra 

intagna eller kriminalvårdarna (Rinnan & Sylwan, 1994).  

De situationer som våra respondenter beskrev, där de upplevde att de blev hotade eller 

trakasserade av de intagna, hade samma orsaker som beskrivs i Gustavsson & Svedbergs 

(2002) rapport. Utlösande faktorer kan vara att leverera negativa besked till de intagna eller 

att kriminalvårdarna bara gör sitt jobb. När en intagen ska förflyttas från exempelvis ett häkte 

till en anstalt är det mest vanligt att denne blir aggressiv och utåtagerande mot 

kriminalvårdarna som har hand om förflyttningen (ibid).  

Enligt statistik består hälften av de inrapporterade hoten mot kriminalvårdarna av verbala hot 

och kränkningar (Gustavsson & Svedberg, 2002), våra respondenter visade också på att detta 

var väldigt vanligt.  

Samtidigt kan man dra paralleller med socialarbetare och deras klienter, eftersom det även 

kommer in många rapporter om hot från socialarbetarna (Shields & Kiser, 2002; Balloch et 

al., 1998).  

Många undersökningar har kommit fram till att en kriminalvårdare ska vara tuff på sin 

arbetsplats. På denna arena, det vill säga arbetsplatsen, ska man infalla i en viss roll och inte 

visa någon rädsla för de intagna eftersom detta kan komma att utnyttjas. Rollen som den tuffa 

kan ha lett till att man inte lägger större vikt vid verbala hot och kränkningar. Alla våra 

respondenter påpekade att hot, våld och kränkningar på arbetsplatsen ingår i jobbet. Men även 

om man inte lägger någon större vikt vid incidenterna eller ”neutraliserar” verbala hot eller 

kränkningar av detta slag så hamnar de ändå i vårt ”me” och vi riskerar att bli påminda om 

dem senare i livet (Rinnan & Sylwan, 1994; Trost & Levin, 2010; Berglind, 1995). 

En individs tidigare upplevelser influerar ens tankesätt och beteende. ”I” tolkar olika 

situationer samt agerar på ett visst sätt på grund av det som individen tidigare har upplevt. 

Dessa upplevelser lagras då i vårt ”me” och kan plockas fram därifrån i vissa fall automatiskt 

(Trost & Levin, 2010). Det våra respondenter upplever på sin arbetsplats direkt riktat mot de 

eller indirekt, genom att få kännedom om någonting av sina kollegor, sparas i deras ”me”. 
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Dessa upplevelser, både positiva och negativa, ligger där trots att man inte reflekterar över 

dem (ibid).  

Det finns inga tydliga tidsbegränsningar över hur länge våra upplevelser och minnen lagras i 

vårt ”me”. Detta antyder att man när som helst i livet skulle kunna bli påverkad av tidigare 

händelser och upplevelser. Alltså kan man genom sin yrkesroll bli påverkad emotionellt i 

senare skeden i livet av upplevelser som man då inte trodde var allvarliga (Trost & Levin, 

2010).  

 

5.3 Resultatredovisning av tema 2: Trygghet på fritiden 

Anton uppger att han känner sig trygg när han går hem från jobbet. Han eller hans familj har 

inte varit med om någonting som har gjort honom otrygg på sin fritid och som kan relateras 

till hans arbete.  

Han uppger inte heller att han undviker vissa platser på grund av sitt arbete. Han har förövrigt 

inget större intresse av att vara ute i krogmiljö eller liknande. Dock har han ett låst facebook – 

konto på grund av sitt arbete.  

Anna känner sig i överlag trygg när hon går hem från jobbet men refererar till den incidenten 

som tidigare nämnts, när en intagen kontinuerligt trakasserade henne. 

Hon har erfarenheter av att hon och hennes familj blivit utsatta för hot under hennes fritid. 

Anna var ute med sina barn då en före detta intagen gick fram till dem och spottade framför 

hennes fötter samtidigt som han tittade hotfullt på dem. Den incidenten var som tur inte av 

den allvarligare graden och innefattade inte någon form av hot mot deras hälsa. Men 

incidenten resulterade i ett obehag för henne.  

Anna undviker vissa platser på grund av sitt arbete. Anledningen till detta är att hon genom 

sitt jobb fått vetskap om var vissa grupper av människor uppehåller sig och känner inte att hon 

är intresserad av att vistas på dessa platser.  

Hon tar upp ett exempel där en kollega fått hem brev från tidigare intagna som innehållit kort 

på dennes barn. Dessa kort ska ha varit tagna på barnen medan de varit på dagis. Anledningen 

till att man skickade bilderna var för att visa att man visste var hans barn fanns. Hon tycker att 

kriminalvården hjälpte hennes kollega på ett bra sätt och att denne fick ett bra stöd. I detta fall 

fick kollegan vara borta från jobbet under en period och fick en resa till en okänd ort tills man 
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hade utrett vad som låg bakom denna incident. Hon tror dock inte att denne person fortfarande 

arbetar inom kriminalvården, med anledning av denna händelse.  

 

Linus har inte aktivt valt att ta bort upplysningar om honom i olika sökmotorer som till 

exempel eniro. Han känner sig trygg och säker när han lämnar sin arbetsplats och går hem. 

Trots att Linus har blivit hotad på arbetsplatsen av en intagen: 

”/…/han kunde ta reda på vart jag bodde, vilka tider jag slutar.” 

Varken han eller hans familj har någon gång hittills blivit utsatta för fysiskt våld eller hot på 

Linus fritid. Och han ser inte på sin fritid på det sättet att hans jobbplats skulle kunna vara ett 

handikapp när det gäller val av platser man går till.  

”/…/jag bor en bit utanför staden så det är inte så ofta som jag är på krogen nu. Men det är 

ingenting som jag har liksom tänkt välja bort för att jag kan stöta på klienter där. Tidigare 

när man bodde i staden då träffade man ju på de återkommande missbrukarna men de 

undviker mig och jag undviker de. Hälsar de så hälsar jag men det är inte så att man söker 

efter att få hälsa på de och jag har aldrig upplevt det som obehagligt.” 

Kent säger att han gärna skulle vilja vara lite mindre offentlig, när vi frågade om han hade 

några skyddade uppgifter om honom på till exempel eniro eller hitta.se sa Kent att han inte 

har tänkt så mycket på det tills nu men att om han har det skulle han gärna vilja ta bort det 

data från allmänheten. Kent berättar även om sin oro när han går hem från jobbet: 

”Nej, då är man ensam och man vet inte vem som är arg eller sur på en. Man gör sitt jobb 

men man vet inte om alla är nöjda så man vet aldrig vad som kan hända på staden eller 

hemma. Ibland får man vara på sin vakt.” 

Samt att han försöker undvika många ställen på grund av de före detta intagna: 

”På fritiden gör jag inte så mycket men när jag gör någonting så gör jag det helst inte i 

staden. Sedan jag började inom kriminalvården har jag inte varit så mycket på krogen, jag 

försöker att undvika det. Innan var jag mycket ute på krogen, men inte nu längre. Jag kan 

räkna att sedan jag började jobba inom kriminalvården har jag varit ute på krogen 2 – 3 

gånger max och inte här, absolut inte här i staden för att man vet att man kan träffa gamla 

klienter på vissa ställen /…/”. 

Kent uppger att han inte har blivit utsatt för hot eller våld på sin fritid av de före detta intagna 

utan att de har oftast varit väldigt vänliga mot honom då de träffats utanför jobbet. 
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5.3.1 Analys av tema 2 

Hot och våld på jobbet kan påverka de anställda även på deras fritid. Man kan ta med sig 

jobbet/oron hem (Rinnan & Sylwan, 1994). De flesta av våra respondenter påpekar att de 

känner sig trygga under sin fritid och att de inte har reflekterat över att ta bort sina 

personuppgifter från allmänna söksidor. Det vanligaste var att de hade så kallade låsta 

Facebook-konton. En av respondenterna yttrade att han inte tidigare reflekterat över att ta bort 

sina personuppgifter men att han gärna skulle vilja vara mer anonym.  

Det sker ständiga förändringar i våra jag, när vi samspelar med andra och även oss själva. Vår 

undersökning visar parallellt med tidigare forskning inom området på att hot och våld kan 

leda till att vi blir sjuka. Underbemanning på arbetsplatsen, hot, våld och trakasserier mot en 

kriminalvårdare kan orsaka en förändring i individens jag (Trost & Levin, 2010). En sådan 

förändring kan leda till att kriminalvårdaren mår psykiskt dåligt och inte vill gå till sitt jobb.  

Som tidigare nämnts sparas alla upplevelser som en individ erfarit i någonting som kallas för 

”me”. När individer tar fram deras tidigare upplevelser från ”me” handlar de då automatiskt 

med ”I”. Kriminalvårdarna lagrar sina upplevelser av hot, våld och trakasserier i sina ”me”. 

En tidigare liknelse med en stor tunna gjordes, vi samlar på alla våra upplevelser i den (”me”) 

(ibid). Utan att egentligen veta det eller ha dem tillgängliga hela tiden. När våra respondenter 

säger att de hot/kränkningar som de har varit med om bara ”rinner av dem” så kan det bara 

vara för stunden. Dessa negativa upplevelser kan dyka upp igen senare i livet och påverka 

kriminalvårdarna emotionellt. Om de anställda känner sig rädda och oroliga på sitt jobb kan 

detta följa med även hem och de kan undvika vissa situationer på sin fritid (ibid).  

Berglind (1995) pratar om de olika arenor som vi använder våra roller inom, dessa arenor i 

vår studie är kriminalvårdares arbetsplats samt deras fritid. Eftersom deras upplevelser från 

jobbet lagras i deras ”me” kan dessa plockas fram även på deras fritid. Då blir dessa två 

arenor sammankopplade, respondenterna poängterade dessutom att de undviker vissa platser 

för att inte stöta på före detta klienter. Att hela tiden ha sitt jobb i baktanken gör det svårt för 

en person att kunna släppa arbetet och slappna av när man är ledig.  

Kent berättade i sin intervju att han hela tiden tänker på att han är helt oskyddad så fort han 

lämnar sin arbetsplats, att han inte har några kollegor som kan komma till hans undsättning. 

Han berättade även att han undvek vissa platser på orten där han misstänkte att han kunde 

träffa på de före detta intagna. Hans upplevelser från anstalten finns nu inpräglade i hans 

”me”. Anna har berättat om hennes mardrömmar efter att hon blev trakasserad av en intagen 

(som nämns i resultatredovisning av tema 1) och att hon och hennes familj blev utsatta för en 
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hotfull händelse på hennes fritid. Detta är ett annat sätt att visa på att tidigare upplevelser som 

sparas i vårt ”me” kan påverka oss senare i livet (Trost & Levin, 2010). Anna berättade även 

om en kollega som hade blivit utsatt för hot utanför jobbet, där kriminalvården vidtog 

allvarligare åtgärder genom att skicka iväg familjen till en okänd ort, senare resulterade det i 

att den vårdaren avslutade sitt jobb inom kriminalvården. Att vårdarnas tankesätt och 

agerande präglas så mycket av deras upplevelser från deras arbetsplatser kan innebära en stor 

handlingsbegränsning på deras fritid på grund av att de kanske undviker vissa platser eller 

drar sig undan en viss sort människor som de har en arbetsassociation till (ibid). 

Detta påvisar även att det inte enbart är känslor och upplevelser som en kriminalvårdare kan 

komma att ”ta med sig hem” utan även ett beteendemönster. Risken att komma i kontakt med 

före detta intagna är någonting som dem utsätts för. Av det som framkommer under rubriken 

”Vi - och Dem”, i denna uppsats, upphör inte grupptänkandet utanför murarna. Av allt att 

döma är detta sätt att tänka någonting som präglar parternas inställning till varandra oavsett 

tid eller plats. Vilket gör att dessa grupper har svårigheter att interagera med varandra även i 

”det fria” (Berglind, 1995). 

Denna företeelse kan resultera i en obehagskänsla för kriminalvårdarna. Någonting som 

påvisas i en del av citatet från Kent (sid. 25):  

”/…/man vet aldrig vad som kan hända på staden eller hemma. Ibland får man vara på sin 

vakt.” 

Med detta påvisas hur kriminalvårdarnas säkerhetsupplevelse upplevs på deras fritid. Det 

fanns i våra respondenters svar indikationer på att deras upplevelse av säkerhet på deras fritid 

påverkades genom deras yrke.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion/Källkritik 

Vi har genomfört en undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer där vi har haft störst 

fokus på kriminalvårdares upplevelser av våld och hot på jobbet och även på deras fritid.  

Den kvalitativa formgivningen passade uppsatsens avsikt med att undersöka hur anställda 

inom kriminalvården upplever sin säkerhet på jobbet och på fritiden. Vi kunde därmed 

granska deras individuella upplevelser av att bli utsatta för hot och våld. Vid intervju 

utformandet påverkar forskarna alltid intervju frågorna (Kvale & Binkmann, 2009).  

Forskarnas förförståelse och vanföreställningar kan inverka på vilka frågor som ställs och 
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vilka konklusioner som dras. Av den orsaken har förförståelsen av våra tidigare erfarenheter 

framförts före utformandet av intervjuerna och har återkastats under arbetets gång. Svar som 

förväntades kan ha blivit påverkade av den tidigare efterforskningen. 

Utifrån den urvalsmetod som användes, snöbollsmetoden, var det enda kravet för 

respondenter att de var anställda inom kriminalvården, detta utan att känna till vad de hade för 

upplevelser inom ämnet som vi avsåg att skildra.  

Teorierna som valdes som noggrann undersökningsredskap utsågs med fokus på samspel, i 

vilket hot och våld tar form (ibid). Föreställningarna har haft möjlighet att klargöra de 

fenomen som resultaten demonstrerar. 

Trots böcker och skrifter om anstalter och häkten i andra länder kan det vara svårt att dra 

direkta paralleller till svenska anstalter och häkten då andra länders kriminalvård och syften 

för yrkesutövningen kan skilja sig från den svenska kriminalvården. Vissa böcker och skrifter 

med väsentlig forskning har varit äldre och data kring tidsmässiga utvecklingar finns inte. 

Kan hända att det krävs ytterligare forskning kring just kriminalvårdare och deras 

arbetsatmosfär? 

 

6.2 Diskussion av resultat och konklusioner 

Arbetet inom den svenska kriminalvården kanske inte är som det illustreras i action filmer 

eller har motsvarande arbetssätt som man ser från till exempel amerikanska anstalter. Men det 

kan inte förträngas att incidenter händer där människor kommer till skada. Detta har påvisats 

mycket tydligt i den tidigare forskning som föreligger denna uppsats. Samt den tragiska 

händelsen på Flemingsbergs häkte år 2011. 

Hot, våld och trakasserier förekommer även inom andra yrkesgrupper så väl nationellt som 

internationellt och detta är ett stort problem (Jerre, 2009). Inom kriminalvåden är det häktes 

personal och transportjänsten som är mest utsatta när det kommer till hot, våld och 

trakasserier (BRÅ, 2006). En av våra respondenter yttrade att han trodde att det förekom mer 

hot, våld och trakasserier inom häktets verksamhet på grund av att personerna som var intagan 

där inte hade genomgått någon säkerhetsklassificering. Han yttrade även att det kunde bero på 

att dessa intagna ännu inte vet vad som kommer att hända, eller vilket straff dem kommer att 

få. Eller att nyintagna kan ha ett aktuellt missbruk vilket kan leda till avtändningar och 

avvänjningar som kan vara svårhanterliga.  



28 

 

Situationer där kriminalvårdarna lämnar negativa besked till den intagne eller när de inte är 

eniga i beslut med sina kollegor samt när de ingriper i bråk intagna emellan är de tre 

vanligaste situationerna för kriminalvårdarna där hot, våld och trakasserier förekommer. 

Som tidigare forskning visar så förekommer det att kriminalvårdare väljer att undvika vissa 

konfrontationer för att man inte vill förstöra stämningen (Martin et al., 2012). Detta visar på 

att kriminalvårdarna möjligen upplever ett obehag över att man måste leverera negativa beslut 

till de intagna. Detta bidrar till en kriminalvårdares upplevelse av att inte vara säker på sin 

arbetsplats.  

När incidenter uppstår som anses vara allvarliga ska kriminalvården erbjuda kriminalvårdarna 

debriefing, eller stödsamtal (BRÅ, 2006). I denna uppsats har inte undersökningar genomförts 

huruvida dessa är tillräckliga för kriminalvårdarnas välmående och säkerhetsupplevelse. Men 

vi ställer oss ändå frågande till detta. Anna beskriver en situation där en kollega fått lämna 

orten efter att han fått bilder hemskickat på sina barn. Här valde kriminalvården att förflytta 

kriminalvårdaren till en annan ort tills incidenten var utredd. Men trots detta, trodde Anna, att 

denna kriminalvårdare valde att avsluta sin tjänst. Vilket leder till följdfrågan, hur denna 

kriminalvårdare påverkades av denna incident senare i livet? 

För att förhindra att allvarliga incidenter inträffar under arbetstid använder sig kriminalvården 

mycket av tekniskt säkerhet för att skydda kriminalvårdarna, vilket framkommer i Nylander 

(2006) och SEKO (2012). Av vad som framkommer i de genomförda intervjuerna kände även 

respondenterna en stor trygghet i sina kollegor, att dessa skulle komma till hjälp om 

situationerna skulle kräva detta.  

Den frågeställning som kan föras kring detta är om den tekniska säkerheten genererar i en 

känsla av säkerhet hos kriminalvårdarna? Som framkommer i SEKO´s rapporter (2012) så har 

personalstyrkan blivit större inom kriminalvården. Men detta resulterar enligt dem inte i fler 

kriminalvårdare som arbetar med de intagna utan att fler kriminalvårdare sätts i administrativa 

arbetsuppgifter. Utifrån denna rapport samt det våra respondenter antyder så är det i första 

hand kollegorna man förlitar sig på i samband med att incidenter inträffar. Detta gjorde även 

att respondenterna ställde sig negativa till det så kallade ensamarbetet som är slentrianit 

förekommande.  
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Det framkommer även i artikeln av Martin, L. J. et al. (2012) hur kriminalvårdarna i Alabama 

känner en stor oro över att bli övermannade på grund av en liten personalstyrka kontra antalet 

intagna.  

Genom att se till detta resonemang kan slutsatsen dras att den tekniska säkerheten genererar i 

en viss säkerhetskänsla bland kriminalvårdarna. Men att denna säkerhet inte är betydande om 

man inte har sina kollegor att förlita sig på. Därför borde den form av säkerhetsresurs ses som 

ett verktyg inom säkerheten snarare än den preliminära insatsen.  

Genom teknisk säkerhet och stöd från kollegor upplever kriminalvårdarna en säkerhetskänsla 

på sin arbetsplats. Men vad händer när kriminalvårdaren lämnar arbetsplatsen? Den tekniska 

säkerheten som används på arbetsplatsen hjälper inte kriminalvårdarna efter att dem har 

lämnat jobbet. Även om kriminalvårdrana upplever en säkerhet och ett stöd i sina kollegor så 

kan inte dessa finnas runt en konstant under fritiden. Kent pratade mycket om att han kände 

sig oskyddad så fort han lämnade sin arbetsplats. Genom sitt arbete som kriminalvårdare 

utsätts den privata säkerheten. Man skall inte glömma att personer som är intagana kan bygga 

upp en aggression mot kriminalvårdarna. Detta kan resultera i att denna aggression leder den 

intagne till att vilja ”hämnas” på kriminalvårdaren i dennes privata sfär. Genom detta ställer vi 

oss frågande hur lätt det är för de intagna att komma i kontakt med kriminalvårdarna ”utanför 

murarna”?  

En aspekt som framkommit i denna uppsats är att kriminalvårdarna är skyldig att bära en 

tjänstebricka under tjänst. På denna bricka skall kriminalvårdarens namn och befattning eller 

funktion skall anges (KVAF, 2007). Detta ställer vi oss frågande till utifrån en 

säkerhetsaspekt. Med dagens teknologi finns det stora möjligheter till att söka upp personer 

genom att bara göra sökningar på deras namn. Vi ställde frågan till våra respondenter om dem 

hade några skyddade personuppgifter? Så som att man tagit bort sina uppgifter från till 

exempel eniro, hitta.se eller om man valt att ha så kallade låsta Facebook-konton. Ingen av 

respondenterna hade reflekterat över att skydda sina uppgifter förutom låsta Facebook-konton. 

Men det är inte enbart detta som gör att kriminalvårdarnas privata säkerhet utsetts. Efter 

frigivning så föreligger det en risk att kriminalvårdarna och de före detta intagna kommer i 

kontakt med varandra i samhället i olika sammanhang. Våra respondenter antydde att vissa av 

dem undvek vissa platser för att de visste att de före detta intagna upprätthåller sig på dessa 

platser. Om det skulle vara så att det finns olösta konflikter mellan kriminalvårdaren och den 

före detta intagna kan detta resultera i en incident som innefattar hot, våld eller trakasserier. 
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Som vi tidigare skrev sträcker sig ”vi – och dem” tänkandet även utanför anstaltens/häktets 

verksamhet. Detta tänkande och grupptillhörighet som de har haft när de har suttit på 

anstalten/häktet kan ha varit väldigt negativt. På grund av att kriminalvårdarna hade varandra 

och de intagnas handlingsmöjligheter inte var så stora kanske vill den före detta intagna 

hämnas nu när denne är ute i det fria och kriminalvårdaren är helt oskyddad. En av våra 

respondenter hade erfarenheter av en mindre incident som kan relateras till detta. Denna 

incident innefattade att en före detta intagen mötte henne och hennes familj samt spottade 

framför dem. Detta uppfattades inte som någon allvarligare incident men påvisar ändå 

förekomsten av möten mellan intagna och kriminalvårdare i ”det fria”. Samma respondent 

berättade om en kollega vars barn blivit uppsökt på dagis och att man senare skickat hem 

bilder som tagits på barnen. Denna form av incidenter uppfattas som mer allvarliga och 

påvisar även vilka risker som kan komma att uppstå för kriminalvårdarnas anhöriga. 

Omfattningen av incidenter på kriminalvårdarnas fritid och i vilken utsträckning som deras 

anhöriga blir påverkade är föga efterforskat. Anledningen till detta är att 

rapporteringssystemet som används inom kriminalvården inte innefattar denna sort av 

incidenter. Incidenter som inträffar i denna form anmäls troligen genom en polisanmälan.  

Man kan alltså konstatera att kriminalvårdrana är utsatta för risker genom sin profession. Men 

varför är detta ett faktum? En av anledningarna kan vara det tidigare nämnda begreppet ”vi 

och dem”. Begreppet ”vi och dem” är ett känt begrepp även inom kriminalvården. Här rör det 

sig om att tankar och föreställningar kring uttrycket ”vi och dem” skulle kunna relateras till 

kriminalvården där kriminalvårdare och de intagna delas in i dessa två grupperingar. Ett 

avstånd i förhållande till de intagna kan vara en av förväntningarna på rollen som 

kriminalvårdare, detta kan leda till att grupperingar bildas (Berglind, 1995). 

Den stora skillnaden i förhållandet mellan de intagna och kriminalvårdarna kan bero på den 

maktposition som kriminalvårdarna har och som försätter de intagna i en beroendeställning. 

Detta förhållande kan leda till en negativ inställning till varandra och därigenom leda till våld 

och hot. Gruppindelningen tillsammans med otillräcklig empati mellan parterna kan leda till 

att gruppmedlemmarna tar på sig en annan roll och beter sig annorlunda än vad de vanligtvis 

gör utanför gruppen, till exempel använder sig av våld (Rinnan, & Sylwan, 1994). Anstalten 

är en arena som de olika aktörerna agerar på. Man kan på grund av den förväntade rollen 

spela någon man egentligen inte är. Handlingsmöjligheterna för både de intagna och 
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kriminalvårdarna är begränsade och det finns en viss förutbestämd förväntning på de båda 

grupperna (Berglind, 1995). 

Det tycks även finnas en benägenhet hos de intagna att hota kriminalvårdare i samband med 

frigivning (BRÅ, 2006). Kriminalvårdares och de intagnas grupptillhörigheter fortsätter alltså 

att vara av vikt även utanför anstalter och häkten. Att sätta vissa skiljelinjer mot de intagna 

ingår i en kriminalvårdares yrkesroll, men av vissa intagna kan dessa skiljelinjer upplevas 

som personliga påhopp. Detta leder till behov att hämnas mot den kriminalvårdare som 

genomfört sitt yrkesutövande (ibid). 

Inom kriminalvården har man policyn som kallas ”personlig men inte privat”, denna policy 

reglerar hur kriminalvårdare interagerar med de intagna. Den innefattar bland annat att man 

inte pratar med de intagna om andra kollegors privata angelägenheter. Man pratar inte heller 

med de intagna om sina egna privata angelägenheter, så som var man bor eller närmare 

detaljer vad man gör under sin fritid (Nylander, 2006). Denna policy gynnar ändå 

förutsättningarna för att kriminalvårdarna skall vara säkrare på sin fritid. 

Genom denna uppsats har vi sett tydliga tendenser till att kriminalvårdarnas fritid påverkas av 

deras upplevelser från deras yrkesverksamma tid. Man har en underliggande oro över att 

träffa på de före detta intagna i det fria och med anledning av detta väljer att inte befinna sig 

på vissa geografiska platser. Alla händelser som man upplever lagras i det som vi tidigare 

benämnt som ”me” i denna uppsats. Eftersom man inte vet hur länge upplevelserna och 

minnena kan ”lagras” finns det inte heller någonting som kan säga när dessa upplevelser kan 

komma till ytan igen (Berglind, 1995). Detta betyder att man som kriminalvårdare omedvetet 

kan gå och bära på händelser som senare i livet kan komma att påverka en negativt.  

Det är med detta som vi vill påvisa vikten av ett fungerande hanteringssystem vid incidenter. 

För att minska risken för efterkommande ohälsa hos personalen i yrken som riskerar att bli 

utsatta för hot, våld eller trakasserier på sin arbetsplats.  

Genom denna uppsats har vi belyst att kriminalvårdarnas säkerhetsupplevelser på och utanför 

jobbet varierar. Den övergripande upplevelsen hos våra respondenter var att man kände sig 

säker på och utanför jobbet men att det fanns brister i detta. Belysningen och 

uppmärksammandet av dessa brister ger möjligheten till en förändring och förbättring. Samt 

skildra våra respondenters uppleveler av den emotionella påverkan som deras arbete har på de 

både yrkesmässigt och privat.  
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Rekommendation till fortsatt forskning inom området 

Att hot, våld och trakasserier förekommer i kriminalvårdarnas arbetsmiljö framkommer 

tydligt i denna uppsats. Trotts att respondenterna som medverkat inte skildrar att de varit med 

om händelser som de skulle vilja klassa som ”allvarliga”, framkommer det övergripande 

genom den tidigare forskningen som presenterats i denna uppsats.  

En aspekt som benämns i denna uppsats är att det även föreligger en risk för 

kriminalvårdarnas familj att bli utsatt av hot, våld och trakasserier. Dock har det enbart gjorts 

uppfattningar om vidden av detta. Därför skulle det vara intressant att genomföra vidare 

undersökningar inom detta område för att se i vilken utsträckning som kriminalvårdares 

familjemedlemar blir påverkade.  

Av de som framkom av våra respondenter ansåg man att stödet var bra efter att incidenter 

inträffat. Även framkom det i BRÅ (2006) att man hanterade incidenter genom stödsamtal 

och debriefing. Det man kan ställa sig frågande till är vilken långsiktig effekt som denna 

hantering medför? Det skulle vara av intresse att göra en uppföljning av dessa debriefingar 

och stödsamtal.  

Någonting som var återkommande hos våra respondenter var att man såg hot, våld och 

trakasserier som en del av vardagen. Man såg inte så allvarligt på muntliga kommentarer från 

de intagna. Hur vida detta är en hälsosam arbetsmiljö kan man ställa sig frågande till? Kan det 

föreligga en underliggande ohälsa att vistas i dessa miljöer under längre perioder? 

Då man ser det som meriterande att ha högskoleutbildning inom socialt arbete när man skall 

arbeta inom kriminalvården är det av vikt att belysa ämnen som dessa. Att ha en förståelse 

och en kunskap om innebörden av vad yrken som dessa innefattas ger en större möjlighet till 

att kunna bemöta och hantera situationer som medföljer i ens yrkesutövande.  
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Bilaga 1 

Hur upplever du din säkerhet på jobbet? 

 

Vi är två studenter från socionomutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund som nu är 

inne på vår femte termin och i full gång med vår C-uppsats, som vi inriktat mot 

kriminalvården och hur kriminalvårdare upplever sin säkerhet. 

Att arbeta med människor som blivit frihetsberövade kan i vissa fall innebära att man möter 

psykiskt instabila personer, ibland just på grund av att de frihetsberövats, ibland på grund av 

olika diagnoser som kan kopplas till oförutsägbart beteende. Personer som dömts till 

kriminalvård är per definition kriminella och har ofta andra kriminella i sina personliga 

nätverk.  

Dessa förhållanden kan utgöra riskfaktorer för kriminalvårdare, vars säkerhet påverkas såväl 

under arbetstid som under fritiden.  

Med detta som grund har vi intresserat oss för säkerhetsarbetet inom kriminalvården och att 

granska hur kriminalvårdarna själva upplever sin säkerhet. 

 

Genom denna intervju – som är helt anonymt – hoppas vi få en aktuell bild kring 

hur kriminalvårdare upplever sin säkerhet. För att vi ska kunna belysa er arbetssituation så bra 

som möjligt värdesätter vi varje intervju mycket högt. Därför är vi väldigt tacksamma för din 

medverkan.  

 

Vid eventuella frågor angående enkäten eller någonting annat gällande vår studie, kontakta 

Madelene Olofsson på telefon nummer:  

Eller Alöna Saifulina på telefon nummer: 

 

Med vänliga hälsningar 

Madelene Olofsson 

Alöna Saifulina  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor   

1.    Hur gammal är du? 

2.  Hur länge har du arbetat inom kriminalvården? 

3. Vad är ditt civilstånd? ( Ensamstående, Sambo, Särbo )  

4. Har du barn?    

5. Har du någon form av skyddade personuppgifter? (t.ex. att du har tagit bort personuppgifter 

från söksidor på internet. Så som Eniro eller Facebook)   

6. Hur upplever du din säkerhet när du befinner dig på din arbetsplats?  

7. Har du någon gång hamnat i en situation där du känt dig orolig, osäker eller rädd under 

arbetstid?  

– Om ja hur många gånger har detta inträffat?  

8. Har du någon gång utsatts för fysiskt våld under arbetstid?    

9. Har du någon gång utsatts för skällsord eller kränkningar under arbetstid?     

10. Hur trivs du på din arbetsplats?  

11. Hur mycket förlitar du dig på dina arbetskollegor som stöd och hjälp i kritiska 

arbetssituationer?   

12. Känner du dig trygg och säker när du går hem från jobbet och är civil?  

13. Känner du dig säker i ditt hem och på din fritid?  

14. Har du eller din familj utsatts för hot som kan relateras till ditt arbete?  

15. Har du eller din familj utsatts för fysiskt våld på er fritid som kan relateras till ditt arbete?  

16. Har du eller din familj utsatts för skällsord eller kränkningar på er fritid som kan relateras 

till ditt arbete?    

17. Känner du att du ibland avstår från att medverka i sociala situationer på grund av ditt 

yrke? (om du t.ex. undviker vissa platser eller att du väljer att inte gå ut och äta på en viss 

restaurang)  

  

 


