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Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kriminalvårdare beskriver sin arbetssituation 
i relation till kommunikation och stress och om det finns något samband mellan 
implementeringen av HOVIK på häktet i Göteborg och minskad stressnivå samt ökade 
färdigheter i kommunikation. Vi har med en kvalitativ ansats intervjuat fem kriminalvårdare 
på häktet i Göteborg som är ett av tre säkerhetshäkten i Sverige. Kriminalvårdarnas 
arbetsuppgifter är bland annat att minska isolering för de häktade och motivera till förändring 
i livsföringen samt att bibehålla säkerheten. Ansvaret ligger hos kriminalvårdaren att öka 
förutsättningarna för en god kommunikation mellan personal och häktade. Attityd och 
bemötande spelar stor roll och påverkar relationen mellan personal och häktade och är 
avgörande för den respons man får tillbaka. Som teoretiska utgångspunkter för vår analys av 
resultatet har vi Goffmans teori om totala institutioner, kommunikationsteori och teori som 
rör implementering av nya program. Arbetet som kriminalvårdare kräver kompetens inom 
kommunikation och stresshantering, men i vårt resultat framgår att tids- och personalbrist 
minskar förutsättningarna för kommunikation mellan kriminalvårdare och häktade. Den 
största prediktorn till stress i arbetet som kriminalvårdare på häktet i Göteborg är brist på tid 
för kommunikation, på grund av personalbrist. 
 
Nyckelord: Kriminalvårdare, Häkte, Stress, Kommunikation, Implementering av nya 
program 
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The aim of this essay has been to examine how prison officers describe their work situation; 
in relation to: communication, stress and, if there is any connection between the 
implementation of HOVIK, at the remand prison in Gothenburg, and a decreased level of 
stress, this combined with increased attainments in communication. We have with a 
qualitative approach interviewed five prison officers at the remand prison in Gothenburg, 
which is one of the three high level security custody centres in Sweden. The prison officer’s 
job assignments include supervision of the isolation for the detainees, also the motivating of 
them to this alteration in the way of life and maintaining security. The responsibility lies on 
the prison officer to increase the prerequisites for the communication between the staff and 
the detainees. Attitude and the treatment are crucial; this affects the relation between the staff 
and detainees thus determining the response one receives back. As a theoretical starting point 
for our analysis we have Goffmans’ theory about total institutions, theory about 
communication and theory concerning implementation of new programs. The work as a 
prison officer demands competence within communication and the ability to cope with stress, 
but in our result it appears to be that lack of time and staff decrease the prerequisite for 
communication between prison officers and detainees. The biggest predictor for stress in the 
workplace for a prison officer at the central holding cells in Gothenburg is lack of time for 
communication, largely due to a shortage of personnel.  
 
Keywords: Prison officer, Custody, Stress, Communication, Implementation of new 
programs 
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FÖRORD 
En av författarna till den här uppsatsen, Carianne, gjorde sin 20-poängs studiepraktik på 
behandlingsteamet vid häktet i Göteborg under vårterminen år 2007. Under praktiken följde 
hon stundtals kriminalvårdarnas arbete på de olika avdelningarna. Häktet i Göteborg är ett 
säkerhetshäkte, vilket innebär rigorös kontroll och säkerhet, filmkameror i varje korridor och 
en sluten miljö dit få har tillträde. Klienterna som kommer till Göteborg kan vara lite 
”svårare” och är inlåsta större delen av dygnet och kan ha höga krav på personalen. Under 
våren implementerades ett program vars syfte är att minska stressnivån hos personalen med 
bland annat kunskaper om olika kommunikationsstilar, varför det väcktes ett intresse för att 
göra rådande studie där. Hur ser kriminalvårdare själva på sitt arbete och sin arbetssituation, 
känner de att de räcker till för de klienter som vill ha deras tid? Häkteschefen, Christer Krohn, 
tyckte det var en god idé att utföra uppsatsen där och var intresserad av hur man kan hålla 
programmet vid liv efter implementeringen.  
 
Ett stort tack riktar vi till vår handledare Per-Åke Nylander universitetsadjunkt i socialt arbete 
vid Örebro Universitet för all feedback och goda råd som vi har fått på vägen, och för all den 
tid han har lagt ner på oss för att få den här uppsatsen klar. Vi vill också tacka alla våra 
respondenter och informanter som gjort det möjligt för oss att genomföra studien. Ett tack till 
alla nära och kära som har stått ut med oss under tiden vi har författat den här uppsatsen.  
 
 
 
Göteborg den 2007-12-27 
Carianne Johansson och Rakel Ramlöw 
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1. INTRODUKTION  
Sverige har idag 31 häkten med cirka 1700 platser och de flesta av dem som placeras i häkte 
är personer som häktats på grund av misstanke om brott (BRÅ 2006:5; Kriminalvården, 
2007). Döms man för ett brott får man sitta kvar i häkte i väntan på en fängelseplacering. 
Vissa befinner sig bara några veckor i häkte, medan andra är där i flera månader. Dock finns 
det dem som avtjänar hela sitt straff i häkte (SOU 2005:54).  
 
Kriminalvårdares arbetsuppgifter har förändrats; från att ha haft mer vaktande uppgifter till att 
rikta mer fokus mot vårdande insatser gentemot de individer som ofrivilligt befinner sig i 
kriminalvårdens regi (Nylander, 2006). Arbetsuppgifterna är inte längre enbart att sörja för 
god säkerhet och skydda samhället utan numer inbegriper uppgifterna även omvårdnad och 
påverkan där individen skall rehabiliteras och anpassas till samhället och till ett liv utan 
kriminalitet (Gram, 2005).  
 
Kriminalvårdare på häkten skall bland annat minska isoleringen för de häktade med 
restriktioner, motivera till förändring, hjälpa missbrukare att klara abstinensproblem och 
utreda de häktades behov (Kriminalvården, 2007). Arbetsuppgifterna inkluderar även att se 
till att den häktade upplever vistelsen på häktet så lindrig som möjligt samt bemöta de häktade 
på ett respektfullt och värdigt sätt och samverka med andra aktörer till stöd för den häktade 
(Ekbom m.fl., 1999).  
 
Den rehabiliterande uppgiften för kriminalvårdare har en förankring i det sociala arbetet 
varför vi finner det intressant att undersöka hur kriminalvårdare på häktet i Göteborg 
beskriver sin arbetssituation. Att arbeta på ett häkte innebär ibland att vistas i en stressfylld 
miljö vilket inverkar på kriminalvårdares professionella yrkesutövning som i sin tur påverkar 
funktionen inom kriminalvården på ett negativt sätt (BRÅ 2006:5). BRÅ:s rapport (2006:5) 
som kartlägger förekomsten av hot, våld och trakasserier av intagna mot kriminalvårdare 
visade att cirka 40 procent av personalen och cirka 35 procent av cheferna eller 
kriminalvårdsinspektörerna inom kriminalvården någon gång under år 2005 varit utsatta för 
hot, våld eller trakasserier. Personal som en gång drabbats riskerar att utsättas igen, vilket inte 
sällan ger upphov till stress (BRÅ, 2006:5).  
  
Häkten skall aktivt arbeta för att bibehålla säkerhet och arbeta preventivt för att motverka hot, 
våld och trakasserier samt utöka kompetensen hos personalen (Ekbom m.fl., 1999). Genom att 
öka kunskaperna vad gäller kommunikation samt bemötande går det att förebygga incidenter 
som innefattar hot, våld och trakasserier och minska stressnivån (BRÅ, 2006:5).  
 
På häktet i Göteborg implementerades i mars år 2007 programmet HOVIK (Hot Och Våld I 
Kriminalvården). Programmet innefattar två delar; Vardagssamtal, som bygger på tre olika 
kommunikationsstilar; Lyssna, Vägleda och Instruera samt Självskydd. Syftet är att de två 
delarna skall interagera och bidra till att öka kunskaper om kommunikation. De olika 
samtalsstilarna skall även förhindra att det uppstår konflikter mellan häktade och 
kriminalvårdare. Förhoppningen är att programmet skall bidra till att stressnivån minskar och 
därmed risken för hot, våld och trakasserier inom kriminalvården (Internt dokument).  
 
Amilon och Edstedt (1998) menar att det finns en stereotyp bild av kriminalvårdare som 
”elaka, hämndlystna, ohederliga, slappa och obegåvade” (a.a. s. 92). Frågan är om inte den 
stressade verklighet som kriminalvårdare ibland befinner sig i kan framkalla ett beteende som 
utåt sätt kan verka ”obegåvat” eller ”ohederligt” emellanåt. Vi undrar om ett program som 
HOVIK ger kunskaper som kan förbättra arbetssituationen för kriminalvårdare på häktet i 
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Göteborg och om programmet bidrar till en minskad stressnivå och ökade kommunikations-
färdigheter.  
 
1.1 SYFTE 
Föreliggande uppsats har därför som syfte att undersöka hur kriminalvårdare beskriver sin 
arbetssituation vad gäller kommunikation och stress samt om kriminalvårdare anser att det 
program som implementerats på häktet i Göteborg under våren 2007 gynnat kommunikation 
mellan personal och häktade samt minskat stressnivån.  
 
1.1.2 Frågeställningar 

� Hur beskriver kriminalvårdare kommunikation med häktade? 
� Hur beskriver kriminalvårdare stress på ett häkte? 
� Hur beskriver kriminalvårdare vid häktet i Göteborg att genomförandet av HOVIK har 

varit dem behjälpliga vad gäller att minska stress och förbättra kommunikation? 
 

1.1.3 Avgränsning   
Studien innefattar endast kriminalvårdare på häktet i Göteborg som är ett säkerhetshäkte, 
vilket innebär extra hög säkerhet. Inga andra häkten eller anstalter har ingått i studien.  
 
Vi begränsar oss till den del av HOVIK som har med vardagssamtal att göra, då studien 
fokuserar på kommunikation och stress hos kriminalvårdare. Ytterligare avgränsningar är att 
enbart intervjua personal som arbetar dagtid då de har mer kontakt med de häktade än de som 
arbetar natt, samt att intervjua personer som har arbetat på häktet i Göteborg i minst tre år, för 
att få en så rättvis bild som möjligt vad gäller implementeringen av HOVIK.  
 
1.1.4 Begrepp  
Nedan följer en redogörelse för hur uppsatsens centrala begrepp används: 
 

� HOVIK  – Den del som berör vardagssamtal benämns i fortsättningen som HOVIK-
vardagssamtal och den del som berör självskydd benämns som HOVIK-självskydd. 
När vi refererar till både vardagssamtal och självskydd skriver vi HOVIK. Studien 
kommer dock i de flesta fall beröra HOVIK-vardagssamtal. 

 
� Häktade – Avser i studien personer som sitter i häkte. Intagna avser personer som 

sitter på anstalt dömda för brott och förekommer när vi refererar till författare som 
använt sig av begreppet.  
 

� Kommunikation – I den här studien innebär det informationen som överförs i 
interaktionen mellan kriminalvårdare och häktad/intagen samt kontakten och 
relationen mellan häktade och kriminalvårdare där attityd och bemötande inverkar på 
kommunikationen. 
 

� Kriminalvårdare  – Personal, kriminalvårdare och vårdare har i den här studien 
samma befattning. 

 
� Stress – Med stress avses det känslomässiga tillstånd som uppstår i en situation där 

kraven inte överensstämmer med förmågan att hantera dem. 
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1.2 DISPOSITION 
Uppsatsen inleds med en introduktion och därefter följer de centrala begrepp som är relevanta 
för uppsatsen och de valda frågeformuleringarna redogörs för. I kommande kapitel redovisas 
val av metod och tillvägagångssätt, etiska överväganden och slutligen förs en 
metoddiskussion. Därefter följer en bakgrundsbeskrivning som inleder kapitlet med en 
presentation av häkten ur ett historiskt perspektiv följt av en beskrivning av häkten i Sverige i 
dag och en kort presentation av häktet i Göteborg. Vidare ges en beskrivning av 
kriminalvårdens vision att bli världens mest humana och effektiva år 2010, följt av riktlinjer 
och förhållningssätt som skall ligga till grund för verksamheten. Nästa kapitel beskriver 
kunskapsläget och tidigare forskning inom det aktuella området redovisas. Kapitel fyra 
presenterar studiens teoretiska utgångspunkter som utgörs av teori om totala institutioner, 
kommunikationsteori och till sist teori som rör implementering av nya program. Kapitel fem 
redovisar analys och resultat kopplat till kunskapsläget och studiens teoretiska utgångspunkter 
och avslutas med en sammanfattande analys. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring vad 
vi kommit fram till och de reflektioner som gjorts samt förslag på vidare forskning.  
 
 

2. METODAVSNITT 
I följande kapitel redovisas val av metod, tillvägagångssätt och genomförande, validitet och 
reliabilitet, bearbetning av data, etiska aspekter samt en metoddiskussion. 
 
2.1 VAL AV METOD 
Avsikten med studien är att undersöka hur kriminalvårdare beskriver kommunikation och 
stress i sitt arbete på häktet i Göteborg, samt om de anser att implementeringen av HOVIK 
har bidragit till att deras arbetsförhållanden förbättrats vad gäller stress och kommunikation. 
Efter att ha diskuterat vilken metod vi ansåg skulle lämpa sig bäst för den här studien fattades 
beslut om att en kvalitativ ansats bäst skulle svara till studiens syfte. Enligt Silverman (2005) 
är det viktigt att noga tänka igenom vilken metod som är bäst, då det inte är givet att en 
kvalitativ metod är den rätta. En kvalitativ metod lägger tonvikt vid individens egen berättelse 
och uppfattning av sin situation (Holme & Solvang, 1997). Vi ville låta respondenterna få 
möjlighet att tala fritt och uttrycka det som de tyckte var viktigt, varför en kvantitativ metod 
med standardiserade svar inte var lämplig (Silverman, 2005). Det finns heller inget intresse av 
någon mängdbeskrivning, vilket ger ytterligare skäl till att välja en kvalitativ metod. Fokus 
riktas mot kriminalvårdares upplevelse och inte av statistiska generaliserbara resultat (a.a.). 
Den kvalitativa metoden bidrar till närhet och ger möjlighet till en djupare kunskap och 
förståelse för den enhet som studeras (Holme & Solvang, 1997; Silverman, 2005; Trost, 
2005). Styrkan i kvalitativa data är att det ger en helhetsbild som kan föra med sig en 
förståelse för sociala sammanhang och processer. Den närhet undersökningsmetoden bidrar 
till ger forskaren en klarare bild av hur saker och ting förhåller sig (Holme & Solvang, 1997). 
 
2.1.1 Kvalitativ intervju 
I befintlig studie har enskilda kvalitativa intervjuer med respondenterna genomförts, då 
intresset låg i ”att fånga egenheten hos den enskilda enheten” (Holme & Solvang, 1997, s. 14) 
och att fördjupa kunskapen om dennes situation (a.a.). En fördel med kvalitativa intervjuer är 
bland annat att forskaren får ta del av både verbal- och icke verbal information (Esaiasson 
m.fl., 2002; Trost, 2005). När det gäller kvalitativa metoder så kan intervjuer ibland vara 
intressanta att genomföra i grupp, dock befarade vi att en gruppintervju inte skulle ge lika 
djup information om egna upplevelser hos kriminalvårdare då en sådan intervjusituation 
snarare liknar en diskussion (Holme & Solvang, 1997).  
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En förutsättning för att respondenten vid kvalitativa intervjuer skall våga öppna sig och 
berätta är att denne upplever att det som sägs tas på allvar och att intervjusituationen präglas 
av närhet, förståelse och ömsesidig tillit (a.a.). Eftersom studien bygger på kvalitativa 
intervjuer är undersökningssituationen till stor del likt ett vanligt och vardagligt samtal, vilket 
är styrkan i en kvalitativ intervju (a.a.). Genom att använda sig av den här metoden får 
intervjuaren möjlighet till oväntade svar då det inte finns några färdigställda svarsalternativ, 
och forskaren utövar minst styrning. Forskaren skall eftersträva att låta respondenterna föra 
utvecklingen i samtalet (Esaiasson m.fl., 2002; Holme & Solvang, 1997).   
 
2.1.2 Intervjumanual 
Som grund för intervjuerna med kriminalvårdare konstruerades en intervjumanual (bilaga 2) 
baserad på olika teman; kommunikation, stress och HOVIK för att svara till studiens syfte 
(Holme & Solvang, 1997). Varje tema har operationaliserats med olika frågor som grundar 
sig på tidigare forskning och teoretiska referensramar (Trost, 2005; Holme & Solvang, 1997). 
En del av frågorna under tema kommunikation i intervjumanualen operationaliserades utifrån 
att relationen mellan kriminalvårdare och häktade är ojämlik, men att kommunikation kan 
utjämna maktskillnaden (Payne, 2002; Ohnstad, 1995). Tidigare forskning visar bland annat 
att risken för hot, våld och trakasserier är en prediktor för stress bland kriminalvårdare och att 
det finns särskilda situationer där risken att bli utsatt är större (BRÅ, 2006:5). Utifrån dessa 
kunskaper operationaliserades en del frågor i intervjumanualen under tema stress. Under tema 
HOVIK i intervjumanualen ställdes frågorna främst för att få insikt i hur respondenterna ser 
på utbildning och implementeringen av HOVIK då tidigare forskning visar att utbildning 
bland kriminalvårdare kan bidra till en förbättrad arbetssituation (Härenstam, 1989). 
Intervjumanual valdes för att intervjun inte skulle tappa fokus (Holme & Solvang, 1997). En 
fördel med att använda sig av en intervjumanual är att styrning från den som intervjuar 
minimaliseras, då avsikten är att respondenternas åsikter skall komma fram (a.a.). För att 
ytterligare undvika styrning valdes att genomföra en halvstrukturerad intervju, då vi var 
medvetna om att det under intervjutillfället kunde dyka upp nya idéer och frågor som kunde 
ge en mer fördjupad kunskap om det vi ämnade få svar på i undersökningen (a.a.). Dock har 
frågorna i största möjligaste mån ställts med likadana formuleringar för att på så sätt undvika 
att de tolkas olika av respondenterna vid intervjuerna (Ejvegård, 2003). 
 
Beträffande de informantintervjuer som genomförts har vi ej använt oss av någon intervju-
manual som grund för dem. Syftet har varit att samla in så mycket information som möjligt 
om HOVIK och frågeställningarna har varit vad programmet handlar om och vad man vill 
uppnå med ett program som HOVIK. Informanterna har talat fritt utifrån dessa två 
frågeställningar.  
 
2.2 INSAMLING AV MATERIAL 
Insamling av material och litteratursökning har gjorts dels via Örebro Universitets databaser 
Elin, Libris, sökmotorerna www.google.se och www.yahoo.com samt Göteborgs Universitets 
katalog Gunda. Sökord som använts är följande: correctional officer + stress, prison officer + 
stress, correctional institution* + stress, kommunikation, kriminalvårdare och våld inom 
kriminalvården. Av det material vi fann sorterades sådant bort som inte var relevant för 
studiens syfte. Det har funnits svårigheter att få tag på svensk forskning vad gäller 
kriminalvårdares upplevelse av stress, varför det i kunskapsläget mestadels redovisas 
internationell forskning inom området. Beträffande forskning med direkt anknytning till 
kommunikation och stress relaterat till kriminalvårdares arbetssituation på häkten, har det 
även där funnits svårigheter med att finna material, varför tidigare forskning i kunskapsläget 
mestadels beskriver kriminalvårdares arbetssituation på fängelser. Det kan tänkas att 

http://www.yahoo.com/
http://www.google.se/
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arbetssituationen skulle kunna skilja sig något åt, beroende på om man arbetar på fängelse 
eller häkte, men likheterna förmodas ändå vara så pass stora att vi finner studier gjorda på 
fängelser som relevanta för att beskriva kunskapsläget beträffande kommunikation och stress 
i arbetet som kriminalvårdare. Genom litteraturen vi funnit har även värdefulla tips på annan 
litteratur givits och vår handledare har bistått med en del forskning, relevanta för studiens 
syfte. Internt material inom kriminalvården har även det tilldelats oss, relevant för studien. 
 
2.3 URVAL 
Under våren 2007 kom klartecken från häkteschefen på häktet i Göteborg att studien skulle få 
genomföras där. Under hösten 2007 har fortlöpande kontakt hållits med ansvarig kriminal-
vårdsinspektör som hjälpt oss att vidarebefordra kontakt med anställda kriminalvårdare. 
Studiens nyckelinformanter (Marlow, 2000) vad gäller HOVIK har varit en utbildare i 
vardagssamtal och en utbildare i självskydd och konflikthantering. Kriminalvårdsinspektören 
har bistått med information som rör häktet i Göteborg.  
 
För att uppnå största möjliga generaliserbarhet är de bästa urvalsformerna totalurval eller 
slumpmässiga urval (Esaiasson m.fl., 2002). När det gäller kvalitativa studier är det dock 
mestadels ovidkommande om urvalet är representativt ur ett statistiskt perspektiv (Trost, 
2005) då en kvalitativ studie inte har som huvudsyfte att vara generaliserbar eller 
representativ. Urvalet spelar ändå en avgörande roll i undersökningen då studiens 
utgångspunkt kan bli värdelös om fel enhet studeras (Solvang & Holme, 1997).  
 
Den totala populationen (Esaiasson m.fl., 2002) i föreliggande studie utgjordes av kriminal-
vårdare på häktet i Göteborg och utifrån den har det gjort ett systematiskt urval med 
utgångspunkt i vissa medvetet valda strategiskt och teoretiskt definierade kriterier (Trost, 
2005; Solvang & Holme, 1997). Vi anser att de intervjupersoner som uppfyller kriterierna 
bäst kan ge den information som behövs för studiens syfte (Holme & Solvang, 1997). En 
förfrågan har gått ut till all personal på häktet i Göteborg, via ett brev (bilaga 1) och 
kriminalvårdsinspektören har hjälpt oss att vidarebefordra brevet. Vi har inte haft någon 
kontroll över vem eller vilka som fått ta del av brevet och har därför inte kunnat påverka vem 
som skall ingå i populationen (a.a.). Däremot framgår det i brevet att det finns intresse av att 
intervjua personer som uppfyller kriterierna. Kriterierna bestod i att enbart intervjua 
kriminalvårdare som arbetar dagtid, då dessa har mer kontakt med de häktade, samt att 
respondenterna skall ha arbetat minst tre år på häktet i Göteborg för att eventuellt kunna se 
om implementeringen av programmet HOVIK bidragit till en förbättring avseende 
upplevelsen av stress och kommunikation hos kriminalvårdare. Olika åldrar kan ha betydelse 
(a.a.) för hur man upplever kommunikation och stress men vi har inte haft någon möjlighet att 
påverka urvalet. Av dem som tackade ja uppfyllde samtliga ovan nämnda kriterier. I en 
kvalitativ studie är ett litet urval att föredra för att materialet inte skall bli för stort samt att ett 
mindre antal intervjuade kan vara mycket värda (Esaiasson m.fl., 2002; Trost, 2005). 
Silverman (2005) menar även att djup är att föredra snarare än bredd för att få bra forskning. 
Vår ansats är alltså att säga mycket om lite (Silverman, 2005; Holme & Solvang, 1997), att få 
en djupare kunskap och förståelse för några kriminalvårdares arbetssituation i relation till 
kommunikation och stress. Trost (2005) menar också att det vid kvalitativa studier inte är 
intressant med statistiskt representativa urval vilket heller inte strävats efter.  
 
2.4 DATABEARBETNING OCH ANALYSFÖRFARANDE 
Insamling av material är enligt Trost (2005) det första av tre steg i analys och tolkning av 
material, vilket gjordes genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna tog cirka 1 timme och 10 
minuter per respondent. Eftersom häktet är ett säkerhetshäkte fanns ingen möjlighet att spela 
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in intervjuerna på grund av de rådande säkerhetsbestämmelserna. Vi träffades efter 
intervjuerna och renskrev, diskuterade och lade även till sådant som inte hunnits skrivas ner 
men som ändå var färskt i minnet. När det empiriska materialet var insamlat gjordes en 
grovsortering av resultatet; först under våra huvudteman; kommunikation, stress och HOVIK. 
Då vissa mönster kunde urskiljas sorterades sedan materialet ytterligare och lades in under 
passande huvudteman; kommunikation och bemötande, stress och resurser samt utbildning 
och HOVIK, vilka presenteras i resultatet. Vid det här steget gjordes också vad Kvale (1997) 
menar är en kartläggning av materialet där det som inte var relevant för att besvara studiens 
syfte togs bort. Genom att använda meningskoncentrering komprimerades långa uttalanden 
till kortare och mer koncisa formuleringar i förhållande till studiens frågeställningar, utan att 
innebörden förloras (a.a.). Det andra steget är enligt Trost (2005) analysen; materialet lästes 
igenom och vi funderade över det som utspelades under intervjutillfällena. Trost (2005) 
menar att den information som ges då och de tankegångar som väcks vid genomläsningen är 
behjälpliga vid det tredje och sista steget; tolkning av materialet. Vid det här steget tolkades 
materialet i två led; dels mot bakgrund av tidigare forskning och med utgångspunkt i våra 
teoretiska referensramar; teori om totala institutioner, kommunikationsteori och teori om 
implementering av program. När resultat och analys presenteras belyser vi vissa faktorer som 
anses vara viktiga för att öka förståelsen för vissa fenomen. Vi har valt att dels återberätta 
relevanta delar av intervjuerna och har även infogat en del citat (Holme & Solvang, 1997). 
 
2.4.1 Validitet 
För att uppnå så hög validitet (giltighet) som möjligt har en halvstrukturerad intervjumanual 
använts med frågor som underlag för intervjuer med respondenterna. Då intervjufrågorna är 
operationaliserade utifrån studiens teoretiska begrepp stärker vi begreppsvaliditeten 
(Esaiasson, m.fl., 2002). Enligt Silverman (2005) kan det finnas en risk att forskaren enbart 
redovisar det material som överensstämmer med studiens syfte, vilket är känt som problemet 
anecdotalism. För att undkomma anecdotalism har respondentvalidering använts, en av de 
principer som Silverman (2005) föreslår för att slippa övertyga både sig själv och andra om 
att resultatet redogörs i sin helhet. Därmed har respondenterna fått ta del av de transkriberade 
intervjuerna och informanter av det färdiga materialet för att bekräfta eller dementera 
tolkningen av intervjusituationen och informationen. De har därmed fått chans att renodla sina 
svar och på så sätt har risken för feluppfattningar i materialet minimerats (a.a.). Ett problem 
med respondentvalidering kan vara att respondenterna kan tycka att de inte längre vill uttala 
sig lika kategoriserande som tidigare men om någon av de intervjuade har velat ändra något 
så har det gjorts efter önskemål (Ejvegård, 2003). Som respondent kan man dock ha andra 
intressen än forskaren och respondentvalidering kan anses vara en källa till djupare data och 
insikt (Silverman, 2005). En försäkran gjordes om få återkomma om det uppstod några 
oklarheter vid bearbetningen av materialet, så respondenterna förbereddes på förnyad kontakt 
om behovet skulle uppstå (Ejvegård, 2003).  
 
2.4.2 Reliabilitet 
Beträffande reliabiliteten (tillförlitlighet) är den inte lika central i en kvalitativ ansats som i en 
kvantitativ studie (Holme & Solvang, 1997). Syftet är främst att få en djupare förståelse av 
vissa fenomen och företeelser, vilket gör det praktiskt svårt att uppnå en statistisk 
generaliserbarhet (a.a.). Tillförlitligheten är dock mindre användbar i den här studien då 
respondenterna ger utryck för sina upplevelser, vilket kan visa sig vara annorlunda vid ett 
annat tillfälle (a.a.). Frågorna i intervjumanualen var av retrospektiv karaktär (Marlow, 2000) 
vilket innebär att datan nästan alltid blir något förvrängd. Trost (2005) menar att frågor av 
retrospektiv karaktär lider av vissa brister då frågorna enbart ger svar på hur en person ser på 
en händelse nu och inte när den inträffade. Reliabiliteten kan påverkas om forskaren inte tar 
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hänsyn till sådant som från början kan te sig som betydelselöst så som pauser och 
”hummanden” (Silverman, 2005). Kvalitativa intervjuer bör alltid spelas in (Holme & 
Solvang, 1997) men då intervjuerna ägde rum på häktet i Göteborg var detta en omöjlighet då 
det inte var tillåtet att ta med bandspelare på grund av säkerhetsskäl. Istället använde vi oss av 
anteckningar. Enbart löpande anteckningar inte ger lika hög reliabilitet då tonfall och pauser 
inte noteras i samma utsträckning som om intervjuerna hade spelats in, vilket kan ha 
betydelse för slutprodukten (Silverman, 2005). När det gäller reliabiliteten är det resultat som 
redovisas endast giltigt för de respondenter som varit föremål för undersökningen. Resultatet 
är alltså inte representativt för kriminalvårdare i stort eller går att generalisera statistiskt 
(Holme & Solvang, 1997).  
 
2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Under arbetet med studien har regelbundna etiska reflektioner hafts för att upprätthålla ett 
etiskt medvetande (SOU 1999:4) och vid genomförandet av intervjuerna har HSFRs 
forskningsetiska principer följts för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra 
huvudkraven för att bedriva etisk forskning är:  
 

� Informationskravet, respondenterna blir informerade om undersökningens syfte 
� Samtyckeskravet, respondenterna lämnar sitt samtycke till att bli intervjuade   
� Konfidentialitetskravet, alla i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet och 

uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem 
� Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som lämnats oss enbart kommer att 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2007) 
 
Respondenterna har innan intervjuernas genomförande fått reda på att intervjun är 
konfidentiell, vad den skall handla om och att respondenten inte kommer att kunna 
identifieras eller att hon/han inte behöver svara på alla frågor. Alla respondenterna informeras 
om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur (Trost, 2005; 
Vetenskapsrådet, 2007). I resultatet och analysen används inte några citat som kan härledas 
till den intervjuade personen varför respondenterna är helt anonyma i undersökningen (a.a.). 
Vi inhämtade alla de godkännanden som behövdes för att genomföra studien på häktet i 
Göteborg. Ur en etisk aspekt stämmer förfarandet väl överens med Europeiska unionens 
officiella tidning, Kommissionens rekommendation (2005), en stadga som Sveriges 
universitets- och högskoleförbund följer (Codex, 2007). Originalmaterialet från intervjuerna 
tas om hand efter offentliggörandet av undersökningen och kommer enbart att användas i 
forskningssyfte vilket respondenterna fått information om (Vetenskapsrådet, 2007).  
 
2.6 METODDISKUSSION  
Det har varit intressant att genomföra studien på häktet i Göteborg med tanke på att det är en 
oerhört sluten instans i samhället dit få har tillträde. Vi har dock stött på en hel del svårigheter 
med att genomföra studien just där, ur säkerhetssynpunkt har det varit svårt att i 
överhuvudtaget komma in på institutionen. Respondentintervjuerna med kriminalvårdare 
genomfördes vid två tillfällen med cirka två veckors mellanrum och ägde rum på deras 
arbetsplats, häktet i Göteborg. Det tog lång tid innan intervjuer med respondenterna var 
möjliga att genomföra vilket medförde att vi hade väsentligt kort om tid avseende 
sammanställning och analysering av materialet. På grund av att studieplatsen är ett 
säkerhetshäkte fick intervjuerna inte spelas vilket kan anses vara en svaghet i studien. Efter 
varje intervju sammanställdes dock våra intryck och jämförelse gjordes av varandras 
anteckningar, då minnet bleknar snabbt (Ejvegård, 2003) och skrevs ut i snar anslutning 
(Esaiasson m.fl., 2002). Att använda respondentvalidering i den aktuella studien är relevant 
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anser vi, på grund av brist på inspelat material, och för att respondenterna skall kunna lägga 
till något som de anser är av vikt och som kan ha förbisetts när anteckningarna genomfördes. 
De har även fått möjlighet att ändra något.  
 
Den kvalitativa ansats som den här uppsatsen har, ger en djupare förståelse för 
kriminalvårdares egen beskrivning, men det finns en svaghet med flexibiliteten i kvalitativa 
metoder då det kan vara svårt att göra en jämförelse mellan information från de undersökta 
enheterna. Det skulle kunna vara så att vi får ut mer information av den sista respondenten än 
av den första intervjun beroende på att kunskapen har ökat i och med intervjuerna och att vi 
vet lite mer om det område som studeras, vilket resulterar i nya frågor (Holme & Solvang, 
1997). Innan intervjuerna genomfördes med respondenterna gjordes en provintervju för att 
säkerställa att frågornas formuleringar inte var allt för svåra att förstå samt för att se att 
frågorna hade en logisk följd, vilket bör ha ökat kvaliteten i de riktiga intervjuerna (Esaiasson 
m.fl., 2002). Befintlig studie kan inte säga något om den reella kontakten mellan häktade och 
personal, utan endast hur kriminalvårdare beskriver kontakten dem emellan. Det är möjligt att 
personalen upplever en kontakt på ett helt annat sätt än en häktad, då relationen i sig är 
tvingande och ofrivillig för den häktade. Svaret skulle kanske bli ett annat om vi frågade 
häktade. 
 
 

3. BAKGRUND  
 
3.1 KRIMINALVÅRD UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 
År 1840 – 1841 beslutade riksdagen om nya fängelser med enskilda celler, och Oskar I, som 
levde i mitten av 1800-talet, var den som kom att betyda mest för cellreformen. De enskilda 
cellerna skulle förhindra skadlig påverkan från andra intagna och det skulle finnas möjlighet 
för individuell behandling. I strafflagen från 1864 ströks kroppsstraff, dödsstraffet inskränktes 
och frihetsstraffet blev den centrala påföljden. År 1945 kom det dock en lag där ensamceller 
utgjorde ett undantag (Ekbom m.fl., 1999). Behandlingslagen kom 1964 och anger att en 
intagen skall behandlas med: 
 

  … fasthet, allvar och aktning för människovärdet. Han skall sysselsättas med lämpligt 
arbete och få sådan behandling att anpassningen till samhället främjas. (a.a. s. 167) 

 
Behandlingslagen ersattes år 1974 av lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) (a.a.). År 1976 
kom en lag för häkten och häktade; Lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
(HäL) (a.a.). Lagen syftade till att förbättra villkoren för häktade och tillgodose de behoven av 
kurativt stöd, gemensamhet och ökad kontakt med omvärlden (a.a.). 1995/96 infördes en 
omfördelning av personalresurser och kontaktmannaskap. Förändringarna har medfört att 
flera av landets häkten har kunnat öka möjligheterna för utökade aktiviteter för häktade samt 
att de har större möjligheter att träffa externa resurser så som exempelvis Röda Korset (a.a.). 
 
3.1.1 Kontaktmannaskap 
På 1970-talet började funderingar kring kontaktmannaskapet aktualiseras inom 
kriminalvården men inte förrän 1991 kom det att bli verklighet (Gram, 2005). Att man på 
häkten har kontaktmannaskap innebär särskilt ansvar och stöd för vissa häktade individer 
under deras vistelse på häkte (Kriminalvården, 2007).  
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3.2 HÄKTEN/HÄKTADE I SVERIGE 
Kriminalvården är en stor organisation med många enheter där häkten utgör den första 
instansen i rättskedjan (Kriminalvården, 2007). Häkten är ofta förlagda i samband med 
polismyndigheten och placerade högt uppe i byggnaden av säkerhetsskäl. På häkten arbetar 
många olika yrkeskategorier så som kriminalvårdinspektörer, kriminalvårdare, kökspersonal, 
vårdare i centralvakt och administrativ personal. Vissa kriminalvårdare är kontaktmän för 
häktade, vilket bland annat innebär att de är ansvariga för att de häktade hålls underrättade 
och får stöd samt hjälp med att få kontakt med myndigheter (Ekbom m.fl., 1999). Det finns de 
personer som är häktade av andra anledningar än misstanke om brott. Häktade kan även vara 
de som tvångsomhändertagits på grund av missbruk eller psykisk sjukdom samt väntar på 
institutionsplacering eller har misskött en villkorlig dom, eller människor som väntar på 
avvisning från landet (BRÅ 2006:5; Kriminalvården, 2007). En häktad person betraktas som 
oskyldig fram till dess att dom faller (Kriminalvården, 2007). Under tiden en person är häktad 
för misstanke om brott kan denne ha restriktioner, beslutade av åklagaren. Det kan röra sig 
om alltifrån att inte få träffa andra, titta på TV, ta emot besök eller läsa dagstidningar men 
graden av restriktioner för de häktade och hur lång tid de tillbringar i häktet varierar betydligt 
(BRÅ 2006:5; Kriminalvården, 2007). 
     
På häktet i Göteborg arbetar 208 personer och det finns plats för 193 häktade.  Häktet i 
Göteborg är ett av Sveriges tre säkerhetshäkten (de andra är belägna i Kronoberg och Malmö) 
och har därför ett vakthavande befäl dygnet runt som kan ta hand om kritiska situationer 
(KVAF 2007:1). Att det är ett säkerhetshäkte innebär att det oftare är personer som är 
misstänkta för grövre brott, gängmedlemmar, medialt uppmärksammade fall och det 
föreligger ofta en större risk för fritagning av de häktade personerna än på andra häkten 
(Ullvan, 2007-12-07). I september 2007 var det 171 inskrivningar och 180 platser som var 
upptagna (Kriminalvården 1, 2007). 
 
3.3 VISION ”BÄTTRE UT”  
En av kriminalvårdens visioner är ”Bättre ut”, där målet är att kriminalvården i Sverige skall 
vara en av världens mest humana och effektiva år 2010 (Vision- ”Bättre ut”, 2007). Visionen 
skall verka som stöd och vägledning för anställda och innebär att kriminalvården skall arbeta 
för att personer i kriminalvårdens regi skall påverkas, så att de inte återfaller i brott och blir 
rustade för att klara ett liv utan kriminalitet och droger efter straffpåföljden (Kriminalvården, 
2007). De som arbetar inom kriminalvården skall inneha rätt kompetens och vara lämpliga för 
yrket. Kriminalvården skall ha ”rätt bemanning med rätt kompetens på rätt ställe vid varje 
tidpunkt” (Vision- ”Bättre ut”, 2007, s. 11). Vad gäller häktet i Göteborg kan vi se kopplingar 
till visionen, dels finns där ett behandlingsteam som har samtal med de häktade för att de skall 
finna motivation för att förändra sina liv och söka vård istället för fängelse vid en fällande 
dom. Dels finns ett NAV-team (Nämnden för Andlig Vård) där präster och imamer erbjuder 
de häktade samtalsstöd och hjälp i olika situationer. I vision ”Bättre ut” uttrycks ett antal 
principer som skall vara vägledande i arbetet för att nå visionens mål. Principerna innebär 
bland annat att intagna/häktade, deras anhöriga och allmänheten skall bemötas på ett ärligt, 
öppet och humant sätt samt att samhällsskyddet skall tillgodoses. Intagna/häktade skall ges 
möjlighet att utvecklas och förändras, få hjälp med att ta itu med kriminella beteenden 
(Kriminalvården, 2007; Leméus, & Gustafsson, 2004). Personalen skall bland annat i sitt 
dagliga arbete värdesätta och stödja varandra och arbeta för att motverka diskriminering, hot 
och våld samt finna en balans mellan kontroll, säkerhet och behandling (Kriminalvården, 
2007; Vision- ”Bättre ut”, 2007). Personalen skall även samverka med varandra, andra 
myndigheter och organisationer för att höja kvaliteten, effektiviteten, säkerheten och den 
positiva påverkan. Analogt med principen om samverkan för kvalitetshöjning och positiv 
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påverkan samarbetar häktet med olika organisationer så som bland annat Röda Korset, KRIS 
(Kriminellas Revansch I Samhället) och Anonyma narkomaner (Kriminalvården, 2007; 
Vision- ”Bättre ut”, 2007).  
 
3.3.1 Förhållningssätt inom kriminalvården 
Kriminalvården har anammat olika etiska regler och förhållningssätt som ligger till grund för 
bland annat verksamheten på häktet. De etiska förhållningssätten innebär att all personal skall 
lita på människors förmåga att utvecklas och förändras. Alla intagna/häktade skall bemötas 
med ärlighet och respekt samt bli stöttade för att få till en ändring i livsföringen (Vision- 
”Bättre ut”, 2007). Genom tillämpningen av det här förhållningssättet försöker kriminalvården 
att öka de intagnas/häktades respekt för andra människor (a.a.). Kriminalvårdens 
administrativa föreskrifter (KVAF, 2007:1) anger att:  
 

En anställd inom kriminalvården skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet 
samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av 
ovänlighet eller småaktighet. (a.a. s. 30) 

 
SEKO har gett ut yrkesetiska riktlinjer för anställda inom kriminalvården som deklarerar att 
arbetet med intagna/häktade skall präglas av ett professionellt förhållningssätt och respekt för 
individens integritet oavsett social bakgrund. SEKO menar att respekten för människovärdet 
är särskilt betydelsefullt då arbetet inom kriminalvården ibland kräver konsistens och 
genomförande av sanktioner och att det är viktigt att anamma ett professionellt 
förhållningssätt även i svåra och provokativa situationer.  
 
3.4 HOVIK  
HOVIK är ett program med vägledande instruktioner för kriminalvårdare i kommunikation 
med häktade, som i mars år 2007 implementerades på häktet i Göteborg efter beslut av 
regionchefen (Lökholm, 2007-10-04). HOVIK står för Hot Och Våld I Kriminalvården och 
består dels av Vardagssamtal och dels av Självskydd. Dock har den här studien mest fokus på 
vardagssamtal då vi anser att den delen har högst relevans för att besvara syftet.  
 
Genom HOVIK får kriminalvårdare kännedom om hur man på ett flexibelt och positivt sätt 
kan kommunicera med de häktade och på så sätt minska stressnivån. Beroende på hur 
kommunikationen ser ut mellan kriminalvårdare och häktade får det konsekvenser för hur 
båda parter kommer att må (Internt dokument). När det gäller självskyddsdelen 
(konflikthantering) menar Folkesson (2007-11-05) att samtalsdelen alltid ligger till grund för 
arbetet men att man som kriminalvårdare alltid måste ha en mental beredskap för våldsamma 
situationer och ha kunskaper om hur sådana situationer hanteras. Utbildningen i HOVIK är 
förlagd till två dagar där den första dagen består av utbildning i vardagssamtal med praktiska 
övningar i form av rollspel med olika situationer som kan uppstå inom kriminalvården. Den 
andra dagen har fokus på självskydd och även den dagen innefattar praktiska övningar. Syftet 
med HOVIK är, trots att vardagssamtal och självskydd kan ses som två kontrahenter, att 
skapa en mjuk övergång mellan dessa två delar och integrera dem i varandra för att skapa 
trygghet och minska stressnivån. Målet är att få en kontinuitet i utbildningen bland personalen 
och det ultimata vore, menar Folkesson (2007-11-05), att kunna förlägga vidareutbildningar i 
samband med arbetsplatsträffar varannan vecka där personalen själva får styra över innehållet. 
Dock är det svårt på häktet i Göteborg, det är kostsamt och kräver en hel del logistik då det är 
en stor personalstyrka (a.a.).  
 
Till grund för den del av HOVIK som handlar om vardagssamtal ligger Steve Rollnicks 
metod Motiverande Samtal (motivational interviewing, MI). Lovisa Nygren och Kent 
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Lökholm på Kriminalvårdens regionkontor i Göteborg har utifrån detta arbetat fram en mer 
anpassad metod till svensk anstaltsvardag (Lökholm, 2007-10-04). I HOVIK används 
benämningen vardagssamtal för att beskriva de korta samtal som kriminalvårdare ofta har 
med häktade. Samtalen äger oftast rum i förbigående i exempelvis en korridor eller i ett 
bostadsrum. Programmet har utvecklats för att hjälpa personal som har till uppgift att 
genomföra kortare men ibland ganska svåra samtal i vardagsmiljön. Syftet är framför allt att 
hjälpa personalen att förbättra kvaliteten på samtalen så att de själva mår bättre, förstår vad 
som är möjligt att genomföra och inte går in i konflikter eller höjer konfliktnivåer genom att 
agera alltför instinktivt. Inom vardagssamtal benämns tre kommunikationsstilar i samtalet 
med de häktade. HOVIK föreslår att när det handlar om samtal med intagna är det en god idé 
att lära sig att instruera (ge information eller råd; berätta vad som gäller på ett professionellt 
sätt utifrån sin egen expertkunskap). Den här stilen skall användas när man vill förmedla 
information. Lyssna (innebär att förstå en persons upplevelse av en situation, visa empati och 
förståelse). Stilen används när man vill avsätta tid och utrymme för en person att beskriva, 
utifrån dennes perspektiv, hur det känns, vad som hänt och hur individen ser på sin situation. 
Den sista delen i HOVIK vardagssamtal är att vägleda (att uppmuntra en person att sätta upp 
egna mål och hitta sätt att uppnå dem på). Att vägleda används när en person ställs inför en 
förändring, måste ta ett beslut och handla i enlighet med beslutet. De här stilarna är själva 
kärnan i programmet. Målet är att uppmuntra personal inom kriminalvården, som ofta har ett 
svårt och påfrestande arbete, att röra sig flexibelt mellan de tre stilarna. Att hjälpa 
kriminalvårdare att bli bättre på att kommunicera och att därigenom hjälpa häktade att ta eget 
ansvar för sin förändring är det här programmets huvudsakliga fokus. Förhoppningen är att 
programmet skall hjälpa kriminalvårdare till rimligare ansvarstagande, mindre stress och 
större tillfredsställelse i arbetet (Internt dokument). 
 
 

4. KUNSKAPSLÄGET  
I det här kapitlet presenteras relevant forskning om kriminalvårdares arbetssituation relaterat 
till kommunikation, stress och utbildning. Inledningsvis ges en översikt om kunskapsläget 
beträffande kommunikation och vikten av en bra kommunikation för att minska stress. 
Därefter följer en beskrivning av vad som anses prediktera stress i arbetet som 
kriminalvårdare. Till sist redovisas forskning om utbildning bland kriminalvårdare och 
utbildningens betydelse för kriminalvårdares arbete 
 
4.1 FORSKNING OM KOMMUNIKATION  
Lishmans (1994) studie visade att faktorer som bland annat äkthet, värme, acceptans, empati 
och responsivitet i bemötandet skapade förutsättningar för en bra kommunikation mellan 
kriminalvårdare och intagna. En metaanalys (20 studier) bekräftar detta genom att 
kriminalvårdare i Canada som hade en human framtoning i kontakten med intagna upplevde 
lägre arbetsrelaterad stress, men man fann också motsatsen hos kriminalvårdare i USA 
(Dowden & Tellier 2004). Ytterligare en studie fann att förtroendefull kontakt och god 
kommunikation mellan kriminalvårdare och intagna minskade risken för negativ påverkan 
och att det förebyggande arbetet bör handla om kommunikation och bemötande. Sättet att 
kommunicera och bemöta intagna kan vara avgörande för att motverka risken för hot och våld 
(BRÅ, 2006:5). Andra har funnit att ökade kunskaper i språk och kulturella aspekter ökar 
förutsättningarna för en god kommunikation (Krupc, 2007).  
 
I BRÅ:s rapport (2006:5) liksom i Lindbergs studie (2005) lyfte både intagna och personal 
fram att personalen inte är tydliga i kommunikationen och inte tillämpar regelverket enhetligt. 
Brist på konsensus och klara förväntningar är en svårighet för personal på många fängelser 
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och kan ha negativ inverkan på arbetet (Härenstam, 1989). Dowden och Tellier (2004) fann 
att otydliga riktlinjer om vilken ideologi som skall råda hade negativ inverkan på 
kriminalvårdares arbete. Tydlig kommunikation och enlighet i tillämpning av de regelsystem 
som gäller är en viktig pusselbit i ansträngningarna för att motverka hot och våld mot 
personalen, liksom att både personal och intagna har tillgång till information om vilka regler 
som faktiskt gäller. Om en tjänsteman har oklara arbetsuppgifter eller inte förstår de 
förväntningar som ställs på honom eller henne kan det bidra till fel handlingar. Det är därför 
viktigt att tydliggöra rollerna där det definieras vad som förväntas och krävs. Det bör även 
finnas ett forum för att diskutera dessa frågor. Ledning och andra chefer bör föregå med gott 
exempel och skapa goda exempel i organisationen på vad som är tillåtet eller inte. Det är 
oftast vad en chef gör snarare än vad han eller hon säger som blir norm för vad som är 
accepterat på arbetsplatsen (BRÅ & Utvecklingsrådet, 2007). 
 
Nylander (2006) fann i sin studie att kommunikationen som råder mellan kriminalvårdare och 
intagna är ”personlig men inte privat” (a.a. s. 50). Det finns en kåranda där kriminalvårdare 
inte visar upp några oenigheter sinsemellan för intagna, oavsett om man håller med sin 
kollega eller inte. Några av respondenterna påtalade också att de aldrig talade om andra 
intagna med någon intagen. Vad gäller kommunikationen mellan vårdare och intagna tycks en 
gammal oskriven regel; att som vårdare inte tala för mycket med de intagna, hålla på att 
försvinna. Dock uppgav majoriteten av respondenterna att den mesta kommunikationen 
skedde mellan kolleger. Det råder också en kultur bland intagna, där intagna inte talar för 
mycket med vårdarna men på isoleringsavdelningar och liknande tycktes det vara relativt 
enkelt att ta kontakt med kriminalvårdare för att prata utan att andra intagna såg, på grund av 
åtskiljandet från dem. På normalavdelningar verkade det dock som att intagna inte pratade 
med personal i onödan. För att kontakten mellan intagna och vårdare inte skulle vara för 
påtaglig fann Nylander (2006) att vårdare anpassade sig till de intagnas kultur, att 
kommunikationen ofta skedde så att övriga intagna inte skulle se interaktionen dem emellan. 
Kriminalvårdare respekterade på så sätt intagna genom att kalla hem dem till avdelningen för 
att samtala utan insyn från andra intagna. 
 
4.2 FORSKNING OM STRESS BLAND KRIMINALVÅRDARE  
I flera studier har kriminalvårdare identifierat hot om våld bland intagna som den starkaste 
prediktorn till stress. BRÅ:s rapport (2006:5) visar att det ofta förekommer hot, våld och 
trakasserier bland kriminalvårdare och att det påverkar deras yrkesutövning, vilket i sin tur 
kan ha negativ inverkan på kriminalvårdens funktion. En annan studie fann också att det 
ständigt vilar ett hot om våld över personalen inom kriminalvården, samt att provokationer 
och hot från de intagna upplevdes ha negativ inverkan på deras arbete (Härenstam, 1989), 
vilket också bekräftas i Schaufeli och Peeters (2000) studie. Finn (1998) redovisade i sin 
studie fyra fundamentala arbetsrelaterade orsaker till stress bland kriminalvårdare och några 
av dem bekräftas av tidigare studier; hot om våld bland intagna, faktiskt våld bland intagna, 
intagnas krav och risken för manipulation och problem med kollegor. Ytterligare en studie 
visade att rädsla för manipulation av intagna och ett regelverk som inte uppmuntrar till 
närkontakt ibland kunde skapa spänning och ge upphov till stress bland kriminalvårdare 
(Gram, 2005). Andra har funnit att arbeta nära de intagna innebär att risken är större för att bli 
utsatt för våld (Koo & Kim, 2006). I BRÅ:s rapport (2006:5) framgår att de som en gång 
utsatts för våld anlägger en kyligare, återhållsammare attityd och är mer restriktiva mot de 
intagna. Nylander (2006) fann att kriminalvårdare som varit utsatta för våld hade blivit mer 
skärpta och försiktiga i arbetet. Några berättade att de blivit så påverkade av sitt arbete att de 
blivit mer noggranna med att låsa om sig hemma och har blivit försiktiga i vissa situationer 
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som kunde innebära risker, så som att exempelvis öppna en dörr utan att veta vem som finns 
på andra sidan eller att undvika vissa vägar när det blivit mörkt.  
 
I olika studier har man funnit att hot och våld från intagna mot personalen vanligtvis inte 
överlagda och planerade handlingar för att skaffa sig fördelar. Det rör sig i huvudsak 
omedelbara reaktioner av stress och frustration. Oftast kommer dessa reaktioner i samband 
med information som innehåller negativa besked, så som avslag på förfrågan om besök eller 
vid tillsägelser, och på grund av vad som uppfattas som svårgenomträngliga och orättvisa 
beslutssystem. Det är vid sådana situationer som stressnivån riskerar att stiga hos 
kriminalvårdare. En annan risksituation är när personal går emellan för att avbryta bråk 
mellan intagna (BRÅ 2006:5; Nylander, 2006). Nylander (2006) fann att kriminalvårdare 
upplevde det svårast att hantera konflikter med intagna eller att bemöta de intagnas frustration 
över att vara inlåsta. En stor del av incidenterna på häkten sker vid inskrivning vilket således 
är ett kritiskt moment. Det framgår av en kartläggning att ungefär en fjärdedel av personalen 
vid häkten som blivit hotade utsätts just vid den tidpunkten (BRÅ 2006:5). Andra studier har 
funnit att en stark prediktor till arbetsrelaterad stress är oron för säkerheten (Triplett & 
Mullings, 1996; Dowden & Tellier, 2004). Finns (1998) studie visar att en avgörande faktor 
som bidrar till stress bland kriminalvårdare är att de arbetar i en miljö med människor som är 
där mot sin vilja. En annan studie fann att personalen använder olika grader av tvång i sin 
yrkesutövning då människor är frihetsberövade (Härenstam, 1989). Andra studier som gjorts 
beträffande kriminalvårdares arbetssituation visar att arbetet som kriminalvårdare präglas av 
intensiva och känslomässiga kontakter med intagna och att relationen är en strukturell konflikt 
då den intagne och kriminalvårdaren representerar två världar; den som låser in och den som 
blir inlåst (Schaufeli & Peeters, 2000). Resultat från en koreansk studie (Koo & Kim, 2006) 
visar att kriminalvårdare som hade direktkontakt med de intagna hade högre nivå av 
arbetsrelaterad stress (Koo & Kim, 2006). Ytterligare en studie som gjorts på ett fängelse med 
medelhög säkerhet i USA, visade ett signifikant samband mellan att arbeta dagtid och förhöjd 
stressnivå på grund av att man i högre utsträckning än under nattskift träffar intagna (Triplett 
& Mullings, 1996). Schaufeli och Peeters, (2000) fann att ju fler timmar per vecka som en 
kriminalvårdare spenderade i direkt kontakt med intagna desto fler utbrändhetssymptom. Att 
arbeta med samma intagna under längre tid är även det en stressfaktor (Triplett & Mullings, 
1996).  
 
Nylander (2006) fann att kriminalvårdare känner en ständig anspänning i att alltid vara 
vaksamma och aldrig göra fel. I en annan studie, gjord på fängelset Hall, framkom att 
kriminalvårdare kunde uppleva dubbelmoral inför att både utföra visitering av intagna 
samtidigt som de skulle vara deras kontaktmän. Detta upplevde personalen ibland ge upphov 
stress (Gram, 2005). Gram (2005) fann också att kriminalvårdare upplevde det svårt att förena 
både säkerhet och vård i arbetet, speciellt när anstalten har en väldigt hög säkerhetsgrad, 
vilket innebär mer fokus på kontroll och rutiner i arbetet. Bara ett litet antal av de 
kriminalvårdare som Härenstam (1989) hade med i sin avhandling ville ha ett renodlat 
vaktjobb men 52 procent av de tillfrågade svarade att det var deras huvudsakliga syssla. Det 
finns stora skillnader på faktiska arbetsförhållanden, villkor och förväntningar, vilket kunde 
orsaka stress hos personalen. Hon fann att om personalen är nöjda med sina arbetsvillkor så 
påverkar det även det de intagna, vilket resulterar i färre sjukskrivningar hos dem, vilket i sin 
tur bidrar till att även personalen mår bättre (Härenstam, 1989).  
 
Schaufeli och Peeters (2000) lyfter fram att hög arbetsbelastning, låg grad av autonomi och 
kontroll i arbetet, relationer fulla av krav från de intagna påverkar stressnivån. Gillans (2001) 
fann i sin studie att angrepp mot kriminalvårdare från intagna ökat men att personalstyrkan 
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inte ökar i samma takt och att kriminalvårdare arbetar med människor som de inte kan lita på 
tio timmar per dag och inte kan visa sina känslor på jobbet. I Härenstams (1989) studie 
framkommer att svenska fängelser har högre personalstyrka i förhållande till de intagna 
jämfört med andra länder. Dock fann hon att en för stor personalstyrka också kan vara en 
källa till stress, då det kan medföra passivitet samtidigt som ett för litet antal personal kan 
medföra överbelastning i arbetsuppgifter.  
 
4.3 FORSKNING OM UTBILDNING FÖR KRIMINALVÅRDARE    
Koo och Kim (2006) fann att det är nödvändigt att uppmuntra hälsofrämjande beteende för att 
klara av jobbrelaterad stress hos kriminalvårdare och för att stärka och förbättra banden till de 
intagna (Koo & Kim, 2006). I en studie som Gram (2005) har gjort framkom att vårdarna 
ansåg att de var begränsade i omvårdnadsarbetet då många av de intagna inte var tillräckligt 
motiverade till förändring. Vårdarna förlitar sig istället på psykolog och programpersonal. 
Vårdarna behövde mer utbildning för att kunna åstadkomma förändring och även de intagna 
höll med om att brister i utbildning var ett problem hos personalen. Härenstam (1989) fann att 
kriminalvårdare ansåg deras kunskap och erfarenhet kom dem till godo i stor utsträckning. 
Personalen på framförallt två fängelser (Österåker och Hinseberg) var mer positiva till 
behandling och rehabilitering av de intagna än kriminalvårdare på de flesta andra fängelser 
(sammanlagt 67 institutioner). Speciella program för behandling av drogmissbrukare hade 
utvecklats och genomförts för all personal, på grund av hög grad av missbruksproblematik 
bland intagna på de två anstalterna. I och med utbildningen fick personalen verktyg anpassat 
för de problemområden som var störst bland de intagna. Personal på andra anstalter som inte 
implementerat något program rapporterade högre grad av stress och psykosocial ohälsa i 
arbetet med drogmissbrukande intagna.  
 
Myers (2000) undersökte ett utbildningsprogram för kriminalvårdare, vars syfte var att öka 
den etiska responsen på kulturella skillnader mellan kriminalvårdare och intagna och därmed 
reducera konflikter mellan personal och gärningsmän. Ur ett perspektiv med mänskliga 
relationer som präglas av etiska responser i fokus, fann hon att auktoriteter som 
kriminalvårdare borde lära sig att bättre interagera med intagna för att också lättare uppnå 
officiella mål. Mänskliga relationer kan göra att interaktionen blir smidigare och mer effektiv 
vilket överensstämmer med professionalismen och etiken som bör prägla yrket. Hennes 
slutsats är att utbildning i kulturell medvetenhet genom kommunikationen är en kunskap som 
kan hjälpa kriminalvårdare att nå sina mål etiskt och effektivt. Många av dem som deltog i 
utbildningen tyckte att den var till nytta och de planerade att använda sina nya kunskaper i 
arbetet med de intagna.   
 
Långström och Sjöstedts (2000) undersökte kriminalvårdens insatser för intagna som dömts 
för sexualbrott. I resultatet framgår att man på flera olika anstalter i landet genomgått 
utbildningar för att öka kompetensen hos kriminalvårdare inom detta område. Författarna 
lyfter fram vikten av att personalen ökar sin kunskap när det gäller avvikande sexuellt 
beteende och i hur man bör förhålla sig till en sexualförbrytare, då de utgör en svår grupp som 
kräver en hel del arbete med. Stark förnekelse till brottet och ett betydligt ogillande hos övriga 
intagna kräver en medvetenhet när det gäller vilka preventiva insatser som bör ingå i arbetet 
med gruppen för att minska risken för återfall i brott (a.a.). Det förefaller vara av stor vikt att 
de insatser som görs skall vara riktade mot det behov som föreligger hos de intagna och att 
personalen har kompetens inom det riktade området för att arbetet ska ha framgång (a.a.). 
Gram (2005) menar att kriminalvårdaren är en viktig person avseende vård och förebyggande 
arbete i och med att de jobbar närmast de intagna. 
 



 

15 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I det här kapitlet följer tre avsnitt som behandlar studiens teoretiska utgångspunkter. I det 
första avsnittet behandlar vi Goffmans begrepp totala institutioner.  I avsnittet som följer ges 
en kort beskrivning av kommunikation, därefter följer en redovisning beträffande 
komplementära, symmetriska och metakomplementära relationer och varför vi anser dessa 
typer av relationer vara relevanta för studien. Vidare presenteras förutsättningar för en bra 
kommunikation följt av kommunikation för att minska stress. Till sist beskrivs hur 
kommunikationen mellan intagna och personal kan se ut på en total institution. I det sista 
avsnittet ges en beskrivning av teori om implementering av program och vilka svårigheter 
som kan infinna sig i samband med implementering av nya program. 
 
5.1 TOTALA INSTITUTIONER  
Totala institutioner är ett begrepp som Goffman (2004) myntat. Häkten är enligt hans 
perspektiv en total institution. Begreppsdefinitionen av totala institutioner innebär en plats där 
människor i en likartad situation befinner sig mot sin vilja, avskurna från omvärlden utanför, 
där de lever, bor och arbetar på samma plats och under samma auktoritet. Den totala 
institutionen är både en formell organisation och ett boende där allt i livet sker under samma 
tak. Det finns olika typer av totala institutioner så som häkten, fängelser och mentalsjukhus 
och en funktion är att den totala institutionen skall skydda samhället mot hot och fara. På en 
total institution är det är samma myndighet som ansvarar för alla delar av en intagens liv och 
dagarna och rutinerna är strikt inrutade genom formella regler och officiella skrivelser (a.a.) 
 
Vid intagningen på den totala institutionen samlas fakta om den intagne/häktade, 
levnadshistorien nedtecknas och blir tillgänglig för all personal, individen blir av med sina 
personliga ägodelar och får institutionens kläder. På en total institution kan individen inte 
försvara sig om han känner sig angripen eller kränkt, utan måste underkasta sig för att 
undvika repressalier eller att hans beteende rapporteras då allt blir bedömt på en total 
institution enligt Goffman (2004).  
 
Den intagnes/häktades önskningar och institutionens står ofta som kontrahenter till varandra 
och om en intagen/häktad känner sig dåligt bemött skapar det ofta en reaktion som förvärrar 
situationen. Personalen möts ofta av klagomål från intagna och får ständigt ta emot fientlighet 
och krav och kan enbart bemöta dem med de regelverk som institutionen har och försvara 
institutionen. Om någon bryter mot de regler som finns på institutionen kan personalen känna 
sig retad och utmanad. Personalen vid totala institutioner har vissa förpliktelser; att följa 
normer och behandla de intagna mänskligt. Men om en intagen är självdestruktiv kan 
personalen vara tvungen att ta till våld för att skydde denne från sig själv, varför personalens 
självbild kan förändras och de kan börja betrakta sig själva som brutala och hårdhänta. Vid 
tillfällen då personalen fysiskt måste ingripa är det ytterst svårt för dem att hålla sina känslor 
under kontroll (Goffman, 2004). 
 
5.2 KOMMUNIKATION 
Kommunikation betyder ungefär ”göra gemensam” eller ”dela något med någon” (Enquist, 
2004, s. 41). Payne (2002) förklarar begreppet kommunikation som att det ”inbegriper ett 
sändande av budskap och en reaktion på det” (a.a., s. 233). Kommunikation är en verksamhet 
som äger rum mellan två eller flera personer och på så sätt är den ömsesidig (Enquist, 2004). 
Kommunikation är en väsentlig del av vår förståelse och kommunikationsteorins 
utgångspunkt är att när vi gör något är det alltid en reaktion på någon information som vi har 
tagit emot (Payne, 2002).  
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5.2.1 Olika typer av relationer 
Kommunikation är antingen symmetrisk eller komplementär. Då kommunikation är komp-
lementär intar parterna olika positioner, vilket innebär att en part dominerar och den andre be-
finner sig i underläge (Enquist, 2004; Ohnstad, 1995) och relationer av det här slaget är 
ojämlika (Payne, 2002). Exempel på komplementära relationer är herre/slav, lärare/elev 
(Ohnstad, 1995) eller som vi ser det kriminalvårdare/häktad. Vid symmetrisk kommunikation 
försöker man undvika eller utjämna skillnader mellan parterna. Båda är på samma nivå och 
jämlika (Payne, 2002). Ytterligare en relation är den metakomplementära relationen. 
Kommunikation i en sådan relation innebär att den med makt tillåter den andre att få makt 
(a.a.). Här låter den ena parten den andre definiera förhållandet samtidigt som detta inte sägs i 
klartext och därmed kontrollerar personen förhållandet samtidigt som detta förnekas 
(Ohnstad, 1995). I den här studien innebär det relationen som uppstår mellan kriminalvårdare 
och häktad när kriminalvårdaren som har makt och befogenheter som den häktade inte har, 
lyssnar och låter den häktade definiera förhållandet och hur denne ser på sin situation.   
 
Det är viktigt att i kommunikationen ha rätt attityd. En förutsättning för en bra 
kommunikation i en komplementär relation är god kompetens och kunnighet, yrkesstolthet, 
vetgirighet, att man är intresserad och lyssnar på den information som sänds ut, har en ödmjuk 
inställning och visar respekt (BRÅ & Utvecklingsrådet, 2007). Gordan (2002) poängterar 
vikten av att personalens ideologi sammanfaller med institutionens för att klienterna inte skall 
fara illa och en god kommunikation förutsätter en förtroendefull relation mellan klient och 
personal och en positiv inställning (a.a.).  
 
Personalens upplevelse av sin arbetssituation och delaktighet i avgörande beslut inverkar utan 
tvekan på hur man kommunicerar sitt budskap. Förmågan att kunna förmedla lugn och 
avspänning är väsentligt för att ett samtal ska leda någonstans. Om man lyckas identifiera sig 
med institutionens prioriteringar trots alla begränsningar och kan känna sig tillfreds med sin 
insats och att relationen till klienten inte påverkas av skuldkänslor för att man tvingas handla 
att mot sin övertygelse, går det att skapa goda kommunikationsmöjligheter (a.a.). 
 
5.2.2 Kommunikation för att minska stress 
Ibland kan det uppstå blockeringar i en relation då den information som sänds ut förkastas av 
den andra och om personen som sänt ut budskapet inte uppfattar responsen som säger att 
informationen förkastas. Om det uppstår en blockering, är det viktigt att reda ut vad som 
förstås och vad som inte förstås (Payne, 2002). Den kommunikation som stämmer överens 
med de förväntningar klienten har är lättare att acceptera och kommer därför förmodligen att 
vara effektivare. Därför bör kommunikationen ske i lugn takt, med små steg i taget, inte minst 
vad gäller ”relationsutformingen” (a.a., s. 235) och för att kommunikationen skall ha 
framgång bör den ske på det sätt som ”klienten finner acceptabelt” (a.a., s. 235). Att lyssna är 
inte bara viktigt för en effektiv kommunikation, det är avgörande för hur man hanterar stress. 
Genom att visa att man lyssnar på människor som man interagerar med, uppfattas det som att 
man verkligen bryr sig (Elgin Haden, 2000). 
 
5.2.3 Kommunikation på en total institution  
Det finns en klyfta mellan personal och intagna på en total institution där de intagna som 
befinner sig dygnet runt på institutionen får foga sig efter personalen som är där för att arbeta. 
Personalen har en övervakande funktion (Goffman, 2004) och de båda grupperna tenderar att 
betrakta varandra i olika stereotyper; personalen ser ofta de intagna som bittra och opålitliga, 
de intagna ser ofta personalen som översittare, nedlåtande och elaka. De intagna kan känna 
sig underlägsna och svaga, personalen överlägsna och rättfärdiga. En viss kommunikation 
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mellan grupperna är nödvändig men avståndet mellan de två grupperna är formellt reglerat 
och samtal förs i en särskild ton. En av personalens uppgifter är att kontrollera 
kommunikationen mellan de intagna och personal högre upp i hierarkin (a.a.). De två 
grupperna; personal och intagna representerar två olika världar som utvecklas parallellt men 
utan utbyte av varandra vilket ligger till grund för uppfattningen om varandra (a.a.).  
 
5.3 IMPLEMENTERING AV PROGRAM 
Implementering handlar om att införa något som förut inte funnits, och i rådande uppsats 
innebär det införandet av ett nytt program. Alexandersson (2006) beskriver flera faktorer som 
forskning visar är viktiga att ta hänsyn till i en organisation vid implementering av nya 
metoder och program.  Bland annat identifierar hon faktorer som att både ett bottom-up- och 
ett top-down-perspektiv bör finnas med i införandet (a.a., s.252). Det är av stor vikt att den 
nya reformen är väl förberedd och att människor som berörs av den är motiverade inför 
förändringen. Om personal riskerar att tappa position är det inte säkert att man är lika positiv 
till förändringen, eller om man inte ”får ta del av de nya incitamenten för det nya som sker” 
(a.a., s. 67). Alexandersson (2006) menar att organisationen har betydelse för hur väl en 
implementering lyckas. Faktorer som kan ha en negativ inverkan vid införandet av nya 
program är tidigare negativa erfarenheter av programimplementeringar, brist på kunskap, 
personal, eller otrivsel på arbetsplatsen. Attityd, inställning, vilja och förståelse hos personal 
som berörs av implementeringen är av stor betydelse för hur programmet kommer att 
användas i arbetet och för hur den nya reformen kommer att genomföras. Personalen kan med 
sin positiva eller negativa attityd till förändringen, påverka varandra och bör därför ha 
kunskap och förståelse för, och viljan till att genomföra förändringen i praktiken, annars finns 
risk för att implementeringen inte är möjlig. Det är väsentligt att de program som skall 
implementeras interagerar med det arbete som pågår. Det är av betydelse att man som 
personal får feedback på det nya sättet att arbeta. Det kan bli problematiskt med införandet av 
ett nytt program om det har liten betydelse för det vardagliga arbetet, därför är det viktigt med 
klarhet i programmets betydelse för att förbättra arbetet. Alexandersson (2006) menar också 
att en lyckad implementering kräver att den personal som står närmast sina klienter vill ha en 
förändring, annars är det dömt att misslyckas. ”De utför ett arbete med [...] liten insyn och 
stort inflytande på klientarbetet och kan därmed också underminera försöken till förändring” 
(a.a., s. 71), trots att ett formellt beslut har tagits i organisationen att genomföra programmet. 
Därför behöver personalen motiveras till den nya reformen (a .a.) 
 
 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
I det här kapitlet redogörs resultat kopplat till analys. Resultatet bygger på intervjuer med fem 
respondenter; tre kvinnor och två män. Vi har valt att byta ut respondenternas namn och kallar 
dem enbart för respondenter när resultat och analys presenteras. Resultat och analys redovisas 
utifrån tre olika teman; Kommunikation och bemötande, följt av ett antal underrubriker: Ett 
förändrat synsätt, Kontaktmannaskap och Attityd och bemötande. Det andra temat är Stress 
och resurser, med en underrubrik, Hot, våld och trakasserier och det sista temat behandlar 
utbildning och implementeringen av HOVIK.  
 
6.1 KOMMUNIKATION OCH BEMÖTANDE  
I det här avsnittet behandlas kriminalvårdares syn på kommunikation, och hur kontakten med 
intagna/häktade har förändrats över tid. Förr hade kriminalvårdaren en mer vaktande uppgift 
men i dag innehåller arbetsuppgifterna även vårdande inslag vilket kontaktmannaskapet är ett 
exempel på. Till sist behandlas vikten av attityd och bemötande i kommunikationen mellan 
personal och häktade/intagna. 
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Samtliga respondenter beskriver kommunikation som samtal och kontakten som uppstår 
mellan häktade och personal vid olika tillfällen under hela dagen, så som i samband med 
matutdelning, när en häktad behöver gå på toaletten eller liknande. Samtliga respondenter 
anser sig göra vad de kan för att upprätthålla en god kontakt med de häktade.  
 
Alla respondenter uppger att det är både dem själva och de häktade som tar initiativ till 
kontakten. De häktade tar ofta kontakt med personalen när de behöver hjälp med något. Två 
av respondenterna säger sig ta initiativ till att samtala om de märker att någon häktad inte mår 
riktigt bra. Av resultatet går att skönja en gemensam syn beträffande tydlighet i 
kommunikationen med de häktade. Respondenterna ger exempel på hur en dålig 
kommunikation mellan häktade och personal kan se ut. Majoriteten av respondenterna tycker 
att en dålig kontakt uppkommer av att personalen inte har tid för de häktade och menar att det 
måste vara frustrerande för en häktad som verkligen behöver prata. 

 
Det är viktigt att vara tydlig och säga att nu har vi tio minuter som vi kan sitta ner och 
prata, eller om man inte har tid kan man säga att man återkommer i morgon och så gör 
man det. Det kan de ta, men inte att man säger att man ska komma och så kommer man 
inte.  

 
En annan orsak, som beskrivs av flera respondenter, till en dålig kontakt mellan häktade och 
personal är rädslan för manipulation. En respondent beskriver det så här:  
 

Dålig kontakt är när en intagen försöker lura en, manipulera. Det är väldigt dåligt när de 
”jiddrar med en” för att tala deras språk. Det hände mig alldeles nyss men inte särskilt 
ofta. Respekt skall man ha åt alla håll. 

 
Forskning visar att kommunikationen mellan intagna och personal kan beskrivas olika 
beroende på vem man frågar. Det fann Lindberg (2005) i sin studie som gjorts med personal 
och intagna på anstalt. I resultatet framgick att personalen ansåg sig ha en god kontakt med de 
intagna medan intagna tyckte motsatsen. Det faktum att intagna och personal representerar två 
helt olika världar, och att den häktade individen måste underkasta sig den totala institutionens 
önskemål och regler, kan resultera i att häktade och personal upplever kontakten olika 
(Goffman, 2004). Gordan (2002) menar att miljön i ett fängelse/häkte, med höga krav på 
säkerhet innebär ett dåligt underlag för att etablera en god kontakt mellan kriminalvårdare och 
intagna. Det går heller inte att komma ifrån att de häktade är där mot sin vilja och Nylander 
(2006) fann att kriminalvårdare upplevde det svårt att bemöta den frustration som de intagna 
upplevde av att vara inlåsta.  
 
Att rädsla för manipulation är något som kan ha negativ effekt på kommunikationen och 
distansera kontakten mellan intagna/häktade och personal kan bland annat bero på att 
personalen tror sig veta vad de kan förvänta sig av intagna och att de är opålitliga (Goffman, 
2004). Forskning visar att oron inför att bli manipulerad av intagna medför att 
kriminalvårdare medvetet håller en viss distans i kommunikationen (Finn, 1998, Gram, 2005).  
 
6.1.1 Ett förändrat synsätt 
Kommunikationen beskrivs av respondenterna som god i relation till de häktade, men två av 
fem respondenter berättar att kontakten mellan personal och häktade inte var lika bra förr och 
att den gamla jargongen till viss del har levt kvar. En av respondenterna menar att en del av 
dem som arbetat länge inom kriminalvården tycker att de häktade ”skall födas, inte gödas”, 
vilket innebär att det inte skall läggas ner för mycket tid och omsorg på de häktade. Vidare 
berättar en respondent att personal har fått sluta och att personalgrupper medvetet har 
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splittrats där det har varit en alltför stark sammanhållning. Det har förekommit att personal 
hållit varandra bakom ryggen om någon häktat har blivit dåligt bemött. Samtliga respondenter 
är eniga om att det råder en helt annan atmosfär bland personalen idag på de avdelningar som 
de arbetar på. En av respondenterna beskriver förändringen som skett över tid så här:  

 
Det är skillnad jämfört med för tio år sedan, en markant skillnad. Det var dåligt förut, då 
fanns det dem som slängde på luren när någon häktad ringde på, men det var ju cirka tio 
år sedan. Förr i tiden anställdes man om man var stor och stark men nu blir man anställd 
om man har något i huvudet. 

 
Fortfarande verkar det som om den gamla bilden av kriminalvårdaren lever kvar hos en del 
häktade enligt respondenterna. En respondent säger att det finns häktade som ser på kriminal-
vårdare som ”en plitjävel i uniform” och tror att det kan bero på att de känner sig kränkta.  
 
Forskning visar att den traditionella bilden av kriminalvårdare är att de är buffliga och 
arroganta (Amilon & Edstedt, 1998; Goffman, 2004). Nylander (2006) fann att det råder en 
viss kåranda bland kriminalvårdare där kriminalvårdare visar upp en enad front gentemot de 
intagna. Över tid har kriminalvårdaryrket förändrats; från att enbart vara vaktande till att även 
innebära vårdande insatser (Nylander, 2006). Dock torde det vara möjligt att den gamla synen 
lever kvar hos en del häktade personer som tidigare träffat kriminalvårdare med en vaktande 
karaktär och fortfarande förknippar kriminalvårdaren som en vakt i uniform med mycket 
attityd. Goffman (2004) menar att intagna ofta betraktar personalen utifrån olika stereotyper, 
som elaka och överlägsna och att de känner sig svaga och underlägsna i sin position. Om den 
häktade på grund av det känner sig kränkt, kan det medföra att det uppstår problem i 
kommunikationen mellan personal och häktade (a.a.). De vårdande uppgifter som kriminal-
vården numer har (Vision- ”Bättre ut”, 2007), förutom kontroll och säkerhet, menar Gordan 
(2002) står i konflikt med den traditionella synen på häktade och intagna. Det finns höga krav 
på säkerhet och kontroll för kriminalvårdare, vilket ibland medför misstänksamhet och distans 
i arbetet. Det kan ses som en kontrahent till de vårdande uppgifter som kräver en 
kommunikation som bygger på en förtroendefull relation mellan intagna/häktade och 
personal, för att arbetet ska ha framgång. Gordan (2002) menar att det alltid är den intagne 
som i slutändan drabbas av splittringen mellan de två kontrahenterna. Målen med vision 
”Bättre ut” kan eventuellt försvåras av att det kan vara problematiskt att förändra gamla 
beteendemönster hos personal som arbetat inom kriminalvården länge och som fått lära sig att 
vakta de häktade och inte vårda i lika stor utsträckning som är aktuellt i dagsläget (Lindberg, 
2005).  
 
Det uppstår ibland blockeringar i kommunikationen mellan sändare och mottagare som beror 
på att informationen som sänds ut förkastas av den som tar emot den. Om informationen 
stämmer överens med de förväntningar mottagaren har är det lättare att ta emot budskapet 
(Payne, 2002). Om en häktad förväntar sig ett visst bemötande och en viss jargong hos en 
kriminalvårdare är det inte säkert att denne är mottaglig för annan information. Det har 
funnits kriminalvårdare som inte varit lämpliga för yrket, men arbetssituationen har förändrats 
och respondenterna beskriver den rådande synen på häktade som mer human i jämförelse med 
hur det såg ut förr. Dock kan häktade på grund av negativa erfarenheter fortfarande inneha 
fördomar gentemot kriminalvårdare. När kriminalvårdare hamnar i sådana situationer där 
informationen förkastas, är det viktigt att de visar att de har förstått att budskapet har 
förkastats. En annan faktor som är viktig är förmågan att kunna förmedla lugn och avspänning 
i kommunikationen till en häktad som inte är mottaglig för information. Faktum är att det kan 
vara avgörande för att samtalet ska ha någon framgång (Gordan, 2002). Förutsättningarna för 
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en god kommunikation är också att man visar att man lyssnar på det som sägs (Elgin Haden, 
2000) och att budskapet inte förkastas utan tas på allvar (Payne, 2002).  
 
6.1.2 Kontaktmannaskap 
Kontaktmannaskapet beskrivs av respondenterna som en viktig del beträffande 
kommunikationen mellan häktade och personal och uppges omfatta en betydlig del av deras 
arbetsuppgifter. Samtliga är kontaktmän för ett antal häktade. Kontaktmannaskapet handlar, 
enligt respondenterna, bland annat om att förmedla viktig information, ta tid för samtal och att 
helt enkelt upprätthålla kontakt med den häktade. Två av respondenter uppger att de 
kommunicerar mer med de personer som de är kontaktmän för än med övriga häktade och en 
av dem uppger att kontaktpersoner som inte ”flaggar på” (ringer in till vaktrummet från 
bostadsrummet) och därmed håller en låg profil eller säger sig vilja vara ifred lätt glöms bort: 
”Man säger ofta att kontaktmannaskap är i tiden och att man ska ta hand och de häktade, men 
tiden finns ju inte.”  
 
Av respondenterna går det att skönja en viss frustration beträffande kontaktmannaskapet då 
det verkar vara dåligt förankrat i verkligheten. En av respondenterna menar att tiden är knapp 
eftersom de flesta häktade befinner sig på häktet i maximalt fem veckor och att det oftast 
krävs över två veckor för att bygga upp en relation. 
 
Nylander (2006) fann i sin studie att kriminalvårdare vid anstalter hade en positiv inställning 
till kontaktmannaskapet men att brist på tid begränsade möjligheterna att ta sig an de personer 
man var kontaktman för. Dock bör det påpekas att personal på häktet i de flesta fall endast är 
kontaktmän under kortare perioder, under det att häktade väntar på dom, medan personal på 
fängelser har mer tid på sig att skapa en god kontakt med de intagna.  
 
6.1.3 Attityd och bemötande 
Samtliga respondenter beskriver en positiv attityd och ett bra bemötande som avgörande för 
en god kommunikation mellan häktade och personal. De är överens om att den respons de får 
tillbaka har att göra med vilken attityd de själva har i sitt bemötande. Fyra av respondenterna 
uppger att de själva kan påverka hur kommunikationen ska se ut genom att bemöta de häktade 
på ett visst sätt.  De är eniga om att attityden som den häktade bemöts med har betydelse för 
hur relationen utvecklas: ”Lugn ger lugn. Jag kan skapa bråk om jag har attityd. Alla är inte 
likadana. Attityd spelar roll.”  
 
En annan respondent säger att makten ligger hos kriminalvårdare då de håller i nycklarna och 
att den makten inte får missbrukas. De brott som har begåtts måste ses förbi och människan 
bakom brottet måste uppmärksammas med ett bra bemötande. 
  

Mitt måtto är att när jag öppnar en celldörr är att bakom dörren finns en människa och 
varje människa har sin egen historia. Det viktigaste är att jag inte dömer dem. Jag är här 
för att underlätta situationen för dem, inte att göra det svårare.  

 
Enligt en av respondenterna innehar vissa kriminalvårdare en attityd i sitt bemötande som inte 
borde vara tillåten och återger ett exempel på en händelse som inträffade för ett tag sedan:  
 

Vi hade en zigenarpojke här en gång som kanske såg lite annorlunda ut i den nedre 
regionen, och blev behandlad på ett ojuste sätt. Någon sa nonchalant att pojken skulle ta 
av sig kalsongerna annars skulle han slita av dem. Det var ju onödigt. Jag som är 
auktoritär kan ju säga så, men den attityden behöver man inte ha. Man kan ha en lugn 
samtalston och säga hej jag heter si eller så. Attityd är A och O, bemötande är viktigt. 
Med ett bra bemötande så blir det himla bra.  



 

21 

Andra faktorer som kan spela roll i kommunikationen och som kom fram under intervjuerna 
är hur man behandlar de häktade. En av respondenterna berättar att de häktade är lite som 
barn på dagis och en annan uppger att hon ibland är som en mamma för de häktade.  
 
Det går inte att frånkomma att kommunikationen mellan häktade och personal utgörs av en 
komplementär relation. Makten ligger hos kriminalvårdaren som kan välja hur relationen skall 
se ut. Payne (2002) menar att den med makt kan forma relationen efter sitt eget tycke, likaså 
är den som befinner sig i underläge beroende av den med makt (Ohnstad, 1995) vilket är 
tydligt i förhållandet mellan kriminalvårdare och häktade som aldrig kan utvecklas till en 
symmetrisk relation. Det beror på den situation som båda befinner sig i, den häktade sitter 
inlåst och kriminalvårdaren håller i nycklarna. Vad vi kan se kan dock kriminalvårdaren 
utveckla en metakomplementär relation genom sitt bemötande och sin attityd. Det innebär att 
den som innehar makten inte missbrukar den utan ger ifrån sig makt för att på så sätt jämna ut 
relationen i kommunikationen (Payne, 2002). I en komplementär relation kan alltså den med 
makt göra ett val. Kriminalvårdaren kan välja attityd, bemötande och hur kommunikationen 
ser ut vilket kan påverka relationen till de häktade.  
 
Att kriminalvårdare behandlar intagna/häktade som barn verkar inte vara något nytt fenomen. 
Lindberg (2005) fann i sin studie att många av de intagna upplevde att de blev behandlade 
som barn, vilket upplevdes som kränkande. Han skriver att man även funnit samma typ av 
bemötande i kommunikationen mellan kriminalvårdare och intagna i en studie gjord i USA. 
Att se på de häktade som barn kan vara ett uttryck för en komplementär relation där man som 
professionell inte arbetar för att uppnå någon jämlikhet. Det kan också vara så att den 
vårdande uppgiften som kriminalvården har (Vision- Bättre ut), tar sig till extrema uttryck 
som medför att en kommunikation av komplementär karaktär kvarstår. Ett av syftena med en 
god kommunikation är att bekräfta den andre personen (Enquist, 2004) och möta individen på 
samma nivå som denne befinner sig på (BRÅ och Utvecklingsrådet, 2007). Att som 
professionell bemöta en häktad person korrekt och ta denne på allvar, minskar risken att 
utsättas för hot, våld och negativa situationer (a.a.). I vision ”Bättre ut” uttrycks ett antal 
principer som skall vara vägledande i arbetet för att nå visionens mål. Principerna innebär 
bland annat att intagna/häktade skall bemötas på ett ärligt, öppet och humant sätt och ges 
möjlighet att utvecklas och förändras (Kriminalvården, 2007; Leméus, & Gustafsson, 2004). 
För att dessa principer skall bli förankrade i kriminalvårdares sätt att bemöta de häktade torde 
det krävas ständiga reflektioner beträffande hur kommunikationen mellan personalen och de 
häktade ser ut så att den häktade inte upplever att denne befinner sig i ett allt för stort 
underläge.  
 
6.2 STRESS OCH RESURSER 
I det här avsnittet behandlas kriminalvårdares arbetssituation relaterat till stress. Därefter 
behandlas arbetsklimatet för kriminalvårdare och olika situationer där personalen inom 
kriminalvården riskerar att utsättas för hot, våld och trakasserier.  
 
Av resultatet framgår att det skett omfattande nedskärningar på personal och andra resurser på 
häktet i Göteborg, vilket verkar utgöra en källa till stress bland respondenterna. Det är tydligt 
att det råder en stor frustration och en känsla av otillräcklighet bland respondenterna 
beträffande den rådande personalbristen. De ger uttryck för att de är underbemannade och att 
tiden därför inte räcker till för de häktade. En av respondenterna menade att kontakten i dag 
mest handlar om att öppna dörrar och att ge service. Det finns en önskan om, och en vilja till 
att ta sig an de häktade mer än det finns möjlighet till idag. De flesta respondenter upplevde 
frustration över att arbetsuppgifterna tog bort fokus från de häktade och handlade mer om 
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pappersarbete och sophantering. ”Ibland känns det som att det är viktigare att slänga sopor än 
att vara med de häktade.”  

 
Sysselsättningar som någon menar gynnar kontakten med häktade, som exempelvis att baka 
med dem, har dragits in.  
 

Det dras in på resurser hela tiden. Förut kunde vi låta häktade baka något. Någon gång 
hade det gått åt sex ägg och man klagade på att det gick åt för mycket ägg, så därför 
drogs bakandet in, det är inte roligt när det blir så. 

 
En av respondenterna säger att de med alla nedskärningar arbetar på minsta möjliga tid och att 
det blir mindre och mindre tid för de häktade och att det går åt mer tid för att sammanställa 
verksamhetsplaner och datorjournaler: ”Jag skulle vilja ha mer tid för klientkontakt och 
mindre skrivarbete.”  

 
Samtliga av respondenterna är överens om att de skulle vilja ha mer tid för kommunikation 
och sitta ned och prata med de häktade, men att personalbrist inte gör det möjligt. En av 
respondenterna säger sig ha fått oerhört positiva responser från häktade när det har funnits tid 
till att sitta och lyssna några minuter. Fyra av fem respondenter uppger att de får dåligt 
samvete av att de sitter i de häktades celler och samtalar och samtliga uppger att de är 
medvetna om att de häktade behöver prata på grund av den pressade situation som de befinner 
sig i: ”Jag kan få dåligt samvete om jag sitter inne i en cell då de andra sliter häcken av sig.” 
”Man får dåligt samvete när man sitter och pratar med en klient och inte just då gör de dagliga 
rutinerna som måste göras på avdelningen.”  
 
Forskning visar att stress är en viktig variabel när det gäller kriminalvårdares arbete. Den 
största anledningen till stress bland kriminalvårdare är direkt kopplad till arbetsplatsen. Det 
som framkommit i vårt resultat stämmer med generell forskning. Majoriteten av 
respondenterna uppgav att de känner sig stressade i sitt arbete som kriminalvårdare och att det 
är på arbetsplatsen som stressen infinner sig. Koo och Kim (2006) fann att källan till stress 
bland kriminalvårdare infann sig i kontakten med de intagna och liknande resultat fann 
Schaufeli och Peeters (2000) som fann att ju mer tid kriminalvårdare spenderade med intagna 
per vecka desto fler utbränningssymtom. I motsats till vad tidigare forskning funnit predicera 
stress så uttryckte respondenterna i befintlig studie att brist på personal och frustrationen över 
att det inte finns tid till att sitta ner och lyssna och samtala med de häktade i den utsträckning 
som de skulle vilja var det som orsakade mest stress i arbetet. Härenstam (1989) visar på att 
kriminalvårdare över lag inte vill ha ett renodlat vaktjobb men att majoriteten ändå tycker sig 
ha det. Tid för samtal med de häktade skall vara en del av det vårdande arbetet enligt vision 
”Bättre ut” (Vision- Bättre ut, 2007) och vi kan se att det skulle gynna relationen mellan 
personal och häktade till det positiva då de häktade skulle bli bekräftade på ett helt annat sätt 
än vad de kan bli idag (Enquist, 2004). Enligt Elgin Haden (2000) signalerar lyssnandet att 
man bryr sig, vilket skapar förutsättningar för en god kontakt och tidigare forskning visar att 
en god kontakt mellan intagna och personal minskar stressnivån i arbetet (Dowden & Tellier, 
2004). 
 
Enligt Härenstam (1989) har Sverige jämförelsevis med andra länder en hög personalstyrka 
inom kriminalvården vilket hon menar kan bidra till kriminalvårdares vantrivsel på 
arbetsplatsen, då arbetsuppgifterna blir för få. Dock är hennes studie inte helt aktuell, och det 
är troligt att det såg annorlunda ut förut, då respondenterna i den här studien ger uttryck för en 
omfattande nedskärning av personal. Det faktum att det skett en omstrukturering beträffande 
kriminalvårdares arbetsuppgifter som innebär mer vårdande inslag från att det förr mest 
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handlade om att vakta (Vision- ”Bättre ut”, 2007) kan eventuellt vara en bidragande orsak till 
att personalen upplever att de inte räcker till. Det vårdande inslaget innebär mer arbete och 
fokus på de häktade samtidigt som det finns många administrativa uppgifter som skall göras 
trots att det råder en omfattande personalbrist.  
 
Ytterligare en faktor som forskning visar kan predicera stress är brist på konsensus och klara 
besked samt ideologier (Härenstam, 1989) och tre av fem av respondenterna i den här studien 
tycker inte att de har fått klara besked om hur man som kriminalvårdare skall förhålla sig i 
kontakten med de häktade. Dock är det ingen som antyder att det skulle utgöra en källa till 
stress i arbetet: ”Det är ingen som har talat om att gör si eller så, utan det ger sig själv med 
tiden man har jobbat här. Man växer in i det, om det kommer en ny vikarie så får man lära 
den.” 
 
6.2.1 Hot, våld och trakasserier 
Beträffande rädsla för hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen uppger samtliga 
respondenter att de aldrig har känt någon oro och stress inför att gå till arbetet. Ingen har 
någonsin medvetet rubbat på regler av rädsla för någon häktad, däremot händer det att regler 
rubbas på grund av flexibilitet. Otydlighet i regelverket medför ibland att häktade får något av 
en personal som någon annan sagt nej till. Dock kan vi möjligtvis skönja en viss oro från en 
av respondenterna: ”Exempel om någon Hells Angelsledare sitter här kanske man omedvetet 
rubbar på reglerna.”  
 
När det gäller hot uppger majoriteten av respondenterna att det har funnits situationer på 
häktet som någon gång varit hotfulla. 
 

Jag upplever att min kontakt med intagna kan vara hotfull. Jag är mer vaksam på 
morgnarna när jag kommer och jag inte vet vilka som sitter här. På morgnarna har jag 
alltid foten på dörren innan jag öppnar så att de inte ska kunna sparka upp dörren.  

 
Två av respondenterna uppger att hoten och eventuellt förekomsten av våld oftast inträffar i 
samband med inskrivning. Dock var alla respondenter eniga om att rädsla för hot, våld och 
trakasserier inte var något som stressade dem i det dagliga arbetet med de häktade. Det finns 
också en förståelse bland respondenterna till varför häktade ibland är hotfulla då de befinner 
sig i en stressfylld situation och bråk mellan de häktade tycks vara den vanligaste formen av 
våld enligt respondenterna. I vissa situationer som när häktade har gemensamma aktiviteter 
upplevdes av någon ge upphov till mer spänning och stress då det inte var ovanligt att häktade 
kom i luven på varandra.  
 

De som kommer är oftast förbannade och fattar inte varför de är här. 98 procent vet ju att 
vi inte har med det att göra. Vi kan hantera det. Annars blir det bråk. Vi pratar till en viss 
gräns, vid bråk kanske vi måste ta ner honom till OBS-cellen. Så är det ju. Det jag sagt 
kan påverka hur han är. Jag är säkrare i min yrkesroll nu, situationen har man varit med 
om förr. Det är viktigt hur man är som person, den som mår dåligt måste prata och jag 
måste ha förståelse.  

 
Ytterligare en situation som respondenterna uppgav ibland kunde förorsaka hot och 
trakasserier var när de skulle förmedla negativa besked vilket majoriteten av respondenterna 
upplevde som en svår uppgift. En av respondenterna berättade att det inte alltid var så lätt att 
lämna ett negativt besked som man själv hade svårt att förstå. Av vårt resultat kan vi inte 
urskilja någon rädsla beträffande hot, våld och trakasserier relaterat till sådana situationer, 
däremot uppger en av respondenterna att förmedling av negativa besked kan vara en källa till 
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oro och stress men betonar samtidigt vikten av att förklara ordentligt för den häktade för att 
minska stressen.   
 

När man ska förmedla om negativa besked ska man inte bara gå in och lämna det och sen 
gå, utan prata och diskutera om det. Vi brukar prata med varandra (kollegerna) om något 
negativt besked känns jobbigt att lämna och jag kanske heller inte förstår regeln, då 
brukar det klarna och man förstår varför det måste finnas en sådan regel. 

 
BRÅ:s rapport (2006:5) visar att många kriminalvårdare i sitt dagliga arbete utsätts för hot, 
våld och trakasserier och att det påverkar personalens yrkesutövning, vilket i sin tur kan ha 
negativ inverkan på kriminalvårdens funktion (BRÅ 2006:5) Härenstam (1989) menar att det 
ständigt vilar ett hot om våld över kriminalvårdare, vilket skapar en känsla av stress i arbetet. 
Forskning bekräftar att det är vissa situationer som det föreligger störst risk för hot, våld och 
trakasserier (BRÅ, 2006:5) så som vid inskrivning. Respondenterna uppger att hot och våld är 
så sällsynta företeelser i deras dagliga arbete och påverkar därför inte deras yrkesutövning. 
Att den vanligaste formen av våld är den mellan intagna stämmer med det Nylander (2006) 
funnit i sin forskning. Negativa besked brukar inte sällan skapa stress och frustration bland 
både kriminalvårdare och intagna. Forskning visar att hot, våld och trakasserier kan 
förekomma vid sådana tillfällen och att kriminalvårdare ibland upplever uppgiften som svår 
(BRÅ, 2006:5, Nylander, 2006).   
 
6.3 UTBILDNING OCH HOVIK 
I det här avsnittet presenteras resultat vad gäller utbildning bland kriminalvårdare och vad 
respondenterna anser om implementeringen av HOVIK vid häktet i Göteborg. Därefter 
kopplas resultatet till tidigare forskning och teori i en analys.  
 
Respondenterna uppger att kriminalvårdens interna utbildning har förändrats med åren. 
Samtliga respondenter har internutbildning men de som har arbetat längst har färre antal 
veckors utbildning (cirka två veckor) än de som har arbetat kortare tid (cirka 17 veckor). Fyra 
av fem respondenter har genomgått HOVIK och en av dem har bara genomgått HOVIK-
vardagssamtal. Som grundutbildning har en av respondenterna endast grundskola, en har 
gymnasial utbildning, ytterligare en har någon enstaka kurs från högskolan i bagaget och två 
av respondenterna har läst ett helt program på högskolan. Respondenterna berättar att det 
tidigare räckte med att man hade gått ut grundskolan samt att man var stor och stark, men att 
det i dag åtminstone krävs en gymnasial utbildning. Dessutom får man gå igenom olika tester 
för att på så sätt bli bedömd vad gäller lämplighet för yrket. En av respondenterna menar att 
kontakten med de häktade markant har förändrats under de senaste tio åren, och att det var 
sämre förut. Det kunde till exempel hända att kriminalvårdare slängde på luren när en häktad 
ringde på och ville ha hjälp med något. Orsaken till att attityden bland kriminalvårdare har 
blivit bättre tror respondenterna beror på en ökad kompetens.  

 
De flesta har bättre utbildning nu. Standarden är att man ska ha minst treårigt gymnasium 
nu. Förr räckte det med grundskola. Sedan mitten av 1990-talet är utbildningsnivån 
högre, man har bättre koll nu. Man måste gå igenom tester hos psykolog och så, hos 
pliktverket. Så var det inte förut.  
 

Häkten skall aktivt arbeta för att bibehålla säkerhet och arbeta preventivt för att motverka hot, 
våld och trakasserier samt öka kompetensen hos personalen (Ekbom m.fl., 1999, s. 210). 
Forskning visar att kriminalvårdare som får utbildning inom de områden som rör 
intagna/häktade får större konsensus i sin yrkesutövning och har lättare för att hantera vissa 
situationer (BRÅ, 2006:5). Att det är höga krav för att arbeta som kriminalvårdare och att 
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man måste klara av vissa tester kan ses som en förlängning av den ideologi som 
kriminalvården ger uttryck för; att personer inom kriminalvårdens regi skall bemötas på ett 
öppet och humant sätt och att kriminalvården numer skall arbeta för att förändra kriminella 
beteenden och lära intagna/häktade att få ökad respekt för andra (Kriminalvården, 2007; 
Leméus & Gustafsson, 2004).  En förutsättning för att åstadkomma en sådan attitydförändring 
hos de häktade torde vara att kriminalvårdare själva bemöter häktade med respekt varför vi 
kan se att det är viktigt att man uppfyller krav på personlig lämplighet för yrket. 
Kriminalvården skall ha ”rätt bemanning med rätt kompetens på rätt ställe vid varje tidpunkt” 
(Vision- ”Bättre ut”, 2007, s. 11) och att häktet i Göteborg dessutom kan ha särskilt svåra 
personer som sitter häktade (Ullvan, 2007-12-07) torde underbygga antagningsförfarandet än 
mer. Att det numer är högre utbildningskrav vad gäller anställning inom kriminalvården och 
att det inte längre läggs speciellt stor vikt vid fysiska muskler kan ses som ett led i att 
kriminalvårdens förhållningssätt är att tro på människans inneboende förmåga att förändras 
(Vision- ”Bättre ut”, 2007).  
 
De flesta av respondenterna berättar att de saknar specifika kunskaper när det gäller 
människor som har olika psykiska störningar och när det gäller människor från olika kulturer. 
De menar att det ibland skulle underlätta deras arbetsbörda om de hade förstått vad ett visst 
beteende berodde på och om de hade haft kunskaperna för att hantera olika sorters 
problematik: ”Jag tycker man skulle få mer utbildning om olika psykiska sjukdomar, fördjupa 
sig mer, så man bättre kan förstå när ett visst beteende uppstår och man vet inte hur man ska 
hantera det.” 

 
Två av respondenterna uppger att de saknar kunskaper beträffande olika kulturer och att det 
ofta medför kommunikationssvårigheter. Det går att skönja en viss frustration hos 
respondenterna när de berättar att många av dem som sitter häktade tillhör andra kulturer.  
 

Jag skulle vilja kunna mer om utlänningar, vad som händer när de söker asyl, och jag vill 
kunna ge klara besked tillexempel: nu ska du gå igenom den här proceduren och kontakta 
migrationsverket. Men jag vet inte. Det kan kännas jobbigt, för vi har väldigt mycket 
utlänningar på häktet.  

 
Om han inte förstår språket […], då är det svårt. Då försöker jag ta hjälp av någon som 
kan, någon intagen eller personal så att vi kan hjälpas åt. Vid viktiga saker använder vi 
tolk. Annars använder vi oss också ibland av kroppsspråk.  
 

Studier som gjorts pekar på vikten av utbildning för att bemöta de intagnas krav och behov. 
Härenstams (1989) resultat tyder på att en ökad kompetens för att bemöta en särskild viss 
problematik medför en minskad stressnivå hos kriminalvårdare. Utökad kompetens inom 
olika områden, till exempel utbildning vad gäller olika psykiska störningar, kan ses som ett 
sätt att förbättra arbetsklimatet bland kriminalvårdare. Myers (2000) fann att kulturell 
medvetenhet i kommunikationen är ett verktyg som kriminalvårdare kan använda sig av i det 
dagliga arbetet med intagna. Långström och Sjöstedt (2000) menar att det har stor betydelse 
att kriminalvårdares insatser är riktade mot det behov som föreligger hos de intagna och att 
personalen har kompetens inom det riktade området för att arbetet ska falla väl ut. 
Kriminalvårdaren är en viktig person avseende vård och förebyggande arbete, då de jobbar 
närmast de intagna/häktade (Gram, 2005). Att respondenterna anser sig sakna viss kompetens 
inom områden för att till fullo kunna hjälpa och stödja häktade, skulle kunna ses som en etisk 
brist, trots att viljan finns för ökade kunskaper inom dessa områden för respondenterna. 
Myers (2000) visar på att en kulturell medvetenhet hjälper kriminalvårdare i arbetet för att nå 
de mål organisationen satt upp på ett etiskt sätt. SEKO:s etiska riktlinjer för kriminalvårdare 
anger att arbetet skall präglas av ett professionellt förhållningssätt vilket torde vara svårt om 
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det saknas utbildning inom det område där behovet är som störst.  Det tror vi, kan föranleda 
svårigheter för personalen att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Respondenterna 
uttrycker brist på kunskaper beträffande psykiska sjukdomar och hur man kommunicerar med 
människor från andra kulturer vilket ibland begränsar deras professionella yrkesutövning. Det 
kan eventuellt ses som en brist i ambitionen att bredda kompetensen hos personalen inom 
kriminalvården (Ekbom m.fl., 1999) vilket kan försämra möjligheterna till ett etiskt 
förhållningssätt (Myers, 2000) gentemot de häktade, med motiveringen att brist på kunskap 
leder till fel bemötande. Däremot framgår det av materialet att man fått utbildning beträffande 
kommunikation med häktade. 
 
6.3.1 HOVIK 
Samtliga av respondenterna som fått utbildning i HOVIK ansåg att de redan visste på vilket 
sätt de skulle kommunicera med de häktade. De menade att de fått bekräftelse genom HOVIK 
på att deras sätt att arbeta är det rätta. På frågan om vad respondenterna ansåg om programmet 
tyckte samtliga att det var en bra utbildning, men att det inte hade tillfört dem något nytt. Tre 
av respondenterna ansåg att HOVIK-vardagssamtal skulle vara en del i den interna 
kriminalvårdsutbildningen som ligger i början av en anställning och att man har mer nytta av 
en sådan utbildning som nyanställd än när man har arbetat inom kriminalvården i flera år: 
”Jag tycker att utbildningen borde ligga tidigt. Det är bra när man får insikt i hur det ska vara. 
Bra att få utbildningen innan man börjar jobba. Det är svårt att ändra pratbeteende efter en 
lång tid.” ”Hur man bemöter människor borde man få lära sig redan från början.”  
 
Samtliga respondenter uttryckte önskemål om kontinuerlig utbildning i HOVIK-självskydd 
som de ansåg var viktigt för att känna sig trygga i arbetet, men ingen av respondenterna hade 
fått någon uppföljning av HOVIK. En av respondenterna frågade oss som intervjuade om vi 
visste något om det skulle bli någon uppföljning av HOVIK. 
 
Programmet skall bidra till att minska stressnivån på arbetsplatsen och bygger på tidigare 
erfarenheter av hot och våld inom kriminalvården (Internt dokument). Genom HOVIK skall 
man lära sig kommunicera med de häktade på ett professionellt sätt för att minska risken för 
hot och våld. En av de kommunikationsstilar som HOVIK bygger på är ”Lyssna”. Det innebär 
att man skall sitta ned och lyssna till den häktades historia, visa förståelse och empati. För att 
kommunikation skall ha framgång så krävs en förtroendefull relation mellan dem som 
samtalar (Gordan, 2002). Att visa att man lyssnar är ett sätt att bekräfta den andra personen, 
vilket kan leda till en förtroendefull relation (Elgin Haden, 2000).  
 
Intentionen med HOVIK är, vad vi kan se, god och att den nya kunskapen skall komma både 
personal och häktade till gagn. HOVIK:s komponenter är vardagssamtal samt självskydd och 
programmet kan ses som ett led i kriminalvårdens vision ”Bättre ut” som bland annat syftar 
till att häktade skall ges möjlighet till att utvecklas och förändras och att kriminalvårdare skall 
finna balans mellan behandling och säkerhet (Vision- Bättre ut, 2007).  
 
Alexandersson (2006) menar att det är viktigt att de personer som berörs av en 
implementering är väl förberedda och motiverade inför förändringen. Dock tycks ett ”top-
down”- perspektiv (a.a., s. 252) förekommit vid implementeringen av programmet då 
innehållet i HOVIK-vardagssamtal inte tycks vara förankrat hos kriminalvårdarna. De anser 
sig själva redan inneha kompetens gällande vardagssamtal, men majoriteten av 
respondenterna uttrycker att de skulle vilja ha mer kunskap beträffande självskydd och 
framför önskemål om mer kontinuerlig uppdatering vad gäller den delen. Alexandersson 
(2006) menar att det är av största vikt att program som implementeras har förankring i och 
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interagerar med den faktiska verksamheten som råder, vilket enligt respondenterna tycks ha 
saknats vid implementeringen av HOVIK. Programmet tycks åtminstone bland 
respondenterna i den här studien inte innebära någon förändring i deras sätt att arbeta. Å ena 
sidan kan det vara så att programmet inte är kriminalvårdare behjälpliga på häktet i Göteborg, 
därför att kunskapen redan finns där, eller så kan attityden till förändringen vara det som gör 
att man inte ser det positiva i förändringen. Alexandersson (2006) menar att en negativ attityd 
till förändringar kan medföra att implementering av ett nytt program inte går att genomföra. 
Hon betonar också vikten av att personalen är väl införstådd med att implementeringen är till 
gagn för dem. Där har ledningen ett ansvar att se till att väl förankra den nya reformen hos 
personalen och inta ett ”bottom-up”- perspektiv i genomförandet av förändringen, för att det 
ska kunna tas emot av dem som ska genomföra den (a.a., s. 252) Kriminalvårdarna jobbar 
närmast de intagna/häktade (Gram, 2005) och Alexandersson (2006) menar att de som arbetar 
närmast sina klienter har stort inflytande och liten insyn i sitt dagliga arbete ”och kan därför 
underminera försöken till förändring” (a.a., s. 71). Vad som framgår av resultaten verkar det 
som att ledningen inte varit tydliga med vad personalen har för roll vid implementeringen av 
programmet HOVIK. Uppenbart är att det brustit i kommunikationen mellan ledning och 
personal.  
 
Något som har framgått av resultatet ovan är att respondenterna skulle vilja ha mer tid för att 
lyssna på de häktade. Faktum är att detta verkar vara den absolut största prediktorn till stress i 
deras arbete, att tiden inte räcker till för djupare kontakt med de häktade. Organisationens 
ambitioner är att höja kompetensen bland personalen, vilket ligger helt i linje med 
kriminalvårdens mål och vision (Vision- ”Bättre ut”, 2007). HOVIK har implementerats på 
häktet för att förbättra arbetssituationen för kriminalvårdare. Frågan är om HOVIK är rätt 
sorts utbildning för kriminalvårdare på häktet i Göteborg som har arbetat länge. 
 
6.4 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH SLUTSATSER 
Här presenteras en sammanfattning av studiens analys och resultat följt av de slutsatser vi 
dragit av vår analys. 
 
6.4.1 Kommunikation och bemötande 
Av respondenterna beskrivs kommunikation som något pågående under hela dagen och 
initiativet till kommunikationen är oftast ömsesidig. Tydlighet i kommunikationen beträffande 
vad som kan förväntas av personalen är av stor betydelse i kontakten med häktade. Forskning 
visar att kommunikationen kan upplevas olika beroende på om man är personal eller 
häktad/intagen. Rädsla för manipulation kan medföra en distans i kontakten mellan kriminal-
vårdare och häktade och orsaken till det kan vara fördomar; som att intagna/häktade inte går 
att lita på och att man därför bör vara på sin vakt. Kommunikationen mellan häktade och 
personal har förändrats på grund av att det anställs mer utbildad och kvalificerad personal som 
lämpar sig för yrket. Dock lever en viss jargong kvar och en del häktade innehar fortfarande 
en stereotyp bild av kriminalvårdaren som hård och överlägsen, vilket påverkar och blockerar 
kommunikationen mellan personal och häktade emellanåt. Förmågan att kunna förmedla lugn 
och avspänning i kommunikationen till den som inte är mottaglig för information, kan göra 
mottagaren påverkningsbar och kan bidra till att öppna upp för en ömsesidig kommunikation. 
Kontaktmannaskapet utgör en viktig del beträffande kommunikation mellan häktade och 
personal och varje personal har huvudansvar för ett antal häktade. Till uppgiften hör att 
förmedla information, avsätta tid för samtal och ha kontakt med häktade. Attityd och 
bemötande är avgörande för hur kommunikationen utvecklar sig i relationen mellan kriminal-
vårdare och intagna/häktade. Respondenterna uppger att de själva kan påverka 
kommunikationen i positiv riktning genom att ha ett respektfullt bemötande. Relationen 
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mellan kriminalvårdare och häktade är av komplementärt slag, vilket innebär att makten 
ligger hos kriminalvårdaren att bestämma hur kommunikationen skall se ut mellan personal 
och häktade. 
 
Slutsatser:  En dålig kontakt uppkommer av att kriminalvårdare inte har tid för de häktade. 
Tid att lyssna ökar förutsättningarna för en god kommunikation. Rädsla för manipulation kan 
distansera kontakten mellan kriminalvårdare och häktade. Attityd och bemötande inverkar på 
kommunikationen. Något som har framgått av resultatet ovan är att respondenterna skulle 
vilja ha mer tid för att lyssna på de häktade, men att personalresurserna omöjliggör det. 
 
6.4.2 Stress och resurser 
Stress beskrivs som något som uppkommer genom känslan av att inte räcka till i arbetet med 
de häktade. På grund av den personalbrist som råder och genom att andra resurser dragits in, 
anser respondenterna att de inte har möjlighet att genomföra ett så bra arbete som de skulle 
vilja i kontakten med häktade. Arbetsuppgifterna tar bort fokus från de häktade vilket upplevs 
stå i konflikt med ambitionen att skapa goda förutsättningar för kommunikation mellan 
personal och häktade. Mer tid skulle gynna kontakten med häktade enligt respondenterna. 
Förr innehöll kriminalvårdares uppgifter mer vaktande inslag, men idag har man sett att 
vårdande inslag förebygger återfall i kriminalitet, varpå arbetsuppgifterna har förändrats från 
att vakta till att rikta mer fokus på vårdande arbetsuppgifter. Forskning visar att det finns ett 
samband mellan stress och för nära kontakt med intagna. I motsats till tidigare forskning så 
önskar respondenterna mer kontakt med de häktade för att stressnivån skall minska. Likaså 
visar forskning att tydlig kommunikation är av stor vikt beträffande minskning av stress i 
arbetet som kriminalvårdare. Dock ansåg respondenterna inte att det var något som 
framkallade stress i deras arbete. Forskning visar att hot, våld och trakasserier framkallar 
stress och oro i arbetet som kriminalvårdare och att det ibland medför att personal rubbar på 
regler. Respondenterna upplever ingen oro eller stress inför det faktum att hot och våld ibland 
kan förekomma på deras arbetsplats och har inte heller rubbat på regler på grund av detta. 
 
Slutsatser:  Tidsbrist och känslan av att inte räcka till predicerar stress. Den omstrukturering 
som skett inom kriminalvården beträffande arbetsuppgifter som skall lägga mer fokus på 
häktade och deras situation, samtidigt som personalstyrkan minskat är det som framkallar 
mest stress i arbetet som kriminalvårdare på häktet i Göteborg och inte risk för att utsättas för 
hot, våld och trakasserier som tidigare forskning visat.  
 
6.4.3 Utbildning och HOVIK 
Kriminalvårdens interna utbildning har förändrats under de senaste åren och blivit mer 
omfattande. Förr krävdes bara grundskolan för att få jobba som kriminalvårdare, men idag 
krävs åtminstone en gymnasial utbildning. Synen på utbildning har förändrats och idag läggs 
större vikt vid personlig lämplighet och kompetens än stora muskler och attityd. Forskning 
visar att kvalificerad kunskap inom arbetet som bedrivs med intagna/häktade ökar 
förutsättningarna för att hantera olika svårhanterliga situationer som dyker upp. 
Respondenterna saknar kompetens beträffande psykiska sjukdomar och hur man bemöter 
människor från andra kulturer. Utbildning är viktigt för att kunna bemöta intagnas krav och 
behov och kan bidra till att förbättra arbetsklimatet. Utbildning kan också ses som ett led i att 
öka förutsättningarna för ett etiskt bemötande gentemot de häktade/intagna i arbetet som 
kriminalvårdare. Majoriteten av respondenterna har fått utbildning i kommunikation genom 
HOVIK. Programmet har inte tillfört respondenterna något nytt, utan snarare bekräftat att 
deras sätt att arbeta är det rätta. Respondenterna efterfrågar däremot en mer kontinuerlig 
utbildning beträffande HOVIK- Självskydd. När en implementering av ett nytt program skall 
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äga rum krävs att de berörda är motiverade och förstår varför den nya reformen skall ske. 
Attityden hos dem som skall genomföra förändringen är avgörande för hur utfallet blir. 
Ledningen har ett ansvar att se till att väl förankra det nya som skall ske och att integrera både 
ett ”bottom-up”- och ett ”top-down”-perspektiv gentemot personalen. 
 
Slutsatser:  HOVIK har inte bidragit till någon ny kunskap beträffande kommunikations-
färdigheter i arbetet som kriminalvårdare, däremot saknar respondenterna uppföljning av 
självskydd. Vi kan se att HOVIK borde vara till nytta för nyanställda och borde ingå i 
kriminalvårdens interna utbildning. Implementeringen av programmet tycks vara dåligt 
förankrat i den reella verklighet som våra respondenter beskriver sig ha på sin arbetsplats på 
häktet i Göteborg.  
 
 

7. DISKUSSION 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka kriminalvårdares arbetssituation vad gäller 
stress och kommunikation genom att besvara våra frågeställningar om hur kriminalvårdare 
beskriver kommunikation och stress på ett häkte, samt om genomförandet av HOVIK på 
häktet i Göteborg har bidragit till att minska stressnivån och förbättra kommunikationen i 
arbetet som kriminalvårdare.  
 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att kommunikation för kriminalvårdare handlar om 
olika möten i kontakt med häktade under en dag och att den påverkas av hur mycket tid 
personalen kan avvara för häktade.  En dålig kommunikation uppstår när tiden för att sitta ner 
och lyssna på häktade inte finns. Kommunikationen påverkas också av att personalen är rädda 
för att utsättas för manipulation och därför håller distans i kontakten till de häktade. Av 
resultatet framgår att personalbrist predicerar känslan av att inte räcka till, vilket i sin tur 
bidrar till att höja stressnivån. Orsaken till att tiden inte räcker till kan bero på att 
kriminalvården har ändrat arbetsuppgifterna samtidigt som det dragits in på personal, vilket 
resulterar i att arbetsuppgifterna blir för många i förhållande till resurserna. Det som framgår 
vad gäller implementeringen av HOVIK är att programmet inte har bidragit till några nya 
kunskaper beträffande kommunikationsfärdigheter och därför inte haft någon positiv inverkan 
på stressnivån i arbetet som kriminalvårdare, men att programmet är bra och kan vara till 
nytta för nyanställda och borde ingå i kriminalvårdens interna utbildning i introduktionen till 
yrket. Däremot efterfrågas mer kunskaper och kontinuerlig uppföljning beträffande HOVIK-
självskydd av respondenterna. Vi kan se att det finns en brist i uppföljningen av HOVIK, vars 
intention var att kunskaperna skulle följas upp fortlöpande. En av respondenterna frågade oss 
som intervjuar huruvida vi visste något om uppföljning, varför vi kan se att det brister i 
kommunikationen mellan ledning och kriminalvårdare. Att lägga ner resurser på 
implementering av ett nytt program anser vi vara synd om kunskaperna som skall förvärvas i 
HOVIK inte följs upp och hålls aktuella. 
 
HOVIK har implementerats på häktet för att öka förutsättningarna för en god kommunikation 
och för att förhindra hot och våld inom kriminalvården (Internt dokument). Men uppenbart är 
att programmet inte varit tillräckligt förankrat hos personalen, dels på grund av att 
respondenterna redan anser sig inneha de rätta kommunikationsfärdigheterna för att minska 
stressnivån mellan dem och häktade och därför att rädslan för hot och våld inte verkar vara 
något som predicerar stress hos personalen, utan det är andra faktorer som orsakar stress i 
arbetet som kriminalvårdare på häktet i Göteborg. Det framstår som att ledningen inte har haft 
en dialog med personalen och att man intagit ett ”top-down”-perspektiv (Alexandersson, 
2006, s. 252) i implementeringen av HOVIK. Eventuellt kan attityden hos personalen vara det 
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som sätter stopp för HOVIK eller så ligger förklaringen i det faktum att kunskapen redan 
finns där och att ledningen brustit i att ta reda på vad personalen anser sig behöva för att 
förbättra arbetsklimatet på häktet. För att implementering av nya program skall ha framgång 
krävs att ledningen ser till att personalen är motiverade och förstår att det kommer dem till 
gagn (a.a.). Om personalen inte förstår det positiva i förändringen och om inställningen redan 
från början är negativ kan det medföra att förändringen inte går att genomföra. Personalens 
negativa attityd kan också påverka omgivningen i negativ riktning (a.a.). Kriminalvårdare har 
stort inflytande beträffande implementeringen av HOVIK. Om de inte är intresserade av att 
genomföra den nya reformen, kommer detta heller inte kunna ske (a.a.). 
 
Vision ”Bättre ut” kan ses som den plattform kriminalvården vilar på och som skall 
genomsyra all verksamhet. Ur ett historiskt perspektiv kan man se att synen på de häktade har 
förändrats och att det vårdande elementet numer har fått större utrymme. HOVIK kan ses som 
en förlängning av dels vision ”Bättre ut” och dels av den förändrade synen på de individer 
som befinner sig i kriminalvårdens regi. HOVIK bygger på tre kommunikationsstilar som 
innebär att de häktade personerna skall få tillfälle att bli lyssnade på, instruerade och 
vägledda.  Dock undrar vi om det inte råder en viss motsättning mellan att höja kompetensen 
inom kommunikation samtidigt som personalstyrkan minskar vilket resulterar i att personalen 
får mindre tid att kommunicera med de häktade? Brist på personal tycks missgynna 
kommunikationen mellan kriminalvårdare och häktade då respondenterna beskriver att 
pappersarbete tar tid från de häktade. Möjligtvis kan det vara så att utbildning i HOVIK kan 
leda till än mer stress hos kriminalvårdare då de får instruktioner i hur de skall arbeta för att 
öka förutsättningarna för en god kommunikation genom att lyssna samtidigt som det inte 
finns tillräckligt med resurser för att leva upp till intentionen. 
    
I kontaktmannaskapet ingår att personalen ständigt upprätthåller kommunikationen med den 
häktade, ger tid för samtal och förmedlar information. Intentionen med kontaktmannaskap 
tycks vara god, dock formulerar våra respondenter att de tycker att det är dåligt förankrat i 
verkligheten. Den tid som kontaktmannaskapet kräver finns inte enligt respondenterna. Fyra 
av fem respondenter gav uttryck för att deras attityd och bemötande påverkar 
kommunikationen mellan personal och häktade i en positiv eller negativ riktning. Vi kan se 
att den etiska medvetenheten finns hos respondenterna och att det råder en frustration över att 
inte kunna bemöta de häktade på det sätt man skulle önska. Frågan är om det är möjligt att ha 
ett etiskt förhållningssätt fullt ut, vilket innebär mer fokus på häktade och deras situation, med 
tanke på de begränsade resurserna. Det råder en konflikt mellan att vilja öka förutsättningarna 
för en god kommunikation mellan häktade och personal i form av ett kontaktmannaskap med 
den tid som det kräver. Att tiden inte räcker till för djupare kontakt med de häktade verkar 
vara den absolut största prediktorn till stress bland våra respondenter. Tiden som en person är 
häktad kan variera betydligt (BRÅ 2006:5; SOU 2005:54), men oftast så rör det sig om 
kortare perioder, varför vi ställer oss frågande till om det är rimligt att förvänta sig att 
kriminalvårdare vid ett häkte skall kunna skapa en förtroendefull relation i kommunikationen 
med sina kontaktpersoner och få dem till att förändra kriminella beteendemönster (Vision- 
”Bättre ut”, 2007).  
 
Flera av respondenterna ger uttryck för att de anser sig sakna kunskaper i hur man bemöter 
personer med en psykisk problematik och människor från andra kulturer och att de många 
gånger kommer till korta. Respondenterna uppger också att dessa grupper är relativt vanliga 
på häktet. Kompetens riktade mot aktuella problemområden på anstalt medför större 
framgång i arbetet (Långström & Sjöstedt, 2000). I Vision ”Bättre ut” (2007) står att 
Kriminalvården ska ha ”rätt bemanning med rätt kompetens på rätt ställe vid varje tidpunkt” 
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(a.a., s.11). Organisationens ambitioner är att genom HOVIK höja kompetensen bland 
personalen, vilket ligger helt i linje med kriminalvårdens mål och vision (a.a.). Dock är det 
inte säkert att HOVIK är den rätta utbildningen för personalen på häktet i Göteborg, vilket har 
framgått av resultatet, utan det torde vara viktigare att personalen, som arbetar nära människor 
med en psykisk ohälsa eller med människor från andra kulturer, får utbildning i hur de skall 
hantera och bemöta dessa för att få en minskad stressnivå (Härenstam, 1989). 
Kriminalvårdens vision är att se till att personalen har den rätta kompetensen vid varje 
tidpunkt och frågan vi ställer oss är varför det inte satsas på att implementera program med 
inriktning mot de behov som verkar råda på häktet i Göteborg. Likaså är det nödvändigt att 
ledningen ser över de arbetsuppgifter som kriminalvårdare har med utgångspunkt från den 
personalstyrka som finns. Om fokus skall ligga mer på de häktade och deras situation krävs 
att tid kan avsättas för det utan att personalen får dåligt samvete om de tagit lite extra tid i 
samtal med en häktad. Ett förslag från vår sida är, att det innan nya program implementeras, 
undersöks vilka behov som föreligger samt att nya interventioner följs upp och utvärderas.  
 
7.1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
För att få en mer rättvis bild av de reella förhållandena på häktet i Göteborg föreslås en ny 
studie med ett representativ urval som går att generalisera. Föreliggande uppsats kan ge en 
djupare förståelse för hur kriminalvårdare upplever sitt arbete avseende kommunikation, 
stress och HOVIK och en studie med kvantitativ ansats skulle kunna ge en större bredd och 
komplettera den här studien för en mer heltäckande bild. 



 

32 

8. KÄLLFÖRTECKNING  
 
Alexanderson, Karin (2006), Vilja Kunna Förstå, om implementering av systematisk 
dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. Doktorsavhandling i Socialt arbete, 
Örebro Universitet, Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap.  
ISBN 91-7668-477-6. 
 
Amilon, Clas och Edstedt Eva (1998), Kriminalvård- insikter och utblickar Stockholm: 
Nordstedts Juridik AB. ISBN 91-39-00323-X. 

 
BRÅ:s rapport (2006:5), Hot och våld mot kriminalvårdens personal Brottsförebyggande 
rådet: Information och förlag. Publikationsnummer: 978-91-38-32257-4.  
ISBN 91-38-32257-9.  
 
BRÅ och Utvecklingsrådet (2007), Motverka otillåten påverkan- En handbok för myndigheter 
om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption. ISBN 978-9185664-66-5. 
  
Codex (2007), hämtat från http://www.codex.uu.se/oversikter/etik/etik.html. 2007-11-29, 
klockan 13:40. 
 
Dowden, Craig och Tellier, Claude (2004), Predicting work-related stress in correctional 
officers: A meta-analysis. Journal of Criminal Justice, 2004 Vol. 32, ISSUE 1, p. 31 – 47. 
ISSN 00472352. 
 
Ejvegård, Rolf, (2003), Vetenskaplig metod Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02763-X. 
 
Ekbom, Thomas m.fl. (1999), Brott, straff och kriminalvård Stockholm: Natur och Kultur. 
ISBN 91-27-07579-6. 
 
Elgin Haden, Suzette (2000), The Gentle Art of Verbal Self-Defence at Work USA, Prentice 
Hall Press. ISBN 0-7352-0098-0. 
 
Enquist, Anders (2004), Kommunikation på arbetsplatsen. Chefen Medarbetaren Gruppen 
Stockholm: Prisma. ISBN 91-518-2773-5. 
 
Esaiasson, Peter m.fl. (2002), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ och 
marknad Stockholm: Nordstedts Juridik AB. ISBN 91-39-10452-4. 
 
Europeiska unionens officiella tidning (2005), Kommissionens rekommendation av den 11 
mars 2005 om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. 
Hämtat från  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2005/l_075/l_07520050322sv00670077.pdf   
2007-11-05, klockan 18:30. 
 
Finn, Peter (1998), Correctional Officer Stress: A cause for concern and additional help [A]. 
Federal Probation; Dec 98, Vol. 62 ISSUE 2, p65, 10p, 1 chart. Accession Number: 
1741710. ISSN 0014-9128. 
 

http://www.codex.uu.se/oversikter/etik/etik.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2005/l_075/l_07520050322sv00670077.pdf++2007-11-05+klockan+18:30


 

33 

Gillan, Thomas (2001), The Correctional Officer: ONE OF Law Enforcement’s TOUGHEST 
Positions. Corrections Today; Oct 2001, Vol. 63 ISSUE 6, p112, 4p, 1c. Accession Number: 
10333924. ISSN 0190-2563.  
 
Goffman, Erving (2004), Totala institutioner (Fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor) 
Nordstedts Förlag, Stockholm. ISBN 91-7297-688-8. 
 
Gordan, Kurt (1996), Professionella möten Stockholm: Natur och Kultur.  
ISBN 91-27-06157-4. 
 
Gram, Bodil (2005), Kriminalvårdarens vårdarbete – ett samspel mellan vårdare och intagna 
Hämtat från http://www.nsfk.org/downloads/seminarreports/researchsem_no47.pdf. 2007-11-
20, klockan 17:00 Norge: Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK).  ISBN 
82-7688-013-4. 
 
Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997), Forskningsmetodik- Om kvalitativa 
och kvantitativa metoder Lunds Universitet, Studentlitteratur. ISBN 91-44-00211-4. 
 
Internt dokument: Lökholm, Kent (2005), Planering inför projektet hot och våld i 
kriminalvården (HOVIK) i Västra regionen 2007.  
 
Koo, Jung-Wan och Kim, Hyuan-Jung (2006), The factor affecting job stress and 
psychosocial well-being of prison officers. International Congress Series 1294, s, 175-178. 
 
Kriminalvården, (2007), hämtat från: www.kriminalvarden.se, 2007-11-02, klockan 16:00. 
 
Kriminalvården1, (2007), hämtat från www.kriminalvarden.se Aktuell statistik från 
kriminalvården Avser händelser under SEPTEMBER månad och situationen den 1 
oktober 2007 Kriminalvården: Huvudkontoret.  Diarienummer: 07-2007-4338. 2007-11-02, 
klockan 16:00. 
 
Kriminalvårdens administrativa föreskrifter KVAF (Ao) (2007:1), Kriminalvården.  
ISSN: 1404-0956.  
 
Kriminalvård i Sverige hämtat från: 
http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/KIS-2006%20redigerad.pdf. 
2007-11-24, klockan 16:00. 
 
Krupc, Freid (2007), Språket som hindrar till en lyckad kommunikation. En studie av 
patienters upplevelser (D-uppsats). Göteborgs universitet, institutionen för vårdvetenskap och 
hälsa. 
 
Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
ISBN 91-44-00185-1 
 
Leméus, Ingela och Gustafsson, Carina (2004), Kriminalvårdens vision ”Bättre ut” 
Anställdas upplevelser om arbetet med att uppnå visionen vid anstalten i Gävle. 
 
Lindberg, Odd (2005), Kvinnorna på Hinseberg. En studie av kvinnors villkor i 
fängelse (Rapport 14) Örebro Universitet. ISBN 91-85187-13-5. 

http://www.nsfk.org/downloads/seminarreports/researchsem_no47.pdf
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kriminalvarden.se/
http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/KIS-2006+redigerad.pdf


 

34 

 
Lishman, Joyce (1994), Communication in Social Work. Palgrave Macmillan.  
ISBN 978-0-333-54412-9. 
 
Långström, Niklas och Sjöstedt, Gabrielle (2000), Rapport nr 1 Att påverka och 
påverkas Kriminalvårdens insatser för sexualbrottsdömda i anstalt. Norrköping:  
Kriminalvårdsstyrelsen. 
 
Marlow, Christine (2000), Research Methods for Generalist Social Work (Third Edition) 
Wadsworth. ISBN 0-534-5271-7.  
 
Nylander, Per-Åke (2006), Kriminalvårdares Vardagsarbete – Handlingar, Emotioner och 
Föreställningar Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen. ISBN 91-85187-23-2. 
 
Ohnstad, Anbjørg (1995), Det goda samtalet Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-48-171-3. 
 
Payne, Malcolm (2002), Modern teoribildning i socialt arbete Stockholm: Natur och Kultur. 
ISBN 91-27-08427-2. 
 
Schaufeli, Wilmar B. och Peeters, Maria. C. W. (2000), Job Stress and Burnout Among 
Correctional Officers: A Literature Review. International Journal of Stress Management. 
Vol. 7, No. 1, 2000, s 19-48. 
 
SOU (2005:54), Framtidens kriminalvård (2005), Justitiedepartementet. 
Kriminalvårdskommittén, Statens offentliga utredningar (SOU) 9 juni 2005. 
 
SOU (1999:4), God sed i forskningen. Utbildningsdepartementet, Kommittén om 
forskningsetik, Statens offentliga utredningar (SOU) 1 februari 2005. 
 
Triplett, Ruth, och Mullings, Janet. L. (1996), Work-related stress and coping among 
correctional officers: Implications from organizational literature Journal of Criminal Justice, 
1996 vol. 24, No 4, p. 291 – 308.  
 
Trost, Jan (2005), Kvalitativa intervjuer Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-03802-X. 
 
Vetenskapsrådet(2007). Hämtat från 
http://www.vr.se/download/18.668745410b3070528800029/HS%5B1%5D.pdf  
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  
ISBN 91-7307-008-4, 2007-11-29 klockan: 13:40. 
 
Vision- ”Bättre ut” (2007), Beställningsnummer: 4951 (Kriminalvårdsstyrelsen). 
 
Yrkesetiska riktlinjer för SEKOs medlemmar inom svensk kriminalvård. 
 
Intervjuer 
Folkesson, Johan, ansvarig för konflikthantering inom HOVIK 2007-11-05 klockan 13:20. 
 
Lökholm, Kent, ansvarig för Vardagssamtal inom HOVIK 2007-10-04 klockan 13:00. 
 
Ullvan, Fredrik kriminalvårdsinspektör Häktet Göteborg 2007-12-07 klockan 08:00. 

http://www.vr.se/download/18.668745410b3070528800029/HS%5B1%5D.pdf


 

35 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Brev om uppsatsen till häktet. 
Bilaga2: Intervjuguide. 



 

 
 

Bilaga 1                                                                                                          Brev om intervjuer 
 
Hej! 
 
Vi heter Carianne Johansson och Rakel Ramlöw. Vi läser sista terminen på socionom-
programmet i Örebro och håller på att skriva vår C-uppsats. Uppsatsen har fokus på 
kriminalvårdares arbete och undersökningen genomförs vid Häktet i Göteborg. Vi vill veta 
hur ni upplever att kommunikationen mellan er och de häktade fungerar och om ni upplever 
stress i arbetet som kriminalvårdare.  
 
Vi söker nu därför 5 – 7 kriminalvårdare som vill bli intervjuade och har arbetat minst tre år 
på Häktet i Göteborg och som arbetar dagtid. Vi kommer att börja intervjua i slutet av 
november, början av december. Intervjuerna kommer att ta ca en timme och behandlas 
konfidentiellt och alla kommer att förbli anonyma när resultaten redovisas. Materialet 
kommer endast att användas för forskningsändamål. 
 
Kan du tänka dig att delta i en sådan intervju? Ta gärna kontakt med någon av oss eller 
Fredrik Ullvan. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Carianne Johansson, 0702-56 81 10, carianne_hanski@hotmail.com 
Rakel Ramlöw, 0707-31 21 30, rakel_760@hotmail.com 

mailto:carianne_hanski@hotmail.com
mailto:rakel_760@hotmail.com


 

 
 

Bilaga 2                                                                                                                  Intervjuguide                                             
 
 

� Namn: 
� Ålder: 
� Hur många år har du jobbat på häktet som kriminalvårdare?: 
� Vad har du för utbildning? 

 
 
Kommunikation 

� Hur ser en arbetsdag ut? 
� När pratar du med häktade under en dag, i vilka situationer? Ge exempel! 
� Hur går det till? Vem tar initiativ till att prata? Vem pratar mest i samtalet? 
� Hur är din kontakt med de häktade? Ge exempel på hur bra och dålig kontakt kan 

vara. 
� I vilka situationer är det svårt att ha en bra relation till en häktad? Hur gör du då?  
� Hur tycker du att du bemöts och bemöter de intagna?  
� Känner du att du kan prata och lyssna med de intagna?  
� Vill du prata mer/mindre med dem än vad du gör? Varför? 
� Vet du hur du skall hantera en klient som ex är upprörd/ledsen?  
� Skulle du vilja att arbetsuppgifterna såg annorlunda ut? 

 
 

Stress  
� Kan du känna oro inför att gå till jobbet ibland?  
� Hur ser en hektisk dag ut på jobbet?  
� Har du någon gång känt att du fått rubba på regler av rädsla för en häktad? 
� Upplever du din arbetsplats någon gång som hotfull i din kontakt med häktad? 
� Är det någon särskild situation som du är mer vaksam på i relationen med en 

häktad? 
� Finns det några särskilda situationer på din arbetsplats som du upplever som extra 

jobbiga eller oroande?  
� Upplever du att du har fått klara besked över hur du skall bete dig tillsammans 

med de häktade? 
� Har du någon gång upplevt att du inte räcker till i arbetet med de häktade? 
� Kan du koppla av när du är ledig? Eller tänker du mycket på ditt arbete på 

fritiden? 
� Kan du tala med dina kolleger om det är någonting som du upplever jobbigt med 

någon häktad?  
 

HOVIK   
� Har du gått HOVIK?  
� Ge exempel på situationer som du hanterar annorlunda efter HOVIK 
� Vad tycker du saknats i HOVIK? 
� Vad tycker du om själva utbildningen? Har den genomförts på ett bra sätt? 
� Vad kunde ha gjorts annorlunda i utbildningen? I införandet på avdelningarna?  
� På vilket sätt tycker du att HOVIK har fungerat på häktet?  
� Vad skulle du nu behöva för ytterligare utbildning för att utveckla ditt arbete här? 
� Tycker du att det finns någon skillnad i ditt arbete, nu jämfört med ett år sedan, 

innan du gick HOVIK? 
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