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Förord 

Inledningsvis vill vi tacka alla som har gjort den här studien möjlig att genomföra. Vi vill 

även rikta ett stort tack till alla våra deltagare för att ni gett oss er dyrbara tid och delat med er 

av era upplevelser. Tack vare er har denna studie bidragit med värdefull information kring 

ämnet dubbelbeläggning och uppmärksammat de svårigheter arbetet kan medföra. Vidare vill 

vi tacka vår handledare Louise Frogner som har visat ett stort stöd och engagemang under 

hela arbetet med studien. Sist men inte minst är vi båda oerhört stolta över vårt gemensamma 

arbete och den forskning vi har bedrivit. Därför vill vi även tacka varandra för ett otroligt gott 

samarbete och uppmuntran i vått och torrt.  
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Kriminalvårdares upplevelser av dubbelbeläggning inom en svensk 

kriminalvårdsanstalt 

Sammanfattning 

 

Föreliggande studie har genom åtta semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer undersökt hur kriminalvårdare inom en svensk 

kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete 

under de förutsättningar som dubbelbeläggning medför. Detta för att 

belysa hur fenomenet dubbelbeläggning inom svensk kriminalvård ser 

ut i nuläget utifrån kriminalvårdare, samt för att eventuellt kunna 

identifiera möjliga förbättringsområden vad gäller deras arbete med 

dubbelbeläggning. Resultatet påvisar att införandet av 

dubbelbeläggning bidragit till en högre arbetsbelastning där diverse 

arbetsuppgifter i nuläget anses inte vara möjliga att genomföra korrekt. 

Detta har lett till en minskad arbetstillfredsställelse och ökad 

arbetsrelaterad stress. Utifrån de problem som införandet av 

dubbelbeläggning inneburit framkommer även flertalet förslag på 

förbättrade rutiner som kan underlätta arbetet. Ökningen av klienter har 

även medfört en ökad risk för utsatthet samtidigt som det enligt 

deltagarna finns en avsaknad av säkerhetsåtgärder. Deltagarna uttrycker 

även en påtaglig förändring vad gäller deras hälsa i form av ökade 

sömnsvårigheter, huvudvärk och psykisk ohälsa. Slutligen 

framkommer det att relationen mellan kriminalvårdare och klienter har 

försämrats genom att det uppstår mer konflikter samt på grund av att 

visionen med ’’bättre ut’’ bortprioriteras till fördel för säkerhetsarbete. 

Studiens resultat diskuteras utifrån tidigare forskning inom området, 

copingstrategier samt subkulturer. 

 

Nyckelord: dubbelbeläggning, arbetsrelaterad stress, kriminalvårdare, 

copingstrategier, subkulturer, anstaltsklimat 

 

 



 
 

 

Correctional Officers Experience of Cell Sharing Within a Swedish 

Prison 

 

Abstract  

The present study has, through eight qualitative semi-structured 

interviews, examined how correctional officers in a swedish prison 

security level 1 experience their daily work during conditions that cell 

sharing provide. This to illustrate the phenomenon within swedish 

prison and current situation from the correctional officers perspective, 

together with the possibility to identify areas of improvement due to 

work. Results show that cell sharing has contributed to a higher 

workload where various tasks are currently not considered possible to 

implement correctly. This has led to a decrease in job satisfaction and 

increase in work related stress. Based on the problems posed by the 

introduction of cell sharing, suggestions for improved routines emerge 

to ease the work. The increase in clients has led to an increased risk of 

violence, while there is a lack of security measures according to the 

participants. Participants also express a significant change in their 

health in the form of increased sleep difficulties, headaches and mental 

illness. It appears that the relationship between correctional officers and 

clients has deteriorated as more conflicts arise and the vision of ’’better 

out’’ is not prioritized in favor of security work. The results are 

discussed on previous research, coping strategies and subcultures. 

 

Key words: cell shering, workrelated stress, correctional officer, 

coping strategies, subcultures, prison climate 
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Kriminalvårdares upplevelser av dubbelbeläggning inom en svensk 

kriminalvårdsanstalt  

Dubbelbeläggning är ett nytt fenomen inom svensk kriminalvård, som tillkommit av att 

trycket på anstaltsplatser ökat till den grad att det finns fler klienter än vad verksamheten 

initialt planerats för (Kriminalvården, 2019; Riksdagens ombudsmän, 2019b; Steiner & 

Wooldredge, 2009). Detta har medfört att två klienter placerats tillsammans i ett bostadsrum 

(cell) som anpassats för endast en klient (Molleman & van Ginneken, 2015). Det ökade 

trycket på anstaltsplatser kan bland annat ha uppkommit utifrån förändringar i svensk 

kriminalpolitik där straffskärpning, nykriminalisering samt ökad polissatsning bidragit till 

ökad mängd dömda individer (Kriminalvården, 2018a). Dubbelbeläggning inom anstalt är 

problematiskt eftersom det kan bidra till ökade säkerhetsrisker i form av hot och våld, vilket i 

sin tur kan leda till att personal inom Kriminalvården i nuläget inte har förutsättningar att 

arbeta brottsförebyggande (Service- och kommunikationsfacket [SEKO], 2018). Under 2004 

resulterade ett högt tryck på anstaltsplatser inom svensk kriminalvård till rymningar, 

fritagningar, gisslansituationer och upplopp (Kriminalvården, 2018a). En sådan situation bör 

förebyggas för att bibehålla en trygghet för allmänheten och brottsoffer, men också för att 

minska återfall i brott. Vidare ansvarar Kriminalvården för en väl fungerande kriminalvård, i 

detta ansvar ingår att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dess personal. Forskning har påvisat 

att kriminalvårdares arbetsmiljö bland annat kan präglas av hög arbetsbelastning, högt antal 

klienter, rädsla för hot och våld samt konflikter (Bezzera, Gonçalves de Assis & Constantino, 

2016; Nurse, Woodcock & Ormsby, 2003). Dessa faktorer kan enligt forskning bidra till ökad 

arbetsrelaterad stress, psykisk ohälsa och en ökning av sjukskrivningar (Armstrong & Griffin, 

2004; Bierie, 2012; Holmes & MacInnes, 2003). Syftet med denna studie är därför att 

undersöka hur kriminalvårdare inom en svensk kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 

upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar som dubbelbeläggning medför. 

Kriminalvården i Sverige 

Kriminalvården är en statlig myndighet som ansvarar för landets häkten, anstalter och frivård 

(Kriminalvården, u.å.a). Alla anstalter inom Kriminalvården är indelade utifrån tre olika 

säkerhetsklasser där en anstalt som har säkerhetsklass 1 anses ha den högsta säkerheten 

(Kriminalvården, 2018b). Vad som avgör en anstalts säkerhetsklass är förmåga att förhindra 

rymningar, fritagningsförsök samt en fortsättning av brottslighet och missbruk. Det 

huvudsakliga uppdraget Kriminalvården arbetar efter är att minska återfall i brott och att bidra 

till en ökad trygghet i samhället (Kriminalvården, u.å.a). Detta utförs genom att klienter bland 
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annat har möjlighet till motiverande samtal, olika behandlingsprogram, sysselsättning och 

förbättring av studier. I uppdraget ingår även transportering av klienter mellan domstol, häkte 

och anstalt. Kriminalvårdens vision är det som kallas för ’’bättre ut’’ (Kriminalvården, 2007). 

Visionen har framställts av personal inom Kriminalvården och utgår ifrån en värdegrund där 

klienter efter att de avtjänat sitt straff ska ha en bättre chans till ett lagligt liv. Med andra ord 

ska klienters tid inom Kriminalvården bryta den onda cirkeln och leda till en positiv skillnad. 

  Kriminalvårdare. Kriminalvårdare är en av de befattningar som arbetar närmast 

Kriminalvårdens klienter på anstalter och häkten (Kriminalvården, u.å.b). För att kunna arbeta 

som kriminalvårdare är det grundläggande kravet godkänt slutbetyg från gymnasiet. Vidare 

bör personen vara vid god fysisk hälsa då arbetet vid vissa tillfällen kräver fysiskt agerande. 

Det är även fördelaktigt att vara vid god psykisk hälsa då arbetet kräver att kunna sätta 

gränser, vara stabil och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. För att kunna arbeta som 

kriminalvårdare förutsätts även en human människosyn och tro på människors förmåga till 

förändring (Kriminalvården, u.å.b). Den som anställs som kriminalvårdare måste genomföra 

Kriminalvårdens grundutbildning. Efter att en kriminalvårdare genomfört utbildningen ska 

denne kunna arbeta inom häkte, anstalt och nationella transportenheten. De huvudsakliga 

arbetsuppgifterna som en kriminalvårdare har bedrivs i arbetslag. En kriminalvårdare arbetar 

med att övervaka säkerhet och ordning. Detta genomförs främst genom bevakning och 

visitering av klienter. Vidare planerar även en kriminalvårdare för klientens frigivning och 

genom samtal motiverar till reflektion över egen situation. 

 Kriminalvårdsstatistik & aktuell beläggning. Enligt den senaste 

kriminalvårdsstatistiken intogs 8 930 individer på anstalt under 2018, vilket motsvarar en 

ökning med 6 % jämfört med 2017 (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2019; Kriminalvården, 

2018b). Detta är enligt Kriminalvården (2018b) den första ökningen sedan 2012, både för 

kortare och längre fängelsestraff. Denna utveckling har medfört att den genomsnittliga 

beläggningen på anstalt ökat med ytterligare 200 klienter. För tillfället är samtliga av 

Kriminalvårdens anstalter överbelagda, vilket är problematiskt då en ansträngd platssituation 

påverkar möjligheten till placering av klienter (Kriminalvården, u.å.c). De som prioriteras är 

dömda som befinner sig i häkten och som ska placeras i anstalt, samt akuta omplaceringar 

mellan anstalter med olika säkerhetsklasser. Kriminalvården uppdaterar beläggningsgraden 

periodvis och den visar på att problemet med det höga trycket på anstaltsplatser är 

kvarstående (Kriminalvården, u.å.c). Enligt den senaste uppdateringen 16 december 2019 

över aktuell beläggning på anstalter med säkerhetsklass 1 finns totalt 1463 tillgängliga platser, 

av dessa är 1486 fullsatta, vilket ger en beläggningsgrad inklusive beredskapsplatser på 
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101,57 %. Om inte beredskapsplatser är inräknade som bostadsrum ger det en 

beläggningsgrad på 108,63 %. Detta är dock en övergripande siffra då läget är betydligt 

allvarligare på vissa anstalter, vilket kommer redogöras nedan. 

Dubbelbeläggning inom svensk kriminalvård 

Efter att media vid flera tillfällen under vintern 2018 rapporterat om hur platsbrist orsakat 

dubbelbeläggning på flertalet av Kriminalvårdens anstalter och häkten, beslutade Riksdagens 

ombudsmän (JO) att genomföra en granskning av situationen (Riksdagens ombudsmän, 

2019a). Granskningen utgör en del av JO:s verksamhet och syftar till att förebygga tortyr och 

förnedrande behandling av individer som är frihetsberövade. Granskningen pågick under april 

och maj 2019, där åtta häkten och riksmottagningen i anstalten Kumla inkluderades. Av 

samtliga granskningar har en ansträngd platssituation med periodvis beläggningsgrad på över 

100 % framkommit. 

 I protokollet över den granskning som genomförts på riksmottagningen i anstalten 

Kumla har följande siffror presenterats (Riksdagens ombudsmän, 2019b). Vid granskningens 

inledning var 97 klienter placerade på riksmottagningen, vilket innebär en beläggningsgrad på 

162 %. En stor del av kriminalvårdares arbetsuppgifter är att observera hur klienter integrerar 

med varandra och personal för att sedan dokumentera iakttagelserna i observationsmallar. I 

samtal med JO:s medarbetare uppger kriminalvårdare att de i nuläget inte hinner dokumentera 

observationer löpande på grund av tidsbrist, utan all dokumentation sparas till helgen. Vid 

dubbelbeläggning tillämpas principen ’’sist in först ut’’ utan någon egentlig riskbedömning 

och det tas ingen hänsyn till vilket brott klienterna är dömda för. Vidare sker ingen 

systematisk uppföljning efter att klienter placerats i samma bostadsrum. När incidenter 

rapporteras har det däremot lagts till en ruta för dubbelbeläggning. Kriminalvårdare uppger 

även i samtal med JO:s medarbetare att införandet av dubbelbeläggning gått alldeles för 

snabbt (Riksdagens ombudsmän, 2019b). De har exempelvis inte fått tid till att utrusta 

bostadsrummen och färdigställa rutinbeskrivningar som ska tilldelas klienter. Sedan har en 

utökning av bemanningen inte genomförts, vilket orsakat en ökad stress hos kriminalvårdare. 

Stressen har bland annat orsakats på grund av att det sker fler påringningar av klienter genom 

en stentofon som finns på varje avdelning. Kriminalvårdare vistas även en kortare tid på 

avdelningen vid ’’rondering’’ som är en form av närvarokontroll som utförs varje timme. 

Detta bekräftas av klienter som i samtal med JO:s medarbetare uppger att kriminalvårdare 

endast kommer in till avdelningen vid ’’rondering’’ och efter kort stund går ut. Avslutningsvis 
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beskriver klienter kriminalvårdare som avståndstagande, hårda och motvilliga att hjälpa till 

samt att de ’’saknar humanitet’’. 

Arbetsrelaterad stress bland kriminalvårdare 

Kriminalvårdare har en viktig uppgift och ett stort ansvar för att Kriminalvården skall fungera 

(Bezzera m.fl., 2016). Kriminalvårdare arbetar i direkt anslutning till klienterna på anstalten 

och är samtidigt ansvariga för deras vård under hela verkställigheten. De utsätts för olika 

situationer som gör att arbetet genomförs med konstant påfrestning, exempelvis hotfulla 

situationer, aggressiva klienter, risk att skadas vid larmsituationer samt att alltid vara redo för 

eventuella händelser. Vidare finns flertalet faktorer i kriminalvårdares arbetsmiljö som kan 

bidra till att de upplever en arbetsrelaterad stress. I dessa inkluderas bland annat att jobba med 

personal som inte har utbildning eller erfarenhet av arbetet (Holmes & MacInnes, 2003). I 

arbetsmiljön kan en uppfattning om att inte ha ett socialt stöd eller en positiv arbetsrelation till 

personal även bidra till att kriminalvårdare upplever arbetsrelaterad stress (Armstrong & 

Griffin, 2004; Holmes & MacInnes, 2003). 

 Dessutom är hög arbetsbelastning och konstant omfördelning av personal till olika 

avdelningar bidragande faktorer till hög sjukfrånvaro, som i sin tur även kan bidra till 

arbetsrelaterad stress (Bezzera m.fl., 2016; Holmes & MacInnes, 2003). En hög sjukfrånvaro 

orsakar per automatik förminskning av personal i arbetsgruppen, vilket i sin tur kan medföra 

en ond cirkel av stress i arbetsmiljön, där personal som är frånvarande på grund av 

arbetsrelaterad stress, orsakar mer stress för återstående personal (Nurse m.fl., 2003). Sedan 

kan attityder till arbetet i form av arbetstillfredsställelse, det vill säga att inte uppleva ett 

positivt känslomässigt tillstånd när det gäller ens arbete eller arbetserfarenheter, bidra till en 

ökad arbetsrelaterad stress (Armstrong & Griffin, 2004; Dowden & Tellier, 2004; Leip, 

Stinchcomb & Schiff, 2017; Paoline III & Lambert, 2008). Kriminalvårdares uppfattning av 

myndighetens professionalitet, hantering av klienter och administrativt stöd påverkar även 

deras grad av upplevd arbetsrelaterad stress, arbetstillfredsställelse och organisatoriskt 

engagemang (Paoline III & Lambert, 2012). 

Konsekvenser av arbetsrelaterad stress  

I de fall där stressen blir överdriven kan det påverka kriminalvårdares hälsa negativt (Bezzera 

m.fl., 2016). Den kan uttrycka sig i form av psykologiska och känslomässiga stressreaktioner. 

Psykologisk stress i samband med hög arbetsbelastning kan förknippas med sömnsvårigheter, 

utbrändhetssymptom samt depression. Utbrändhet har en tredimensionell sjukdomsbild som 

innefattar emotionell utmattning, personlighetsförändring samt avsaknad av upplevd personlig 
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bedrift (Bezzera m.fl., 2016; Shin m.fl., 2014). Dessa tre dimensionerna är grunden i 

utbrändhet, som i sin tur är ett resultat av långvarig stress. Olika fysiska förhållanden hos 

klienter och personal hör ihop med upplevd livskvalité (Bierie, 2012). Livskvalité i anstalt kan 

påverkas av ljudvolym, försummelse, kaos samt en avsaknad av privatliv. Eftersom 

kriminalvårdare och klienter till viss del befinner sig i samma miljö påverkar de varandra. I de 

fall där kriminalvårdare upplever att arbetsmiljön är påfrestande kan det ge uttryck genom 

olika fysiska hälsoproblem som ökad huvudvärk, sömnsvårigheter samt ökad muskelvärk. 

Vidare kan dessa kopplas till ökad sjukfrånvaro hos kriminalvårdare (Bierie, 2012). 

Copingstrategier mot arbetsrelaterad stress  

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet stress, men det definieras vanligtvis som 

kroppens ospecifika reaktion till situationer som upplevs negativt påfrestande för individen 

(Bezzera m.fl., 2016; Leip m.fl., 2017). Ett sätt att hantera stress och mer specifikt 

arbetsrelaterad stress kan vara copingstrategier (Lazarus, & Folkman, 1984; Montero-Marin, 

Prado-Abril, Piva Demarzo, Gascon, & García-Campayo, 2014). Coping är kognitiva och 

beteendemässiga handlingar som används för att hantera specifika interna eller externa 

påfrestningar som uppfattas överstiga individens kapacitet. Teorin är en sammansättning av 

tre modeller där den första beskriver coping som handlingar som används för att kontrollera 

miljömässiga hot (Lazarus, & Folkman, 1984). Enligt den lär sig individer med tiden hur de 

ska agera inför ett eventuellt hot, inlärningen sker genom att individen undviker det eventuella 

hotet. Något som denna modell inte tar hänsyn till är individens kognitiva komplexitet, vilket 

är fokus i den andra modellen. I den här modellen förklaras coping som individers tankar och 

beteenden som bidrar till att individen anpassar sig till miljön den befinner sig i. Tredje 

modellen handlar om att en individ kan hantera en påfrestande miljömässig situation om den 

har tillit till sig själv, genom att framkalla motivation och en känsla av engagemang (Lazarus, 

& Folkman, 1984). Vidare beskrivs coping som ett dynamiskt process, vilket menas att en 

individs coping kan anpassas utifrån de krav och påfrestningar de upplever. Det finns olika 

sätt att hantera de krav och påfrestningar individen ställs inför vilket kan anses ske som en 

process (Lazarus, & Folkman, 1984). 

  Några exempel på coping strategier mot arbetsrelaterad stress kan vara socialt stöd 

(Triplett, Mullings & Scarborough, 1996) där individer vänder sig till andra såsom 

familjemedlemmar, vänner eller kollegor för att finna hjälp och stöd i påfrestande situationer. 

Socialt stöd fungerar på så sätt att det kan minska stress direkt, lagra eller minska indirekt. 

Med direkt menas att en individs hälsa och välmående ökas då individens behov av trygghet, 
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social kontakt, acceptans, tillhörighet och tillgivenhet möts genom socialt stöd. Det kan även 

påverka stressnivån hos individer genom att hälsan och välmåendet som det sociala stödet ger 

fungerar som en buffert när det lagras hos individen och kan därmed skydda individen mot de 

negativa konsekvenserna som stress medför. Utöver detta kan socialt stöd ge ett indirekt 

resultat där hälsan anpassar sig genom avsevärd förminskning av uppfattad eller verklig stress 

vilket i sin tur leder till välmående (Triplett m.fl., 1996). Ytterligare coping som kan användas 

vid just arbetsrelaterad stress är ’’substitut till belöning’’ där individen skapar prioriteringar 

som den sedan fokuserar på. Vidare är ’’optimistisk aktion’’ ännu en coping strategi, med 

målet att förändra eller eliminera orsaken till att individen upplever situationen som negativ. 

Avslutningsvis beskrivs ’’selektiv ignorering’’ som uppnås genom att individen ser de 

positiva delarna i negativa situationer, och därmed ignorerar det som upplevs vara negativt 

(Triplett m.fl., 1996). Om en individ inte besitter tillräckliga copingstrategier kan det leda till 

en ökad sårbarhet när det kommer till stress. 

Relation mellan kriminalvårdare och klienter 

Relationen mellan kriminalvårdare och klienter är en avgörande faktor både för 

kriminalvårdares arbete och klienters livskvalité inom anstalt (Crewe, Liebling & Hulley, 

2011; Liebling, 2011; Molleman & van Ginneken, 2015). En god relation mellan 

kriminalvårdare och klienter anses varken för närgående eller för avståndstagande och den 

karakteriseras av respekt samt rättvis användning av auktoritet (Liebling, Price, & Shefer, 

2011). Som tidigare nämnts påverkar en hög arbetsbelastning inte bara kriminalvårdare utan 

även klienter eftersom de inte får samma service, vilket kan leda till frustration som går ut 

över kriminalvårdare (Holmes & MacInnes, 2003; Nurse m.fl., 2003). Dubbelbeläggning eller 

’’cell sharing’’ som det även benämns, kan också ha en negativ inverkan på relationen mellan 

kriminalvårdare och klienter (Molleman & van Ginneken, 2015). Detta genom att klientens 

möjlighet till kontakt med kriminalvårdare minskar när en medklient är närvarande. 

 Subkulturer. Miljön inom anstalten kan även präglas av en kultur som uppkommit av 

gemensamma värderingar, attityder, koder, handlingar, symboler, beteenden och tankar i en 

grupp (Johnsen, Granheim, & Helgesen, 2011; Lindberg, 2005; Tew, Vince & Luther, 2015). 

En kultur kan ha olika nivåer av betydelse för olika gruppmedlemmar, den kan läras in och 

även förändras över tid (Tew m.fl., 2015). En grupp av individer kan uppleva samhörighet 

genom exempelvis gemensamma värderingar, vilket skapar en skillnad gentemot andra 

grupper av individer i samhället. Med andra ord utvecklas subkulturer där individer inom 

gruppen förväntas agera utifrån gruppens egna värderingar för att känna en tillhörighet. 
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Vidare kan en utveckling av kultur inom anstalt förstås utifrån två olika aspekter. Den första 

är det införs genom en kriminell kultur som klienter tar med sig från utsidan (Irwin & 

Cressey, 1962). Den andra är att det utvecklas som en respons till inkapacitering där känslor 

av maktlöshet, stigmatisering, förlust av materiella gods samt en rädsla för att utsättas för våld 

kan leda till ett behov av status och kontroll (Sekol, 2013). Kriminalvårdares och klienters 

roller kan skapa en känsla av ’’vi’’ och ’’dem’’ som kan separera den kultur som finns inom 

anstalten till två olika subkulturer som påverkar varandra (Crewe m.fl., 2011; Lindberg, 2005; 

Tew m.fl., 2015). Klienters subkulturer karaktäriseras av koder som att inte lämna ut 

information om andra klienter, samtala med kriminalvårdare eller visa svaghet (Lindberg, 

2005; Wills, 2014). Klienters subkulturer skapar motstånd mellan kriminalvårdare och 

klienter eftersom kriminalvårdare anses vara fienden (Lindberg, 2005). Denna uppfattning 

förstärks ytterligare av kriminalvårdares subkulturer där klienter istället anses vara farliga, 

oförutsägbara och onormala. Detta leder till att klienter får en motsvarande uppfattning av 

kriminalvårdare där de anses vara opålitliga, ohjälpsamma och likgiltiga. Kriminalvårdares 

subkulturer karakteriseras bland annat av relationer med kollegor och organisatoriska normer, 

vilket kan leda till förväntningar av att agera på ett särskilt sätt (Tew m.fl., 2015). Precis som 

klienter kan känna att de måste ’’hålla ihop’’, kan likaså kriminalvårdare. I subkulturer bland 

kriminalvårdare inkluderas även koder som att inte lämna ut information om andra kollegor 

och att alltid stå upp för varandra, vilket också bidrar till en känsla av solidaritet. Attityder 

och tankar kring orsaker till brott i kriminalvårdares subkulturer, formar också deras 

beteenden till klienter. En kultur inom anstalt påverkas inte bara av kriminalvårdares och 

klienters subkulturer utan också av hur de integrerar med varandra där en känsla av respekt, 

kontroll och säkerhet anses som något viktigt för båda parter (Tew m.fl., 2015).  

Säkerhet och trygghet bland kriminalvårdare 

En sista viktig aspekt i relation till kriminalvårdares arbetsmiljö är deras säkerhet och 

trygghet. Kriminalvårdare har som huvudsyfte att se till att ordning upprätthålls trots att de 

oftast är betydligt färre i antal, jämfört med klienter. Detta leder till en konstant risk att 

utsättas för olika typer av våld (Schaufeli & Peeters, 2000). Som kriminalvårdare är det 

viktigt att vara medveten om att en risk för utsatthet finns. Säkerhet och trygghet inom anstalt 

är betydande för skapandet av en formbar miljö eftersom det kan ge möjlighet till 

förändringar och förbättringar för klienters rehabilitering. Vidare kan en avsaknad av säkerhet 

och trygghet hos kriminalvårdare på anstalt orsaka olämpliga interaktioner med klienter samt 

andra kriminalvårdare, vilket kan äventyra uppdraget att anstalten skall verka som en säker 
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och trygg miljö (Gordon & Baker, 2015). Fortsättningsvis kan upplevelsen av att vara i en 

utsatt position där det finns en risk att bli skadad på arbetet, vare sig det är en risk eller bara 

en upplevd risk vara en hög belastning. I de fall där kriminalvårdare upplever att de är säkra 

och trygga upplever de även lägre nivå av arbetsrelaterad stress (Armstrong & Griffin, 2004; 

Blevins, Cullen, Frank, Sundt, & Holmes, 2006; Dowden & Tellier, 2004; Hartley, Davila, 

Marquart, & Mullings, 2013; Huckabee, 1992; Wells, Minor, Angel, Matz, & Amato, 2009). 

En upplevelse av att arbetet är farligt kan leda till att kriminalvårdare upplever lägre 

arbetstillfredsställelse och lägre organisatoriskt engagemang (Dowden & Tellier, 2004; 

Lambert, Minor, Gordon, Wells & Hogan, 2018). 

Den aktuella studien  

Dubbelbeläggning har fungerat som en temporär lösning till det ökade trycket på 

anstaltsplatser inom svensk kriminalvård. Däremot finns ingen aktuell forskning som påvisar 

de konsekvenser dubbelbeläggning kan medföra på både kort och lång sikt (Molleman & van 

Ginneken, 2015). Enligt tidigare studier har det funnits en stor debatt om hur olika 

anstaltsförhållanden kan påverka klienters välmående och beteende (Bierie, 2012; Molleman 

& van Ginneken, 2015). Denna debatt har i allmänhet varit inriktad på frågor som endast är 

relaterade till klienter, vilket ofta ignorerar det faktum att kriminalvårdare till en stor del även 

spenderar en avsevärd mängd av tid i samma miljö. Därmed finns ett stort behov av studier 

där kriminalvårdare ingår som urvalsgrupp, både i en internationell och svensk kontext. Det 

finns även en avsaknad av studier som undersökt anstaltsförhållanden utifrån 

dubbelbeläggning, istället används begrepp som ’’overcrowding’’ och ’’prison crowding’’, 

vilket inte kan behandlas på samma sätt som dubbelbeläggning (Molleman & van Ginneken, 

2015). Därför att de istället beskriver problemet utifrån att det finns ett högt antal klienter på 

en begränsad yta, medan problemet med dubbelbeläggning beskrivs utifrån att två klienter 

delar på ett bostadsrum som anpassats för endast en klient.  

 Vidare utgörs samtliga studier av internationell forskning där majoriteten genomförts på 

amerikanska anstalter (se tex. Armstrong & Griffin, 2004; Bierie, 2012; Lambert m.fl., 2018; 

Leip m.fl., 2017). Resultat av dessa studier kan vara problematiska att applicera i en svensk 

kontext eftersom det bland annat kan finnas skillnader i lagstiftning och omständigheter vid 

inkapacitering (Molleman & van Ginneken, 2015). Jämfört med Sverige har USA även en 

mycket större anstaltspopulation, mer återfall i brott och högre kriminalstatistik i majoriteten 

av brottskategorier (BRÅ, 2019; The World Prison Brief, u.å.a, u.å.b), vilket kan anses 

påverka det höga anstaltstrycket som oftast leder till dubbelbeläggning. Det finns även stora 
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skillnader vad gäller anstaltsförhållanden mellan svensk och amerikansk kriminalvård. Inom 

svenska anstalter är det mer fokus på rehabilitering och att skapa en human miljö för klienter 

(Kriminalvården, 2018b), medan majoriteten av amerikanska anstalter präglas av dåliga 

anstaltsförhållanden med en större fokus på att klienter ska avtjäna sitt fängelsestraff än att 

genomgå rehabilitering (Bierie, 2012; Tartaro, 2006). Eftersom fenomenet dubbelbeläggning 

är nytt inom svensk kriminalvård finns ingen studie som har undersökt hur kriminalvårdare 

upplever arbetet som det medför i ett svenskt sammanhang. Denna kunskapslucka ämnas att 

fyllas i föreliggande studie. Det skulle vara fördelaktigt för det aktuella forskningsområdet då 

studien skulle generera värdefull kunskap som i nuläget inte finns. Ur ett förebyggande 

perspektiv kan studien även användas som en guide för hur Kriminalvården kan förbättra 

kriminalvårdares arbetsmiljö.  

 Syftet med studien är därmed att undersöka hur kriminalvårdare inom en svensk 

kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar 

som dubbelbeläggning medför. Detta för att belysa hur fenomenet dubbelbeläggning inom 

svensk kriminalvård ser ut i nuläget utifrån kriminalvårdare, samt för att eventuellt kunna 

identifiera möjliga förbättringsområden vad gäller deras arbete med dubbelbeläggning. 

Utifrån den forskning som presenterats har följande frågeställningar ställts upp: 

1. Hur beskriver kriminalvårdare att deras arbete och rutiner i vardagen påverkats efter 

införandet av dubbelbeläggning?  

2. Upplever kriminalvårdare att deras säkerhet och trygghet på arbetsplatsen påverkats 

efter införandet av dubbelbeläggning och hur beskriver de detta?  

3. Har kriminalvårdares hälsa förändrats efter införandet av dubbelbeläggning och hur 

beskriver de den eventuella förändringen?  

4. På vilket sätt beskriver kriminalvårdare att deras relation till klienter är i nuläget och 

skiljer det sig något från innan införandet av dubbelbeläggning? 

Metod 

Syftet med studien var att undersöka hur kriminalvårdare inom en svensk kriminalvårdsanstalt 

med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar som 

dubbelbeläggning medför. Därmed tillämpades en kvalitativ forskningsansats med 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018; Yin, 2011). Det ansågs mest lämpligt eftersom 

kriminalvårdares djupgående beskrivningar av deras upplevelser av arbetet med 

dubbelbeläggning var av intresse. Vidare användes fallstudie som forskningsdesign då det var 

en specifik kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 som studerades (Denscombe, 2014). 
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Deltagare 

Deltagare valdes utifrån ett målstyrt strategiskt urval med hänsyn till kunskap, 

arbetslivserfarenhet och relevans till studiens syfte (Bryman, 2018; Yin, 2011). Följande tre 

urvalskriterier skulle vara uppfyllda för deltagande: i) att vara heltidsanställd som 

kriminalvårdare, ii) att arbeta på en avdelning där beläggningen överskred 100% vid tiden för 

studien, och iii) att ha arbetat på avdelningen även innan införandet av dubbelbeläggning. 

Deltagare till studien rekryterades via kontakt med en avdelningschef med tjänstetitel 

kriminalvårdsinspektör, som i sin tur vidarebefordrade information om studien till personal på 

de avdelningar där dubbelbeläggning hade införts. Urvalet bestod slutligen av åtta deltagare 

med befattning kriminalvårdare, där alla arbetade på en svensk kriminalvårdsanstalt med 

säkerhetsklass 1. Det förekom inget externt bortfall i studien eftersom samtliga deltagare som 

tillfrågades valde att delta i de semistrukturerade intervjuerna. 

Material 

Datainsamling i studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer som spelades in 

med hjälp av en diktafon (Yin, 2011; Silverman, 2015). Detta för att kunna komma åt 

deltagarnas egna beskrivningar av hur de upplever arbetet med dubbelbeläggning. Det gav 

deltagarna möjlighet till att besvara frågor med egna ord samt ställa följdfrågor ifall det 

uppstod oklarheter kring specifika frågor. För full redogörelse av intervjuguiden, se Bilaga 1. 

En semistrukturerad intervjuguide användes som stöd för att deltagarna inte skulle gå utanför 

det ämne som var av intresse i studien. Intervjuguiden framställdes utifrån relevanta faktorer 

som undersökts i tidigare studier (Bezzera m.fl., 2016; Bierie, 2012; Dowden & Tellier, 2004; 

Holmes & MacInnes, 2003; Härenstam, Palm & Theorell, 1988; Lambert, Hogan, Dial, Jiang 

& Khondaker, 2012; Leip m.fl., 2017; Molleman & van Ginneken, 2015; Nurse m.fl., 2003), 

men anpassades även för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Det var av vikt 

att utgå från tidigare forskning för att kunna stärka studiens giltighet (Silverman, 2015). 

Genom att utformningen av intervjuguiden tog hänsyn till det som framkom av JO:s 

granskning på riksmottagningen i anstalten Kumla (Riksdagens ombudsmän, 2019b), kunde 

studiens giltighet stärkas ytterligare (Silverman, 2015). 

 Den semistrukturerade intervjuguiden bestod av sex olika avsnitt, där majoriteten var 

avsedd att besvara studiens frågeställningar. Det första avsnittet bestod av inledande frågor 

kring deltagarnas yrkesbakgrund och erfarenhet exempelvis: ’’Inledningsvis, skulle du kunna 

berätta lite om din bakgrund som kriminalvårdare?’’. I avsnitt två fick deltagarna beskriva 

sina upplevelser av arbetet med dubbelbeläggning kring frågor om deras rutiner och 
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vardagsarbete likt: ’’Har något förändrats i form av rutiner eller arbetsuppgifter efter 

införandet av dubbelbeläggning?’’. Därefter i det tredje avsnittet fick deltagarna beskriva sina 

upplevelser av arbetet med dubbelbeläggning kring frågor om säkerhet och trygghet på 

arbetsplatsen. Exempel på frågor som ställdes under detta avsnitt var: ’’Hur upplever du din 

säkerhet på arbetet efter införandet av dubbelbeläggning?’’. Under genomförandet av 

intervjuerna ställdes även följdfrågor som exempelvis: ’’Hur upplevdes det av dig?’’ samt 

’’Om ja, kan du vidareutveckla?’’. Detta för att fånga upp deltagarnas upplevelser kring 

ämnet utan att något exkluderades. I avsnitt fyra fick deltagarna beskriva sina upplevelser av 

arbetet med dubbelbeläggning kring frågor om deras hälsa. Till exempel ställdes frågor som: 

’’Hur upplever du att din fysiska hälsa varit utifrån ditt arbete med dubbelbeläggning?’’ samt 

’’Har du någon gång upplevt att jobbet tär på dig emotionellt eller att du varit emotionellt 

dränerad vid slutet av arbetsdagen?’’. Vidare i avsnitt fem fick deltagarna beskriva sina 

upplevelser av arbetet med dubbelbeläggning kring frågor om deras relation till klienter som: 

’’Upplever du att ditt arbete med klienterna förändrats sedan dubbelbeläggningen?’’. 

Avslutningsvis i avsnitt sex ställdes frågor som till exempel: ’’Finns det något som jag har 

glömt att fråga om som du tror har betydelse för resultatet av studien?’’. Studiens trovärdighet 

stärktes genom att intervjuguiden testades genom tre pilotintervjuer, vilket möjliggjorde 

omformulering och justering av frågorna så att de besvarade studiens syfte och 

frågeställningar med säkerhet (Silverman, 2015).  

Procedur  

Inledningsvis kontaktades Kriminalvården region mitt med en förfrågan om att genomföra 

studien på den specifika anstalten. Region mitt består av Södermanlands, Örebro, Värmlands, 

Västmanlands och Uppsala län (Kriminalvården, u.å.d). Efter Kriminalvårdens godkännande 

fick ansvariga för studien kontakt med en kriminalvårdsinspektör som var verksam inom 

anstalten. Med dennes hjälp vidarebefordrades ett mail med information om studien till 

lämpliga avdelningar där dubbelbeläggning hade införts. Detta för att inte behöva samla in 

mer personuppgifter än vad som krävdes för att kunna genomföra studien. Informationen 

bestod av studiens syfte, vad deltagande innebar i form av uppskattad tidsåtgång samt att 

intervjuer skulle genomföras. Vidare fick ansvariga för studien även ett godkännande av 

Kriminalvården att befinna sig på anstalten med inspelningsutrustning under tre dagar, där de 

besökte respektive avdelningar och presenterade studien för att rekrytera fler deltagare. 

Därmed bestämdes tidpunkt och plats för intervjuerna både via telefon och muntlig kontakt. 

Samtliga intervjuer genomfördes efter deltagarnas önskemål, vilket var på anstalten efter 
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arbetet eller när de hade möjlighet och tog cirka 45-60 minuter. Således kunde intervjuerna 

genomföras i en miljö som kändes trygg för deltagarna samtidigt som deras deltagande i 

studien inte innebar några kostnader i form resor samt extra tidsåtgång (Yin, 2011). 

Etiska överväganden  

Innan intervjuerna påbörjades tilldelades deltagarna ett utförligt informationsbrev som de fick 

läsa igenom i lugn och ro. För full redogörelse av informationsbrevet, se Bilaga 2. I 

informationsbrevet fanns information om studiens bakgrund, syfte och frågeställningar samt 

kontaktuppgifter till ansvariga för studien. Detta för att kunna uppfylla riktlinjer för 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna fick information om varför de var 

aktuella för studien och vad som förväntades av deras deltagande. Vidare att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst i processen utan några 

negativa följder, vilket möjliggjorde att samtyckeskravet kunde uppfyllas. I anslutning till 

detta fick deltagarna även information om möjliga negativa följder som kunde påverka deras 

vilja att delta i studien. I informationsbrevet framgick vilka personuppgifter det var som 

samlades in, samt hur de hanterades i enlighet med GDPR. De fick även information om att 

ansvariga för studien hade tystnadsplikt gällande känsliga och identifierbara personuppgifter. 

Vidare fick deltagarna information i enlighet med konfidentialitetskravet att dessa skulle 

lagras och avrapporteras på sådant sätt att det inte skulle gå att koppla uppgifterna till enskilda 

deltagare. Dessutom att alla personuppgifter och kunskap som genererades endast skulle 

användas till studiens forskningsändamål, därmed uppfylldes riktlinjerna för nyttjande kravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna uppmanades att ta med sig informationsbrevet ifall det 

skulle dyka upp några funderingar de ville ta upp med ansvariga för studien vid ett senare 

tillfälle. Efter att deltagarna fått skriftlig och muntlig information och möjlighet till att ställa 

eventuella frågor samt kännedom om deras rätt att ta del av det transkriberade materialet fick 

de skriva under en samtyckesblankett. Där fick de samtycka till sitt deltagande i studien, att 

personuppgifter och känsliga personuppgifter skulle hanteras i enlighet med 

informationsbrevet samt att intervjun skulle spelas in med hjälp av en diktafon. Det var av 

stor vikt att deltagarna informerades om studiens alla delar innan de valde att skriva under 

samtyckesblanketten. Detta för att säkerställa att deltagandet i studien beslutades utifrån 

frivillighet samt att de var informerade på så sätt att ingen ny information skulle kunna 

komma fram under studiens gång (Silverman, 2015). 

 Samtliga ansvariga för studien var närvarande under intervjuerna. En intervjuledare 

ansvarade för att ställa alla intervjufrågor medan den andra antecknade det som sades och 
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skötte inspelningen med diktafonen. Genom att samtliga ansvariga för studien var närvarande 

under intervjuerna kunde den som hade ansvar över anteckningar och inspelning även fånga 

upp eventuella känslor av obehag hos deltagarna. Detta utifrån att vissa frågor kunde 

innehålla känsliga inslag. Därmed hade både intervjuledaren och deltagarna ett stöd av den 

andra ansvariga för studien. Vid slutet av varje avsnitt ställde båda i vissa fall kompletterande 

frågor för att säkerställa att alla områden var berörda eller bad deltagarna förklara specifika 

begrepp inom yrkesrollen som de använde för att besvara frågorna. För att stärka studiens 

konfidentialitet förvarades de inspelade intervjuerna samt det transkriberade materialet så att 

obehöriga inte kunde komma åt det (Yin, 2011). Deltagarnas namn kodades till siffror i allt 

material så att ingen information skulle kunna kopplas till enskilda deltagare. Vidare togs 

information bort från det transkriberade materialet, som kunde kopplas till andra personal 

samt till den aktuella anstalten. Samtyckesblanketterna förvarades på sådant sätt som endast 

ansvariga för studien hade tillgång till. De känsliga personuppgifterna lagrades i en intern 

server på Örebro universitet. Samtligt material i studien hanterades fram till dess att studien 

var godkänd, därefter makulerades allt material. 

 Avslutningsvis var det även av stor vikt att studien uppfyllde en god forskningssed då 

ett deltagande i studien innebar att dela med sig av personliga upplevelser av arbetet med 

dubbelbeläggning. Därmed följdes befintliga riktlinjer från Etikprövningsmyndigheten 

tillsammans med andra forskningsetiska principer i enlighet med Vetenskapsrådet som var 

aktuella för studien (Etikprövningsmyndigheten, u.å.; Silverman, 2015; Vetenskapsrådet, 

2017). Dessutom registrerade ansvariga för studien en förteckning av 

personuppgiftsbehandling i en GDPR-blankett via Örebro universitet (2019). Vid eventuellt 

stressrelaterad problematik och psykisk ohälsa, fick deltagarna information av ansvariga för 

studien att de kunde få hjälp att vända sig till ’’krisstöd’’ på anstalten. Detta för att säkerställa 

att deltagarna på något sätt inte for illa eller mådde dåligt av de intervjufrågor som ställdes. 

Vidare ställdes endast de frågor som krävdes för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågor utformades och framställdes till deltagarna utifrån att inte 

skulle väcka mer obehag än det som krävdes för att genomföra studien.  

Analys  

Först lyssnades de inspelade intervjuerna igenom av samtliga ansvariga för studien 

(Silverman, 2015; Yin, 2011). Därefter transkriberades det insamlade materialet och 

jämfördes med de inspelade intervjuerna genom omlyssning. Detta för att kunna korrigera 

eventuella felskrivningar eller lägga till saker som missades. En tematisk analys bestående av 
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fem faser användes för att analysera det transkriberade materialet (Silverman, 2015; Yin, 

2011). Det var ett flexibelt verktyg och ansågs även lämpligt för studiens syfte och 

frågeställningar därför att deltagarnas upplevelser av arbetet med dubbelbeläggning kunde 

identifieras, tolkas och presenteras i olika teman. Analysprocessen skedde parallellt med 

insamlingen av data och påbörjades redan efter att den första intervjun var genomförd 

(Silverman, 2015). I den första fasen sammanställdes det transkriberade materialet genom 

upprepade omläsningar, dels för att säkerställa huruvida studiens syfte och frågeställningar 

besvarades samt dels för att återigen bli påmind om det som framkommit under intervjuerna 

(Braun & Clarke, 2006; Yin, 2011). Vidare i den andra fasen demonterades det transkriberade 

materialet där fokuset var att identifiera meningsbärande enheter som besvarade studiens syfte 

och frågeställningar (Yin, 2011). När dessa meningsbärande enheter identifierades bröts de 

ner till specifika koder för mer struktur och tydlighet, vilket även underlättade 

analysprocessen (Se tabell 1). Därefter remonterades det transkriberade materialet genom att 

koderna utifrån mönster och likheter kategoriserades i olika subteman. Detta utfördes genom 

att ansvariga för studien använde sig av ’’mindmaps’’ vilket gav en översikt över koderna. 

Under analysprocessen demonterades och remonterades det transkriberade materialet vid 

upprepade tillfällen. Både när de meningsbärande enheterna identifierades men även när de 

bröts ned till koder och kategoriserades till subteman. Efter att subteman identifierades 

kategoriserades de till teman (Yin, 2011). Studiens interbedömarreliabilitet stärktes genom att 

demontering- och remonteringsfasen genomfördes individuellt av ansvariga för studien 

(Silverman, 2015). Därefter jämfördes de olika versionerna med varandra för att säkerställa 

att de subteman och teman utifrån demontering-och remonteringsfasen identifierades med 

säkerhet. För att illustrera hur det insamlade materialet demonterades och remonterades 

användes en hierarkisk uppställning, där subteman och teman presenterades. I den fjärde fasen 

genomfördes en beskrivande tolkning då syftet med studien var att undersöka hur 

kriminalvårdare inom en svensk kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 upplever sitt 

vardagsarbete under de förutsättningar som dubbelbeläggning medför (Yin, 2011). Till sist 

drogs slutsatser utifrån det som tolkades och studiens syfte. 

Tabell 1 

Exempel på demontering och remontering 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subtema Tema 
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Vi har visiterat 

dubbelt så ofta 

Mer arbete Högre 

arbetsbelastning 

Rutiner och 

vardagsarbete 

Fler klienter ökar 

risken för hot och våld 

Hot och våld Högre risk för 

utsatthet 

Säkerhet och 

trygghet 

Trött i huvudet efter 

en arbetsdag 

Emotionell 

utbrändhet 

Psykisk ohälsa Hälsa 

Diskussioner som inte 

fanns förut 

Ökad frustration Mer konflikter Relation till 

klienter 

 

Resultat & Analys 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kriminalvårdare inom en svensk 

kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar 

som dubbelbeläggning medför. Mer specifikt utifrån frågeställningar om i) rutiner och 

vardagsarbete, ii) säkerhet och trygghet, iii) hälsa och iv) relation till klienter. Nedan 

presenteras studiens resultat utifrån de teman och subteman som identifierats under 

analysprocessen (se Figur 1). 

 

Figur 1. Presentation av samtliga subteman och teman. 

Rutiner och 
vardagsarbete

Högre 
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Arbetsmoral
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i arbetsgruppen
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Högre risk för 
utsatthet

Avsaknad av 
åtgärder

Hälsa

Försämrad 
fysisk  hälsa

Psykisk ohälsa

Relation till 
klienter

Mer konflikter

Ohållbar vision

Kortare 
bemötande

Försämrad 
livskvalite
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Rutiner och vardagsarbete 

Det som går att utläsa av genomförda intervjuer med deltagarna är att deras arbete med 

dubbelbeläggning tillfört förändringar i rutiner och vardagsarbete. Därmed har högre 

arbetsbelastning, arbetsmoral, negativt klimat i arbetsgruppen och förslag på förbättrade rutiner 

identifierats som subteman.  

Högre arbetsbelastning. Initialt beskriver samtliga deltagare att införandet av 

dubbelbeläggning upplevts forcerad. De upplever att det inte har planerats tillräckligt för att införa 

dubbelbeläggning, vilket har medfört att praktiska förberedelser har fått genomföras i efterhand. 

Utifrån det som deltagarna beskriver som en vanlig arbetsdag är det mycket som ska genomföras 

under passets 12 timmar. Flertalet deltagare upplever att införandet av dubbelbeläggning lett till en 

högre arbetsbelastning genom att fler klienter innebär mer arbete, men att tiden och 

personalresurserna är oförändrade. Den höga arbetsbelastningen upplevs som övermäktig eftersom 

de beskriver att införandet av dubbelbeläggning resulterat till en ökning av 20 % mer klienter. 

Exempel på arbetsuppgifter som förändrats är bland annat medicinutdelning som sker rutinmässigt 

ett antal gånger per dag. Med fler klienter innebär det även fler som behöver få medicin samt en 

ökning av mediciner som skall hanteras av kriminalvårdare. De har fått tillgång till ytterligare 

förvaring då all medicin inte får plats där den tidigare varit. Den nya förvaringen upplevs vara 

mycket opraktisk, dels för att det blir ytterligare ett skåp som ska öppnas och dels för att 

deltagarna tvingas stå i en dålig ställning när de ska öppna. Detta innebär att arbetet kring 

medicinutdelning blir tyngre och tar längre tid än den gjorde innan införandet av 

dubbelbeläggning. Vidare visiteras alla utrymmen där klienter vistas dagligen, dock finns det 

visitationer av samma utrymmen som är extra noggranna som sker regelbundet. Något som 

framkommer under intervjuerna är att frågor kring hur vissa arbetsuppgifter skall genomföras efter 

införandet av dubbelbeläggning inte har diskuterats och beslutats kring. Det gäller främst vid 

visitationer, vilket enligt deltagarna medför osäkerhet av arbetsuppgifter samt att visitationer tar 

dubbelt så lång tid. Genom att fler klienter tillkommer samt byter bostadsrum eller avdelning gör 

att de arbetsuppgifter kring detta sker oftare. En deltagare beskriver processen att ta emot en ny 

klient efter införandet av dubbelbeläggning på följande sätt: 

 

 [...] att ta emot en ny klient tar ganska många timmar och mycket beroende på omständigheter. [...] 

 Så om ett enkelrum finns ledigt måste man tömma det och ställa iordning det för att flytta en från 

 dubbelrummet till enkelrummet och sen kan man ta emot en ny intagen. Då ska det skrivas papper, 

 det ska hållas ankomstsamtal [...] det tar säkert fem arbetstimmar. Så är det vissa moment man är 

 två på så det blir effektivt en kortare tid, men det äter mycket tid [...] Så det betyder ska vi ta emot 
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 två eller tre samma dag, vi hinner ju inte med någonting mer än och ta emot intagna. 

 

Under dagen har klienter möjlighet att stanna på avdelningen för att ringa myndighetssamtal 

tillsammans med kriminalvårdare såsom socialtjänsten, skatteverket samt frivården. En ökning av 

klienter bidrar till att fler behöver hjälp, vilket kräver mer resurser av kriminalvårdare samt lokaler 

som i nuläget inte är anpassade för denna mängd klienter. En deltagare beskriver att om det ska 

finnas dubbelbeläggning ska anstalten vara byggd för dubbelbeläggning. I nuläget när anstalten 

inte är anpassad finns det för många klienter på en begränsad yta, vilket enligt deltagarna leder till 

att det blir bullrigt, stökigt, stressigt samt svårare att kommunicera. Efter en avslutad arbetsdag för 

klienterna är det dags för kriminalvårdare att dela ut post och underrättelser. Enligt en deltagare 

har det arbetet efter införandet av dubbelbeläggning genererat mycket mer pappersarbete, vilket i 

sin tur har lett till att de inte hinner utföra andra arbetsuppgifter fram till inlåsning. 

 I citatet ovan framkommer likheter med den granskning som JO genomfört av 

riksmottagningen i anstalten Kumla (Riksdagens ombudsmän, 2019b). Både den granskning som 

genomförts och studiens resultat visar på att införandet av dubbelbeläggning upplevts oplanerad 

samt att det inte funnits tillräckligt med tid till att färdigställa förändringar som dubbelbeläggning 

kräver. Vidare har ett ökat antal av klienter bidragit till att rutinmässiga arbetsuppgifter tar längre 

tid vilket i sin tur medfört att deltagarna känner sig mer stressade. Dessa fynd är i linje med 

tidigare forskning (Armstrong & Griffin, 2004; Bezzera m.fl., 2016; Bierie, 2012; Holmes & 

MacInnes, 2003; Nurse m.fl., 2003; Schaufeli & Peeters, 2000).  

Arbetsmoral. Samtliga deltagare uttrycker att de ofta inte hinner med alla arbetsuppgifter 

de behöver genomföra, vilket leder till att de behöver prioritera bort vissa för att andra 

arbetsuppgifter måste gå före. Detta leder till att arbetsuppgifter utförs mindre korrekt på grund av 

tidsbrist, vilket enligt deltagarna sänker kvaliteten i det arbete de utför. Vid genomförandet av 

intervjuerna framkommer även att det finns en hög arbetsmoral bland deltagarna som påverkats 

negativt i samband med att dubbelbeläggning införts. Dels för att de alltid vill utföra ett bra arbete 

på ett så korrekt sätt som möjligt och dels för att de vill kunna stå för det arbete de utfört. Vidare 

har den höga arbetsbelastningen även medfört att det finns mindre tid till individuella 

arbetsuppgifter som varje deltagare förväntas genomföra som kriminalvårdare, exempelvis 

klienters verkställighetsplanering och diverse säkerhetsuppdrag. Deltagarna beskriver att dessa 

oftast får stå åt sidan för att de först måste se till att dagen flyter på som den ska. Detta påverkar 

deltagarnas arbetsmoral eftersom de känner att de inte gör ett lika bra arbete i sin yrkesroll utifrån 

att alla arbetsuppgifter inte hinns med i nuläget. En deltagare beskriver känslan på följande sätt:  
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 Det jag upplever är att jobbet har blivit svårare att genomföra korrekt vilket jag alltid vill göra, men 

 jag känner att vi står vid en punkt där vi ska göra allt till punkt och pricka, vi ska genomföra 

 samtliga visitationer korrekt, vi ska göra en regelrätt uppföljning på diverse VSP och alla uppdrag. 

 Det finns inte tid som räcker över och där har jag [...] äventyrat vårt arbetssätt. Och igen allt har 

 blivit så mycket mer tidspressat så jag känner att det är mycket svårare att göra ett bra jobb [...] det 

 känns som att våran roll har en mindre betydelse. 

 

Enligt tidigare forskning kan känslan av att inte genomföra det som anses vara ett bra arbete leda 

till en minskad arbetstillfredsställelse, vilket även kan bidra till en ökad arbetsrelaterad stress 

(Armstrong & Griffin, 2004; Dowden & Tellier, 2004; Leip m.fl., 2017; Paoline III & Lambert, 

2008). Vidare kan deltagarnas prioriteringar av arbetsuppgifter förklaras som copingstrategier mot 

en ökad arbetsrelaterad stress (Lazarus & Folkman, 1984; Triplett m.fl., 1996). Det kan förklaras 

genom en copinstrategi som kallas för ’’substitut till belöning’’ och innebär att individen vid 

påfrestande situationer skapar prioriteringar som den fokuserar på, som ett sätt att hantera den 

upplevda stressen (Triplett m.fl., 1996).  

 Negativt klimat i arbetsgruppen. Införandet av dubbelbeläggning har bidragit till att 

deltagarna upplever en negativ förändring i arbetsgruppen. Flertalet av deltagarna uttrycker att de 

själva och kollegorna upplever att arbetet är mer pressat och inte lika roligt som innan. En 

deltagare beskriver förändringen enligt följande:  

 

 Innan dubbelbeläggningen tyckte jag att det var en väldigt bra arbetsgrupp [...] men min uppfattning 

 är att efter dubbelbeläggningen kom så har det blivit mer stressigt, folk är mer lättirriterade. Det  

 behöver inte vara för att någon kollega gjort någonting utan det är bara det att stressen utav klienterna 

 att de är så många och allt tjat [---] gör att man blir mer stressad och då kanske det råkar gå ut över en 

 kollega istället när det liksom rinner över så jag har upplevt att klimatet är lite mer stressigt och lite 

 mer ansträngt och lätt irriterat. 

 

Som tidigare nämnts har deltagarna oftast individuella arbetsuppgifter i form av uppdrag som 

skall genomföras. I många fall skall de ske inom en viss tid, vilket gör att de tar möjligheten 

att genomföra dessa så fort det finns tid mellan de dagliga sysslorna. Flertalet deltagare 

upplever dock att uppdragen oftast får vänta då de dagliga sysslorna och säkerheten går först. 

Uppdrag påbörjas ofta och avbryts flera gånger under dagen, vilket enligt deltagarna bidrar 

till ökad frustration och dålig stämning i arbetsgruppen. Detta kan medföra en känsla av att 

inte ha ett socialt stöd eller en positiv arbetsrelation till personal, vilket ökar risken för 

arbetsrelaterad stress (Armstrong & Griffin, 2004; Holmes & MacInnes, 2003). I enlighet 
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med teorin om coping är det sociala stödet från kollegor viktigt vid påfrestande situationer 

som kan medföra stress hos kriminalvårdare. Vidare kan vetskapen om att stödet av att 

kollegorna finns där vid behov motverka uppkomsten av stress (Triplett m.fl., 1996). Därmed 

kan en avsaknad av ett socialt stöd ha en negativ inverkan på kriminalvårdares stress i arbetet.  

 Förslag på förbättrade rutiner. Efter att samtliga deltagare upplevt att det funnits en 

avsaknad av åtgärder på befintliga rutiner och arbetsuppgifter framkommer flertalet förslag på 

hur dessa kan anpassas efter dubbelbeläggning. Utifrån tidigare forskning kan bakgrunden till 

att deltagarna ger förslag på förbättrade rutiner bero på att deras arbetsmiljö präglas av dåliga 

ledningsstrategier och ofullständig kommunikation (Holmes & MacInnes, 2004; Nurse m.fl., 

2003). Vidare beskriver majoriteten att det behövs mer personal och att dimensioner på 

lokaler behöver tänkas om. Däremot finns det andra deltagare som beskriver att mer personal 

inte är en långsiktig lösning på de problem införandet av dubbelbeläggning medfört. De 

beskriver istället att strukturen på arbetsuppgifter och rutiner behöver tänkas om från noll, för 

att de i nuläget har så många klienter som vissa har i en hel anstalt. En deltagare beskriver 

tillvägagångssättet på följande sätt:  

 

 [...] utan då kanske vi ska se vad Kriminalvården vill att vi ska göra egentligen? Vill dom att vi ska 

 vårda? Vill dem att vi bara ska vara deras service tjänst? För man kan inte bara ge mer och mer och 

 tro att mer personal kommer lösa ett problem. Så jag tror kanske att man måste vända hela 

 tankesättet. Vi är inte här för att vårda och hjälpa personer att komma ’’bättre ut’’ för det har vi ju 

 liksom inte tid till? Börja om, vad behöver vi? Behöver vi kanske två personer som göra alla  

 visitationer under en hel arbetsdag? [---] Ni ska bara gå på promenad och hämta mat, det är det enda 

 ni ska göra och så har man två som får göra någonting annat. Jag vet inte men jag tror att man kanske 

 måste börja om. 

 

Flertalet deltagare ger även förslag på en extra skrivbordstjänst per avdelning, vilket skulle 

innebära att varje avdelning delas på två kriminalvårdare istället för att alla påringningar och 

ärenden ska hamna endast på en. Detta skulle enligt deltagarna dock kunna innebära att det 

istället blir allt ’’för många kockar i samma kök’’ och svårare att hålla koll på alla klienter. I 

det stora hela uttrycker samtliga deltagare att om antalet klienter ska öka, måste det även ske 

en ökning i antalet resurser så att det kan finnas mer personal och tid. Vidare bör det enligt 

flera deltagare även finnas arbetsdagar där en kriminalvårdare har möjlighet att vara helt 

frikopplad för att kunna arbeta med individuella arbetsuppgifter såsom kontaktmannaskap och 

säkerhetsärenden. Detta för att sedan ha arbetsdagar där de endast befinner sig på avdelningen 
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och inte behöver tänka på något annat. Därmed föreslås två arbetsdagar på avdelning och två 

arbetsdagar där det finns mer tid till att prata med sina klienter. Flertalet deltagare upplever att 

allt i nuläget ska göras i farten eftersom de förväntas dokumentera och arbeta med 

kontaktmannaskap mellan visitationer och ronderingar. De har tillgång till en resurs som 

oftast inte kan avlasta arbetet på grund av personalbrist och för att de ibland måste göra en 

stor insats med visitationer eller att många behöver den samtidigt. En annan deltagare nämner 

även att det måste ske en förändring i hur kollegor behandlar varandra under arbetet genom att 

vara mer engagerad i varandras välmående och att inte stressa på varandra med 

arbetsuppgifter de anser ska göras direkt. För att det i nuläget känns som att de kör över 

varandra och att individuella arbetsuppgifter aldrig får göras klart, vilket bidrar till att det tar 

längre tid tills det är utfört samt mer stress över att inte hinna klart.  

Säkerhet och trygghet 

Vidare framkommer det av intervjuerna att deltagarnas arbete med dubbelbeläggning 

äventyrat både deras samt klienters säkerhet och trygghet inom anstalten. Därmed har det i 

temat säkerhet och trygghet identifierats två subteman, högre risk för utsatthet och avsaknad 

av åtgärder. 

 Högre risk för utsatthet. I samband med att antalet klienter ökar, bidrar det även till en 

ökad risk att utsättas för olika negativa händelser. Kriminalvårdare är i underläge när det 

kommer till antalet klienter på en avdelning. Efter införandet av dubbelbeläggning upplever 

samtliga deltagare att risken för utsatthet ökat, dels för att klienterna ökat i antal men även i 

och med att de klienter som placeras på anstalt inte alltid får plats där de bör sitta på grund av 

platsbristen. Vilket innebär att klientelet på de flesta avdelningar förändrats på så sätt att 

klienter med mindre spärrar, respekt samt klienter i behov av SRI-plats (särskilt 

resurskrävande intagna), hamnar på en normalavdelning i väntan på rätt plats. En deltagare 

beskriver följande:  

 

 Jag vet inte om jag skulle säga att det är en rädsla. Igen är det mer en mental medvetenhet. Enkel 

 matte, mer klienter framförallt ett svårare klientel kommer ju öka risken för att vi blir utsatta för 

 hot och våld. Jag upplever inte att vi går runt och är mer oroliga. Igen vi är mer medvetna att det 

 är detta vi kan ställas in för. Det har även blivit ett tuffare klientel som haft mindre spärrar så att 

 säga. 
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När två klienter skall dela bostadsrum informerar kriminalvårdare dem om detta under ett 

ankomstsamtal, vilket i många fall inte tas emot positivt av klienten och därmed ökar risken 

för utsatthet. En deltagare uttrycker att klienter vid sådana tillfällen kan uttrycka att de måste 

ta till ”åtgärder’’ för att de ska hamna på isoleringen, vilket ökar risken att utsättas för hot och 

våld. Efter införandet av dubbelbeläggning har en form av kösystem anpassats, där först in på 

ett dubbelrum även är först ut. Detta bidrar till ännu mer rullians bland klienterna vilket 

påverkar kriminalvårdares möjlighet till klientkännedom. Vidare finns en risk att två klienter 

som placeras i samma bostadsrum har möjlighet att diskutera och planera olika företeelser de 

kan utsätta andra klienter eller kriminalvårdare för. Därmed ökas risken för utsatthet för både 

medklienter samt kriminalvårdare. En deltagare beskriver hur klienter oftast reagerar när de 

får beskedet att de skall dela bostadsrum enligt följande: 

  

 [...] De var väldigt upprörda, de kände sig påträngda och det förstår jag för mycket av deras enda 

 privata var när de kunde släppa allt inne på cellen. Nu är det lilla borttaget ifrån dem. Sen, vad är 

 det för rumskamrat man får? Vad kan de bli utsatta för under natten? Hur kommer deras säkerhet 

 vara? De har ju inga larm på rummen, de har ju en stentofon som någon måste svara i, sen när 

 någon väl svarar vet man ju inte vilka, vad man kan få fram för budskap och hur långt tid det 

 sedan kan ta innan det kommer någon. Det kan ju snabbast vara 3-4 min bort. 

 

Upplevelsen av säkerhet och trygghet är viktig för både kriminalvårdare och klienter. En 

kriminalvårdare bör vara medveten om risken för utsatthet. Dock upplever de att en avsaknad 

av säkerhet och trygghet på arbetsplatsen ökar risken för arbetsrelaterad stress, låg 

arbetstillfredsställelse samt lågt organisatoriskt engagemang (Armstrong & Griffin, 2004; 

Blevins m.fl., 2006; Dowden & Tellier, 2004; Hartley m.fl., 2013; Huckabee, 1992; Wells 

m.fl., 2009; Lambert m.fl., 2018). Vidare kan kriminalvårdares upplevda avsaknad av 

säkerhet och trygghet resultera i felaktiga interaktioner med klienter. Detta kan äventyra hur 

klienten känner när det kommer till anstalten som en trygg miljö (Gordon & Baker, 2015). 

 Avsaknad av åtgärder. Flertalet deltagare uttrycker att de endast vet ett fåtal åtgärder 

som gjorts för att anpassa verksamheten till dubbelbeläggning, detta kan som tidigare nämnts 

enligt forskning förklaras av dåliga ledningsstrategier och ofullständig kommunikation 

(Holmes & MacInnes, 2004; Nurse m.fl., 2003). Samtliga deltagare förklarar att en 

’’varningstriangel med en tvåa på” placerats på handtaget till dörrarna där två klienter 

befinner sig. Detta är för att visa nattpersonalen att de behöver vara fler när de öppnar dörren 

men även vid en eventuell brand, där det är viktigt att veta att två klienter skall räknas in. 
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Vidare har en administrativ tjänst tillsatts på dagtid under vardagar för att stötta upp. Däremot 

beskriver deltagarna att det inte tillsatts mer personal vad gäller klientnära arbete och 

vardagsarbete såsom visitationer, medicinutdelning samt promenader. Vidare att det inte sker 

några riskbedömningar på klienter som får dela bostadsrum, utan det höga trycket gör att ’’de 

här kommer passa ihop, förhoppningsvis’’. Detta tyder på att informationen om vilka åtgärder 

som vidtagits varit bristfällig och därmed bidragit till att deltagarna anser att det inte tagits 

tillräckligt med åtgärder för att anpassa Kriminalvårdens anstalter till dubbelbeläggning. 

Hälsa 

Det som går att utläsa av genomförda intervjuer med deltagarna är att införandet av 

dubbelbeläggning påverkat deras hälsa negativt. Därmed har försämrad fysisk hälsa samt 

ökad psykisk ohälsa identifierats som subteman.  

 Försämrad fysisk hälsa. Flertalet deltagare upplever att anledningen till att arbetet med 

dubbelbeläggning i nuläget faktiskt går att genomföra är på grund av att de har en god hälsa i 

grunden och för att de arbetar väldigt hårt. Detta medan kravet för vad som förväntas av 

kriminalvårdare samt att arbetsuppgifterna ökar stadigt, vilket inte underlättar arbetet utan gör 

det svårare att utföra. Det upplevs av deltagarna som att de står i spagat samtidigt som någon 

fortsätter att lägga på mer vikt så att de trycks ner. I samband med den höga arbetsbelastning 

och stress som införandet av dubbelbeläggning inneburit upplever flertalet deltagare att de fått 

mer huvudvärk, oregelbunden mens, ryggproblem samt migrän som även påvisats i liknande 

studier (Bezzera m.fl., 2016; Bierie, 2012). Vidare upplever samtliga deltagare att de även fått 

mer sömnsvårigheter som medfört att de känner sig mer utmattade under arbetsdagen. Enligt 

forskning kan de fysiska symtom som deltagarna beskriver leda till ökad sjukfrånvaro (Bierie, 

2012). En deltagare beskriver bakgrunden till sömnsvårigheter enligt följande:  

 Det har varit en stressig dag du lägger dig tidigt [...] men du kanske inte somnar förrän två 

 timmar senare och det är inte för att du inte är trött utan det är för att du ligger och tänker på vad 

 som gått fel under dagen sen kommer du säkert tänka på vad som kommer att gå fel imorn [...] 

 Du behöver så lite bensin för att det ska bli en eld. Den här stressen gör att du tänker hela tiden 

 på de och det är svårt att lägga arbetet åt sidan även när du kommer hem. Så att sömnproblem 

 på grund att du tänker och stressar hela tiden. 

 

Vidare beskriver en deltagare att det inte behövs mer än ett par larm under kvällen för att alla 

i arbetsgruppen ska känna ett ökat stresspåslag. Speciellt vid ett långt arbetspass som består av 

12 timmar med en rast på 60 minuter. Går ett larm på andra sidan anstalten innan det är dags 
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för inlåsning av klienter och det hänt något dåligt tvingas deltagarna stressa för att hinna 

inlåsningen innan arbetsdagen är över. 

 Ökad psykisk ohälsa. Genomgående i de intervjuer som genomförts upplever 

deltagarna en ständig oro för vad dagen kan medföra, detta bidrar även till att de känner sig 

emotionellt utbrända. Dagarna är långa och allt fler klienter upplevs mer krävande och 

uppmärksamhetssökande, så efter en dag på arbetet upplever flertalet av deltagarna att de är 

helt slut i huvudet. Vidare att de under vissa dagar har svårt att sluta tänka på arbetet när de är 

hemma. I de flesta fall handlar det om saker de glömt göra, meddela eller mail som skulle 

skickas. De menar att när detta händer, är det svårt att släppa det för de kan ju inte arbeta 

hemifrån och behöver därför komma ihåg det tills nästa gång de arbetar, vilket kan vara flera 

dagar senare. Vidare kan även våldsincidenter som sker göra att det är svårt att släppa arbetet 

vid hemgång. En deltagare upplever att ’’mycket oro kommer i det här för att jag vet vad som 

är påväg, den extra arbetsbelastningen. [---] Framförallt när man är ledig och man kan släppa 

garden, det är då mycket känslor och mentalt [...] kommer’’. Flertalet deltagare uttrycker även 

att de upplever känslor av värdelöshet eftersom de inte har möjlighet att genomföra arbetet på 

det sätt som de gjort tidigare. De upplever att deras yrkesroll fått mindre betydelse och att de 

därmed inte uppskattas lika mycket, eftersom att det som krävs av dem som kriminalvårdare i 

nuläget inte är möjligt att genomföra. 

 I deltagarnas beskrivningar framkommer det att samtliga upplever emotionell 

utmattning då de beskriver att arbetet tär på dem emotionellt. Detta genom att de blir mer 

glömska samt känner sig värdelösa, slutligen menar de att deras yrkesroll och arbetet de 

genomför fått mindre betydelse, samt att deras personliga bedrift inte uppnås. Dessa fynd kan 

kopplas till tidigare forskning (Bezzera m.fl., 2016) som menar att det som deltagarna 

beskriver är delar som utgör att en individ blir utbränd. Detta kan enligt teorin om coping 

även bero på en avsaknad av fungerande copingstrategier (Lazarus, & Folkman, 1984; 

Triplett, 1996). 

Relation till klienter  

Vid genomförandet av intervjuer med deltagarna framkommer att deras arbete med 

dubbelbeläggning bland annat påverkat deras relation till klienter. I temat relation till klienter 

har mer konflikter, ohållbar vision, kortare bemötande och försämrad livskvalité identifierats 

som subteman. 

 Mer konflikter. Flertalet deltagare upplever att det uppstår mer konflikter med klienter 

efter införandet av dubbelbeläggning. Det gäller framför allt när klienter ska informeras om 
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att de ska dubbelbeläggas, vilket oftast inte upplevs positivt. Detta har enligt deltagarna 

bidragit till diskussioner som inte fanns innan. Samtliga deltagare beskriver även att klienter 

uttryckt att de blir dåligt behandlade på grund av att de måste dela sitt bostadsrum med en 

annan klient. I samband med införandet av dubbelbeläggning upplever en deltagare att de i 

vissa fall kan uppfattas mer barska av klienter. Därför att de som kriminalvårdare under vissa 

omständigheter måste avvisa klienterna för något annat de måste göra, vilket leder till att 

klienterna får vänta längre för att få hjälp med diverse ärenden. Deltagaren upplever att det 

gör klienterna mer frustrerade eller känslomässigt berörda dels för att de behöver göra något 

annat hela tiden och dels för att när klienterna väl får hjälp sker det oftast så snabbt som 

möjligt. Det som förklaras ovan visar på att den höga arbetsbelastningen inte bara påverkar 

kriminalvårdare utan även klienter samt en relation som från början varit ansträngd (Holmes 

& MacInnes, 2003; Nurse m.fl., 2003). En deltagare beskriver förändringen på följande sätt:  

 

 Det var en period i början där det var en vi mot dem känsla, där vi innan hade en fungerande 

 relation. Det kändes för dem att vi jobbade för att motverka dem. Innan jobbade vi för att hjälpa  

 dem och vi kunde fullfölja våra löften men det är svårare att göra nu. När det blir sån här stress  

 då har du inte tid att genomföra allting så då blir det ju saker de reagerar på och är missnöjda 

 med hela tiden. Då påverkar ju det relationen. 

 

I citatet ovan framkommer att det innan införandet av dubbelbeläggning funnits en ’’vi’’ och 

’’dem’’ känsla mellan klienter och kriminalvårdare som deltagaren beskriver som en 

fungerande relation. Detta går i linje med hur en god relation beskrivs enligt tidigare 

forskning (Liebling m.fl., 2011). Deltagarens beskrivning av en ’’vi’’ och ’’dem’’ känsla kan 

förklaras av att både kriminalvårdare och klienter agerar utifrån roller som skapats av deras 

subkulturer (Crewe m.fl., 2011; Lindberg, 2005; Tew m.fl., 2015). Dessa subkulturer kan 

bestå av negativa uppfattningar kriminalvårdare och klienter har av varandra, vilket kan skapa 

ett motstånd där det uppstår en ’’vi’’ och ’’dem’’ känsla (Lindberg, 2005; Tew m.fl., 2005; 

Wills, 2014). Vidare upplever samtliga deltagare att klienterna tror att det är dem som bestämt 

införandet av dubbelbeläggning, vilket leder till en ökad frustration som går ut över 

kriminalvårdare. En deltagare upplever att klienterna tror att de ’’vill jävlas’’ och att 

kriminalvårdare oftast blir en slags klagomur på grund av det. I deltagarnas beskrivningar av 

deras relation till klienter framkommer i likhet med JO:s granskning av riksmottagningen i 

anstalten Kumla (Riksdagens ombudsmän, 2019b), att de efter införandet av 

dubbelbeläggning upplevs vara mer avståndstagande. 
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 Ohållbar vision. Det som går att utläsa av genomförda intervjuer med deltagarna är att 

införandet av dubbelbeläggning medfört att arbetet med Kriminalvårdens vision ’’bättre ut’’ 

inte längre prioriteras på samma sätt. Flertalet deltagare upplever att arbetet med klienterna 

fungerar mer som förvaring än att vara brottsförebyggande och rehabiliterande. Vidare 

upplevs de vara mer stressade, vilket leder till att klienter uppfattar Kriminalvården mer 

negativ som myndighet än vad de gjort tidigare. Samtliga deltagare upplever även att det i 

vissa fall finns klienter som skulle varit bra innan införandet av dubbelbeläggning, men att de 

i nuläget agerar annorlunda mot kriminalvårdare för att de fått en mer negativ syn på 

Kriminalvården. Denna syn förstärks ännu mer på grund av att fler klienter innebär mer 

arbete, vilket leder till att deltagarna inte har tid att samtala med klienter kring deras 

välmående och verkställighet. Prioriteringar på säkerhetsarbete har resulterat i att tiden med 

klienterna minskar. Samtliga deltagare beskriver för att kunna bryta den onda cirkeln och 

uppnå visionen ’’bättre ut’’ krävs det mer kommunikation med klienter. En deltagare 

sammanfattar det nuvarande arbetet med Kriminalvårdens vision ’’bättre ut’’ enligt följande:  

 

 Politiker tycker att straffskärpning, ökad polissatsning är en bra ide när de inte vet var de ska 

 göra av klienterna sen [..] och när det pratas om att man ska tillföra mer pengar är det oftast 

 rättsväsendet som domstol och polis. Vi är rättsväsendets baksida där man stoppar de som 

 gör de hemskaste grejerna i Sverige och vi får inte den möjligheten att hantera dem på ett  

 sånt sätt som politikerna vill. För att de inte ska kunna göra sånna här saker eller vilja göra 

 sånna saker igen. Vi kommer inte kunna påverka nån nu. Det mest positiva med 

 dubbelbeläggning är väl att de kanske tycker att det är så jävla hemskt att de aldrig mer vill 

 komma tillbaks hit. Det är väl det enda alternativet vi har eller att du faktiskt kommer fram 

 till nån, att du på nått sätt hittar tid.  

 

Det som går att utläsa i deltagarnas beskrivningar av arbetet med visionen ’’bättre ut’’ är 

att införandet av dubbelbeläggning förstärkt det motstånd som redan finns mellan 

kriminalvårdare och klienter. Detta genom att det klientnära arbetet som ska främja en god 

relation mellan dem bortprioriteras till fördel för säkerhetsarbetet. Därför skapas det ett 

större motstånd, vilket kan kopplas till subkulturer och känslan av ’’vi’’ och ’’dem’’ 

(Crewe m.fl., 2011; Lindberg, 2005; Tew m.fl., 2015). Vidare kan det bortprioriterade 

arbetet med visionen ’’bättre ut’’ tyda på dåliga ledningsstrategier vad gäller hantering av 

klienter, vilket enligt tidigare forskning även kan ha en negativ inverkan på 

kriminalvårdares arbetstillfredsställelse (Paoline III & Lambert, 2012). Därför att de i sin 
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yrkesroll som kriminalvårdare kan uppleva att de inte gör en positiv skillnad för klienter 

när det egentligen är dem som arbetar närmast klienterna (Kriminalvården, u.å.b). 

 Kortare bemötande. Samtliga deltagare upplever att det har blivit svårare att ha ett 

gott bemötande gentemot klienter, för sedan införandet av dubbelbeläggning har de alltmer 

börjat få korthuggna svar. Detta har medfört att deltagarna upplever att klienterna inte 

känner sig hörda på samma sätt. Vidare har kontakten med klienter blivit mer opersonlig 

och det är svårare att lära känna dem för det finns mindre tid till var och en. Enligt en 

deltagare har införandet av dubbelbeläggning bidragit till ett mindre och kortare 

bemötande då de inte hinner kallprata med klienter som tidigare. Deltagaren beskriver att 

den främsta kontakten med klienter i nuläget sker vid rutinmässiga arbetsuppgifter som 

utdelning av medicin och underrättelser. En annan deltagare beskriver förändringen i 

bemötande enligt följande:  

 

 Dom får mer korta svar eller dom man är kontaktperson till får mindre tid att prata om deras 

 kriminalitet eller hur deras verkställighet ser ut [...] Sen kanske man inte har lika trevlig ton 

 alltid för att man hinner inte diskutera med någon hur länge som helst utan det blir mer. Nej 

 nu får du gå in på din avdelning jag måste göra det här istället. 

 

Flertalet deltagare beskriver att de troligtvis uppfattas som mer stressade inför klienter 

efter införandet av dubbelbeläggning. Speciellt för de klienter som ’’suttit länge och som 

har upplevt övergången [...] att vi inte alls har lika mycket tid för dom som vi hade förut’’. 

I citaten ovan framkommer att det kortare bemötandet mellan kriminalvårdare och klienter 

förstärkt den redan ansträngda relation mellan dem. Tidigare studier visar på att detta även 

påverkar den livskvalité som finns inom anstalt (Crewe m.fl., 2011; Liebling, 2011; 

Molleman & van Ginneken, 2015).  

 Försämrad livskvalité. Vid genomförandet av intervjuer med deltagarna 

framkommer det att införandet av dubbelbeläggning bidragit till en sämre livskvalité inom 

anstalten. Detta gäller främst klienter då flertalet deltagare beskriver att de vid samtal med 

klienter fått höra, att de tidigare efter inlåsning kunde slappna av samt vara sig själva. Det 

var deras enda chans till att släppa en ’’image’’ som de i nuläget måste hålla upp, även 

efter inlåsning när en medklient är närvarande. Denna ’’image’’ kan förklaras av att 

klienter lever i en anstaltsmiljö som präglas av subkulturer där de bland annat inte får visa 

svaghet (Lindberg, 2005; Wills, 2014). Samtliga deltagare upplever även en större oro för 

att klienter ska skadas på något sätt. Det har påverkat deltagarna till den grad att de vid 
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upplåsning av bostadsrum med dubbelbeläggning är mycket mer mentalt förberedda. En 

deltagare beskriver denna oro och förberedelse på följande sätt:  

 

 Jag går runt och väntar på att någon gång kommer det gå riktigt dåligt, troligtvis över natten 

 när dom är två stycken inlåsta och att man kommer öppna och sen är det kanske bara en vid 

 liv när man öppnar. Man är mycket mer beredd vid dubbelbeläggningsrummen när man låser 

 upp [---] vi har folk som har väldigt hög våldskapital så man går faktiskt lite och väntar på 

 att snart någon gång på anstalten kommer det ha hänt någonting. 

 

Flertalet deltagare upplever även att vissa klienter inte fungerar för en dubbelbeläggning. De 

får ofta brev från klienter där de skriver att de behöver bo själva. Deltagarna beskriver att de i 

sådana fall inte har möjlighet att tänka på varje enskild individ. Detta för att de inte kan 

säkerställa huruvida klienter talar sanning och om de gör det, kan de fortfarande inte 

tillgodose deras individuella önskemål för att det inte finns tillräckligt med platser. Vidare 

beskriver deltagarna att det finns oskrivna regler inom anstalten som kan göra det ännu mer 

problematiskt när två klienter bor tillsammans. Det kan handla om att klienter inte får eller 

vågar gå på toaletten under natten när delar bostadsrum med någon annan för att i slutändan 

inte bli skadade. Det kan medföra att de får svårare att sova på grund av rädsla, vilket i sin tur 

kan leda till minskad aptit eller att de inte vågar dricka på grund av risken att bli kissnödig 

under natten och därmed skapas en ond cirkel. Deltagarnas beskrivningar av de oskrivna 

regler som finns inom anstalten kan förklaras av klienters subkulturer. De oskrivna reglerna 

består oftast av gemensamma värderingar, handlingar och beteenden som klienterna förväntas 

agera efter (Johnsen m.fl., 2011; Lindberg, 2005; Tew m.fl., 2015). Dessa kan bland annat 

införas av att klienter tar med sig en kriminell kultur från utsidan (Irwin & Cressey, 1962), 

eller utvecklas som en respons till inkapacitering där känslor av maktlöshet samt rädsla för 

våld kan leda till ett behov av status och kontroll (Sekol, 2013).  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur kriminalvårdare inom en svensk kriminalvårdsanstalt 

med säkerhetsklass 1 upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar som 

dubbelbeläggning medför. Detta för att belysa hur fenomenet dubbelbeläggning inom svensk 

kriminalvård ser ut i nuläget utifrån kriminalvårdare, samt för att eventuellt kunna identifiera 

möjliga förbättringsområden vad gäller deras arbete med dubbelbeläggning. Sammantaget 

upplever deltagarna att dubbelbeläggning medfört ökade svårigheter med arbetet som 
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kriminalvårdare. Utifrån rutiner och vardagsarbete har införandet av dubbelbeläggning 

bidragit till en högre arbetsbelastning som i många fall känns omöjlig att hinna med. Detta har 

bidragit till en ökad arbetsrelaterad stress då tiden att genomföra arbetet på är densamma. För 

att ha en chans att hinna med alla arbetsuppgifter uttrycker deltagarna att arbetet inte längre är 

möjligt att genomföra på ett korrekt sätt. Vidare kring säkerhet och trygghet, upplever 

deltagarna att införandet av dubbelbeläggning resulterat i en högre risk för utsatthet. Detta 

gäller både för personal och klienter då det klientel som befinner sig på anstalten inte bara 

ökat i antal, utan även upplevs sakna respekt och har nära till att använda hot och våld. 

Flertalet deltagare uttrycker att de inte har någon kännedom om det vidtagits några åtgärder 

för att underlätta arbetet med dubbelbeläggning. Under intervjuerna framkommer endast 

mindre små förändringar som handlar om bostadsrummet, vidare har begränsad information 

om förändringar i personalstyrka samt rutiner nämnts. Utifrån detta framkommer diverse 

förslag på hur befintliga rutiner kan förbättras. Deltagarna upplever att arbetet med 

dubbelbeläggning medfört en sämre fysisk och psykisk hälsa. Slutligen har införandet av 

dubbelbeläggning bidragit till en försämrad relation till klienter då det uppstår mer konflikter 

och att arbetet med visionen ’’bättre ut’’ inte prioriteras på samma sätt.  

 Eftersom fenomenet med dubbelbeläggning inte funnits inom svensk kriminalvård 

tidigare är detta den första studien som undersökt hur kriminalvårdare upplever sitt 

vardagsarbete under de förutsättningar som dubbelbeläggning medför. Denna studie bidrar 

därför till ny och värdefull kunskap samt ett nytt perspektiv på kriminalvårdares arbete. Trots 

att detta är ett outforskat område är studiens resultat i linje med tidigare forskning när det 

kommer till arbetsmiljön hos kriminalvårdare (Bezzera m.fl., 2016; Holmes & MacInnes, 

2003). Enligt resultatet bidrar en ökad arbetsbelastning och avsaknad av socialt stöd till ökad 

arbetsrelaterad stress, och därmed även en försämrad arbetsmiljö som kan upplevas omöjlig 

att förhålla sig till. Vidare visar resultatet i enlighet med tidigare forskning att kriminalvårdare 

inte har de resurser som krävs i form av exempelvis personal och lämplig utrustning för att 

genomföra arbetet korrekt, vilket kan bidra till hög arbetsrelaterad stress (Bezzera m.fl., 

2016). Detta resultat är inte oväntat då flertalet studier visat att de kriminalvårdare som 

arbetar under dessa förutsättningar tenderar att ha högre arbetsrelaterad stress (Bezzera m.fl., 

2016; Holmes & MacInnes, 2003). Dessutom har rädsla för hot och våld ökat efter införandet 

av dubbelbeläggning, vilket enligt tidigare forskning kan förklaras genom att kriminalvårdare 

upplever en konstant risk för utsatthet av klienter (Triplett m.fl., 1996). Därför kan den ökade 

rädslan förklara att kriminalvårdare hamnar i ett större underläge där de upplever ännu fler 

risker att utsättas jämfört med tidigare. I vissa fall kan kriminalvårdare som upplever 
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arbetsrelaterad stress bli emotionellt avskärmade och förlora sin empatiska förmåga (Holmes 

& MacInnes, 2003), det kan medföra att de inte uppmärksammar när kollegor exempelvis 

behöver stöd. Det kan även leda till att de inte märker att de själva för över sin upplevda stress 

på sina kollegor. Detta kan förklara att studiens resultat visar tendenser av att kriminalvårdare 

inte upplever att de har ett socialt stöd ifrån sina kollegor.  

 Ett sätt att hantera stress och mer specifikt arbetsrelaterad stress kan vara 

copingstrategier (Lazarus, & Folkman, 1984; Montero-Marin m.fl., 2014) samt 

hälsorelaterade problem såsom sömnsvårigheter, huvudvärk och känslor av värdelöshet 

(Bezzera m.fl., 2016; Bierie, 2012; Holmes & MacInnes, 2003). Utifrån studiens resultat kan 

det troligtvis finnas en avsaknad av coping strategier bland kriminalvårdare. Detta kan bero på 

att den höga arbetsbelastning som införandet av dubbelbeläggning inneburit inte tillåter en 

användning av copingstrategier för att minska en ökad upplevd arbetsrelaterad stress (Triplett 

m.fl., 1996). Fortsättningsvis har kriminalvårdare en hög arbetsmoral där de vill utföra arbetet 

på ett korrekt sätt trots att de förväntas utföra arbetsuppgifter under en kortare tid jämfört med 

tidigare. Upplevelsen av att utföra sitt arbete korrekt kan bidra till ökade känslor av tillit till 

sig själv och sin kunskap i arbetet (Lazarus & Folkman, 1984). Utifrån detta kan 

kriminalvårdare uppleva en motivation och ett engagemang till att fortsätta utföra arbetet på 

ett korrekt sätt trots de svårigheter införandet av dubbelbeläggning inneburit, vilket även är en 

copinstrategi mot arbetsrelaterad stress. Vidare kan kriminalvårdares avsaknad av 

copingstrategier även förklaras av att coping är en dynamisk process som individer kan 

anpassa sig efter utifrån de krav och påfrestningar de ställs inför. Därmed kan det anses att 

kriminalvårdare anpassar sig till en arbetsmiljö som efter införandet av dubbelbeläggning 

blivit både mer krävande och påfrestande. Kriminalvårdares avsaknad av copingstrategier kan 

även förklaras av deras subkulturer (Tew m.fl., 2015). De förväntningar som följer en 

kriminalvårdare kan bidra till att de inte tillåter sig själva att ta hjälp av copingstrategier därav 

uppkommer arbetsrelaterad stress samt hälsorelaterade problem. Bakgrunden till att 

deltagarna troligtvis inte använder copingstrategier kan handla om att de som kriminalvårdare 

utifrån deras subkulturer förväntas stå upp för varandra, vilket inte tillåter att visa en svaghet 

som exempelvis stress. Det kan även handla om att uppehålla en solidaritet inför klienter då 

deras arbetsmiljö präglas av en risk att utsättas för hot och våld samt klienter som konstant 

strävar efter att ha mer status och kontroll (Sekol, 2013). 

 Utifrån studiens resultat framkommer enligt deltagarna att införandet av 

dubbelbeläggning påverkat klienters välmående negativt, vilket även påvisas i andra studier 

där klienter istället ingår som deltagare (se tex. Baggio m.fl., 2018; Fazel, Cartwright, 
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Norman-Nott & Hawton, 2008; Huey & McNulty, 2005). Dessa har dock inte specifikt 

undersökt hur klienter upplever och påverkas av dubbelbeläggning då begrepp som 

’’overcrowding’’ istället används, vilket kan förklaras som ett högt antal klienter på en 

begränsad yta. Enligt tidigare forskning kan detta innebära skadliga effekter på individer som 

är frihetsberövade (Baggio m.fl., 2018). Därför att det ökar risken för olika typer av 

självskadebeetende. Det höga antalet klienter på en begränsad yta medför bland annat en 

avsaknad av adekvata lokaler och personalresurser vilket ökar klienters risk för sociala, 

fysiska och psykiska hälsoproblem. 

 Under studiens gång uppdagades en del oväntade resultat, exempelvis att missnöjet 

kring arbetet med dubbelbeläggning var högre än förväntat. Det talar emot teorin om 

subkulturer gällande den kultur kriminalvårdare arbetar efter (Tew m.fl., 2015). Då detta 

strider mot organisatoriska normer och förväntningar på att kriminalvårdare skall agera på ett 

förutbestämt sätt. Vidare har resultatet i studien visat att kriminalvårdare upplever ett behov 

av mer stöd från kollegor då de inte längre känner en samhörighet arbetsgruppen. Även dessa 

fynd går emot kriminalvårdares subkulturer som menar att de alltid står upp för varandra och 

håller ihop. Vidare framkom en upplevd rädsla i resultatet vilket inte går ihop med de delar i 

teorin som handlar om att kriminalvårdare inte skall visa svaghet. Behovet av mer stöd från 

kollegor tyder även på att modellen socialt stöd som ingår i copingstrategier för tillfället inte 

uppfylls (Lazarus, & Folkman, 1984; Triplett, 1996). Detta kan uppfattas genom 

kriminalvårdares subkulturer som en vilja att tillhöra ”sin” grupp. Dock kan eventuella 

förvånande och oväntade resultat kopplas till att studien genomförts en kort tid efter 

införandet av dubbelbeläggning. Detta kan ha medfört att missnöjet verkar högre än vad det 

kunnat varit om deltagarna arbetat med dubbelbeläggning under en längre tid.  

Styrkor och svagheter  

Under arbetet med studien har det uppmärksammats att det finns svagheter som kan ha 

påverkat det slutliga resultatet. Därför är det viktigt att ta i beaktning att antalet deltagare kan 

anses inte vara tillräckligt och det kan argumenteras kring att de inte kan representera 

samtliga kriminalvårdare (Silverman, 2015; Yin, 2011). Det kan även finnas en möjlighet att 

båda intervjuledarna var kända av deltagarna, vilket kan vara en nackdel då det finns 

anledning att anta att de kan ha svarat utifrån social önskvärdhet (Yin, 2011). Valet av att 

genomföra semistrukturerade intervjuer kan även framstå som problematiskt eftersom det 

medför en risk att deltagarna kan tolka ansvariga för studiens kroppsspråk och 

tillvägagångsätt vid framställning av intervjufrågor. Detta kan även ha påverkat hur de valde 
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att besvara intervjufrågorna. Dock kan det även vara en fördel då det kan ha fått deltagarna att 

känna sig trygga och därmed ge mer djupa och personliga svar. Vidare är införandet av 

dubbelbeläggningen fortfarande nytt och eftersom det inte upplevts positivt kan svaren från 

deltagarna varit mer negativa, vilket kan ha haft en inverkan på resultatet. Fortsättningsvis 

hölls de flesta intervjuerna på anstalten vilket kan ha gjort att de som hade velat delta men 

ville vara helt anonyma inte deltog. Trots etiska överväganden samt att deltagarna fått andra 

alternativ till intervju platser, kan det bidragit till att de inte varit så anonyma som planerat. 

Utifrån studiens tillvägagångssätt att inte samla in mer data och personuppgifter än 

nödvändigt, kan detta ha medfört att det inte går att säkerställa att den information som 

vidarebefordrades av kriminalvårdsinspektören kom fram till alla avdelningar av intresse. 

Slutligen har fler kriminalvårdare visat intresse av att delta i intervjuer men på grund av 

tidspress kunde inga fler intervjuer genomföras. Om tid funnits hade antalet intervjuer kunnat 

bidragit till att kvalitén av studien blivit bättre och stärkt trovärdigheten i resultatet ytterligare. 

 Under studiens gång uppdagades en del styrkor med studien. Detta är den första studien 

i Sverige som undersökt dubbelbeläggning utifrån kriminalvårdare, då området tidigare är 

outforskat harstudien bidragit med viktig och värdefull information gällande det föreliggande 

forskningsområdet. Det kvalitativa förhållningssättet har ökat chanserna att få fördjupad 

förståelse av hur kriminalvårdare upplever arbetet under de förutsättningar dubbelbeläggning 

medfört (Silverman, 2015; Yin, 2011). Vidare är studiens forskningsprocess utförligt 

beskriven vilket kan stärka studiens trovärdighet och transparens. Detta underlättar för 

framtida forskare inom kvalitativ metod att replikera studien samt föra forskningen vidare. 

Fortsättningsvis genomfördes samtliga intervjuer med båda ansvariga för studien vilket gjorde 

det möjligt för båda att ställa kompletterande frågor (Yin, 2011). All information om studien 

gavs innan samtycket skrevs under. Deltagarna fick information om att de hade rätt att ta del 

av det transkriberade materialet, rätt att dra sig ur när de vill samt att ansvariga för studien har 

tystnadsplikt, vilket stärkte studiens giltighet. Trots att dubbelbeläggning var ett outforskat 

område inom svensk kriminalvård och det därför inte fanns någon färdig intervjuguide, 

kartlades relevanta faktorer i kriminalvårdares arbetsmiljö samt med stöd av tidigare 

forskning var det möjligt att ställa betydelsefulla frågor (Bezzera m.fl., 2016; Bierie, 2012; 

Dowden & Tellier, 2004; Holmes & MacInnes, 2003; Härenstam, Palm & Theorell, 1988; 

Lambert m.fl., 2012; Leip m.fl., 2017; Molleman & van Ginneken, 2015; Nurse m.fl., 2003). 

Något som kan anses av stor vikt är att ansvariga för studien fick godkänt av Kriminalvården 

att genomföra studien på plats samt att använda inspelningsutrustning, detta trots att ämnet 

kanske inte är fördelaktigt för myndigheten. Slutligen har alla förberedelser genomgåtts med 
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noggrannhet och samtliga riktlinjer har följts i enlighet GDPR (Etikprövningsmyndigheten, 

u.å.). 

Praktiska implikationer & framtida forskning  

Sedan införandet av dubbelbeläggning har kriminalvårdare inte haft samma förutsättningar att 

arbeta ’’bättre’’ ut med sina klienter, vilket går emot den vision Kriminalvården skall arbeta 

utefter för att öka trygghet i samhället och minska återfall i brott (Kriminalvården, u.å.a).  

Kriminalvården har ett stort ansvar både för dess personal och klienter. Därför bör det utifrån 

studiens resultat ske en egentlig riskbedömning av vilka klienter som ska dubbelbeläggas för 

att öka den säkerhet och trygghet som blivit äventyrad. De resultat som uppkommit av 

föreliggande studie kan även vara vägledande för hur vardagsarbetet under de förutsättningar 

som dubbelbeläggning medfört kan underlättas för kriminalvårdare. Detta skulle vara 

fördelaktigt dels för framtida sjukskrivningar och dels för kriminalvårdares arbetsmiljö som 

för tillfället präglas av en ökad stress samt hög arbetsbelastning (Bezzera m.fl., 2016; Holmes 

& MacInnes, 2003). Det kan vara av intresse för Kriminalvården att dessutom se över 

kriminalvårdares förslag kring förbättrade rutiner och åtgärder vad gäller dubbelbeläggning, 

eftersom det är de som arbetar närmast klienter och utför det dagliga arbetet.. En förhoppning 

är att föreliggande studie ska belysa och ge stöd åt kriminalvårdare i deras arbete. Vidare att 

den skall fungera som kriminalvårdares röst till förändring samt trycka på att det bör ske 

organisatoriska förbättringar inom myndigheten. I anslutning till införandet av 

dubbelbeläggning har det som tidigare nämnts genomförts en granskning av JO vad gäller 

Kriminalvårdens platssituation, vilket återigen belyser att dubbelbeläggning medfört negativa 

konsekvenser både för kriminalvårdare och klienter som är i behov av lösningar. Således bör 

de svårigheter som framkommit sedan införandet av dubbelbeläggning lösas för att bland 

annat kunna förebygga rymningar, fritagningar, gisslansituationer och upplopp som inträffade 

under 2004. 

 Vad gäller framtida forskning kan en mer omfattande studie med fler deltagare stärka 

trovärdigheten i resultatet. I föreliggande studie undersöktes inte faktorer såsom kön eftersom 

den genomfördes på en kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1, vilket innefattar endast 

manliga klienter. Det kan finnas en sannolikhet att klienters kön har en inverkan på hur 

kriminalvårdare upplever sitt vardagsarbete under de förutsättningar som dubbelbeläggning 

medför. Detta utifrån att det kan finnas skillnader i vardagsarbete och rutiner vid hantering av 

kvinnliga klienter. Därför kan en likvärdig studie som istället genomförs på en anstalt för 

kvinnliga klienter både vara av vikt för resultatet men även visa på andra resultat som kan ge 
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värdefull information till ett forskningsområde som är relativt outforskat. Studien kan med 

fördel även replikeras där klienter istället ingår som deltagare eftersom det enligt 

kriminalvårdare framkommit att dubbelbeläggning anses negativt även från deras perspektiv 

Denna studie har genererat värdefull kunskap om hur kriminalvårdare upplever arbetet under 

de förutsättningar dubbelbeläggning medfört. Då det finns en avsaknad av studier som 

undersökt dubbelbeläggning, bör framtida forskning fokusera på att fylla de kunskapsluckor 

som finns inom området (Molleman & van Ginneken, 2015). Detta gäller både i svenska och 

internationella sammanhang. Avslutningsvis bör framtida forskning inrikta sig på kvalitativa 

studier som undersöker klienters upplevelser av dubbelbeläggning, vilket skulle kunna fånga 

upp subjektiva skillnader som upplevelser och erfarenheter. Dessa kan leda till en ökad 

förståelse för vad det är som bidrar till att dubbelbeläggning upplevs negativt eller positivt av 

klienter samt hur det har en inverkan på deras möjligheter till rehabilitering.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Avsnitt 1 - inledande frågor 

1. Inledningsvis, skulle du kunna berätta lite om din bakgrund som kriminalvårdare? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Har du tidigare arbetat på någon annan anstalt?  

- Hur kommer det sig att du valde det här yrket?  

 

Avsnitt 2 - rutiner & vardagsarbete 

2. Skulle du kunna beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för mig?  

3. Vilka rutiner eller arbetsuppgifter behöver du göra regelbundet? Varje dag/varje vecka? 

4. Hur upplever du att dessa rutiner eller arbetsuppgifter har påverkats efter införandet av 

dubbelbeläggning? Hinns allt med? 

5. Kan du redogöra för hur din arbetsgrupp fick reda på att dubbelbeläggning skulle införas på 

din avdelning? 

- Hur upplevdes det av dig?  

- Vilka riktlinjer eller tillvägagångssätt fick ni arbeta efter? 

- Hur såg förberedandet för dubbelbeläggning ut? 

6. Hur upplever du stödet från din chef/högre ledning när det kommer till arbetet med 

dubbelbeläggning? 

7. Hur upplever du klimatet i din arbetsgrupp efter införandet av dubbelbeläggning? 

8. Har din arbetstillfredsställelse påverkats efter införandet av dubbelbeläggning? 

- På vilket sätt då?  

9. Har din arbetsprestation påverkats efter införandet av dubbelbeläggning? 

- På vilket sätt då? 

 

Avsnitt 3 - säkerhet och trygghet 

10. Hur upplever du din säkerhet på arbetet efter införandet av dubbelbeläggning? 

- Finns det något som kan påverka din upplevelse av säkerhet? 

11. Om finns, kan du beskriva vilka åtgärder som tagits när det gäller kriminalvårdares 

säkerhet efter införandet av dubbelbeläggning? 

12. Hur upplever du din trygghet på arbetet efter införandet av dubbelbeläggning? 

- Finns det något som kan påverka din upplevelse av trygghet?  
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13. Hur upplever du kriminalvårdares rädsla för att utsättas för våld efter införandet av 

dubbelbeläggning? 

14. Hur upplever du att era klienter känner när det kommer till deras säkerhet och trygghet 

efter införandet av dubbelbeläggning? 

- Likheter? 

 

Avsnitt 4 - fysisk och psykisk hälsa 

15. Hur upplever du att din fysiska hälsa varit utifrån ditt arbete med dubbelbeläggning? 

(sömnsvårigheter, huvudvärk, magproblem, ändring i tobak-alkoholvanor, muskelvärk osv).  

16. Skulle du kunna beskriva hur det har varit med sjukfrånvaro i din arbetsgrupp efter 

införandet av dubbelbeläggning?  

- Ökat/minskat? 

- Varför tror du att det är så?  

17. Hur upplever du att din psykiska hälsa varit utifrån ditt arbete med dubbelbeläggning? 

(koncentrationssvårigheter, ångest, depression, oro, känslor av värdelöshet, aggression osv). 

18. Har du någon gång upplevt att jobbet tär på dig emotionellt eller att du varit emotionellt 

dränerad vid slutet av arbetsdagen? 

- Vad har du gjort då? 

19. Hur upplever du att ditt arbete med dubbelbeläggning påverkar din känsla av stress?  

20. Vad gör du för att släppa tankarna på arbetet när du slutar för dagen?  

- Finns det något som gör att du inte kan släppa arbetet? 

21. Vilka åtgärder anser du krävs för att göra ditt arbete utifrån dubbelbeläggning mindre 

stressigt? (Stöd från ledarskap/kolleger, stöd utifrån, mindre klienter, mer personal) 

22. Vilka åtgärder anser du skulle behövas för att minska stressen i arbetsgruppen?  

24. Hur upplever du att detta med stress tas upp och diskuteras i arbetsgruppen?  

25. Har lösningar och förslag på stress utifrån dubbelbeläggning diskuterats med chef eller 

annan ansvarig? Vilka? (Stöd från chefer, åtgärdsprogram, handlingsplan, utbildningar, 

mindre klienter).  

 

Avsnitt 5 - relation till klienter 

26. Hur upplever du att ditt arbete med klienterna förändrats sedan dubbelbeläggningen? 

- Ändringar i bemötande? 

- Mindre tid till konversation? 

- Mindre tid till service?  
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27. Hur upplever du att dubbelbeläggning förändrat relationen mellan kriminalvårdare och 

klienter?  

28. På vilket sätt upplever du att dubbelbeläggning förändrat hur klienterna uppfattar 

Kriminalvården som myndighet? 

29. Märker klienter att kriminalvårdare till exempel är mer stressade?  

- På vilket sätt?  

30. Hur upplever du att dubbelbeläggning förändrat hur klienterna mår? 

- Samma symptom på fysisk hälsa? 

- Samma symptom på psykisk hälsa?  

 

Avsnitt 6 - avslutning  

31. Har du något att tillägga?  

- Finns det något som jag har glömt att fråga om och som du tror har betydelse för resultatet 

av studien?  

 

Ett stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsstudie. I det här dokumentet får du 

information om studien och om vad det innebär att delta. 

 

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 

På grund av förändringar i svensk kriminalpolitik, straffskärpning samt ökad polissatsning har 

det skett en ökning i antalet klienter inom Kriminalvården. Detta har medfört att trycket på 

anstaltsplatser ökat till den grad att det finns fler klienter än vad verksamheten initialt 

planerats för. Lösningen till detta har i nuläget varit dubbelbeläggning, vilket innebär att två 

klienter placerats i bostadsrum som anpassats för endast en klient.  

Fenomenet dubbelbeläggning är nytt inom svensk kriminalvård och det finns begränsad 

kunskap om hur det upplevs och hanteras av personal. Därmed är syftet med studien att 

undersöka hur kriminalvårdare inom svensk kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1 

upplever arbetet med dubbelbeläggning och mer specifikt utifrån frågeställningar om i) rutiner 

och vardagsarbete, ii) säkerhet och trygghet, iii) fysisk och psykisk hälsa och iv) relation till 

klienter. 

Du har fått en förfrågan om att delta i studien för att du arbetar som kriminalvårdare inom en 

svensk kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass 1. Du är även aktuell för studien eftersom du 

arbetet både före och efter införandet av dubbelbeläggning. Vidare för att du är heltidsanställd 

och arbetar på en avdelning där beläggningen överskrider 100 %. Forskningshuvudman för 

studien är Örebro universitet. 

Hur går studien till? 

Deltagandet i studien innebär för dig att närvara vid en intervju där tidsåtgången beräknas 

vara 45-60 minuter. Du kommer få möjlighet att bestämma tidpunkt och plats för intervjun. 

Det som framkommer i intervjun spelas in med hjälp av en diktafon och antecknas av 

ansvariga för studien. Som deltagare i studien kommer du få beskriva dina upplevelser av 

arbetet med dubbelbeläggning. Detta utifrån frågeställningar gällande rutiner och 

vardagsarbete, säkerhet och trygghet, fysisk och psykisk hälsa och relationer till klienter.  
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Möjliga följder och risker med att delta i studien 

I samband med deltagande i denna studie kommer bland annat frågor kring din fysiska och 

psykiska hälsa utifrån arbetet med dubbelbeläggning att ställas. Detta kan i vissa fall medföra 

känslor av obehag eller upplevd integritetsintrång. På lång sikt kan dessa följder och risker 

innebära att du kan uppleva arbetsplatsen som mer negativ och att du får en mer negativ 

inställning till arbetet. Om du upplever något av detta kommer du att tilldelas information om 

var du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Med detta i åtanke kommer du även att få 

möjlighet att bestämma tidpunkt och plats för intervjun för att du ska känna dig så bekväm 

som möjligt. Om du under intervjun upplever någon form av obehag har du all möjlighet till 

att avbryta ditt deltagande i studien utan några negativa följder. Vid uppkomna negativa 

följder av deltagande i studien har du möjlighet att kontakta ansvariga för studien som sedan 

kan vidarebefordra dig till relevanta stödorganisationer. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

Studien kommer att samla in och registrera information om dig via en intervju. Genom att vi 

samlar in personuppgifter gällande mailadress och namn kommer Örebro universitet att 

använda dessa endast för att kunna kontakta dig gällande den aktuella studien. Känsliga 

personuppgifter om hälsa lagras i en intern server på Örebro universitet. Uppgifterna kommer 

att hanteras endast fram till dess att studien blir godkänd, därefter kommer alla 

personuppgifter raderas. Alla personuppgifter kommer kodas på så sätt att ingen information 

kan härledas till dig. 

Dina svar och dina resultat kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning 

har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid 

behov få eventuella fel rättade.  

Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvariga för 

studien (se kontaktinformation nedan).  

Har du frågor gällande Örebro universitet hantering av personuppgifter kan du kontakta 

lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Om du är missnöjd med hur dina 

personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

mailto:dataskyddsombud@oru.se
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Hur får jag information om resultatet av studien? 

Vid deltagande i studien har du möjlighet till att ta del av din individuella data. Vid uppvisat 

intresse kan du även ta del av resultatet av den fullständiga studien. Om du vill ta del av 

ovanstående ska du kontakta ansvariga för studien. Du kommer alltså inte få någon 

information om studien efter ditt deltagande utan att du aktivt kontaktar ansvariga för studien. 

Vid eventuella oförutsedda fynd kommer dessa hanteras med sekretess samt med hänsyn till 

vilka behov de genererar till berörda deltagare. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet utan att 

uppge varför, och det kommer inte ge några negativa påföljder. Om du väljer att avbryta ditt 

deltagande ska du kontakta ansvariga för studien. 

 

Ansvariga för studien 

Sofie Ólafsdóttir Lundqvist (fd. Olafsson) 

073-649 xx xx 

sofieolafsson@gmail.com  

Melis Cigel 

073-322 xx xx   

cigel.melis@hotmail.com 

Handledare  

Louise Frogner 

019-30 xx xx 

louise.frogner@oru.se  
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