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Abstract 

The purpose of this study is to examine how prison officers experience the working 

environment at the institution of Kumla and how prison officers handle and get affected by the 

feelings that appear at work. The following issues are brought up for discussion: 

 

 How do prison officers experience the prevailing working environment? Does the 

working environment have an influence on the well-being of prison officers? 

 How do prison officers handle and get influenced by the feelings that appear in their 

daily work within the correctional treatment? 

 

The study is based on a qualitative method in the form of six semi-structured interviews with 

prison officers that work at a closed institution with safety class 1. The theoretical framework 

consists of sociological theories and concepts within sociology, social psychology and emotion 

sociology. The result of this study shows that the emotional labour doesn’t affect the prison 

officers to a great extent. The working environment is experienced as safe and well-organized 

and does not affect the prison officers in a negative way. There were just a few persons 

interviewed that had been a subject to any serious threats or felt fear at the institution. The social 

support from colleagues and managers and the continuous development of safety and 

efficiency, proved to be very important to the well-being and perceived security at work. 

  

The result of this study also establish that prison officers´ way of handling and regulating 

different feelings that appear at work, can be compared to Hochschild´s concepts of surface 

acting and deep acting. The prison officers further use humour as a way of handling strenuous 

situations that might appear at work. This is mainly used between colleagues but also as a tool 

to erase undesirable walls between prison officers and inmates and in that way create a more 

easygoing relationship. Goffman's dramaturgic model about front and back stage, could 

furthermore be perceived in the majority of the situations described by the prison officers. At 

front stage, the prison officers adapt their behaviour and their feelings to what is expected of 



 

them in the prevailing situation. At back stage, it is instead possible to freely discuss feelings 

and incidents that appear at work.  

  

Keywords: prison officer, handle emotion, emotional labour, surface acting, deep acting, front 

stage and back stage 

 

 

  



 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kriminalvårdare upplever arbetsmiljön på 

Kumlaanstalten samt hur kriminalvårdare hanterar och påverkas av de känslor som uppstår i 

arbetet. Följande frågeställningar kommer behandlas: 

 

 Hur upplever kriminalvårdarna den rådande arbetsmiljön? Påverkar arbetsmiljön 

kriminalvårdarnas välbefinnande? 

 Hur hanterar och påverkas kriminalvårdare av de känslor som uppstår i det dagliga 

arbetet inom kriminalvården? 

 

Studien är baserad på en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer med 

kriminalvårdare som arbetar på en sluten anstalt med säkerhetsklass 1. Det teoretiska ramverket 

består av sociologiska teorier och begrepp inom sociologin, socialpsykologin och 

emotionssociologin. Studiens resultat visar på att det känslomässiga arbetet inte påverkar 

kriminalvårdarna i särskilt hög utsträckning. Arbetsmiljön upplevs som trygg och 

välorganiserad och har ingen större negativ påverkan på kriminalvårdarna. Det var få 

intervjupersoner som utsatts för allvarliga hot eller känt av rädsla på anstalten. Det sociala 

stödet från kollegor och chefer samt den ständiga utvecklingen av säkerhet och effektivisering, 

visade sig vara mycket betydelsefull för trivseln och den upplevda tryggheten på arbetsplatsen.  

  
Resultatet av studien visar också att kriminalvårdares sätt att hantera och reglera olika känslor 

som uppstår i arbetet, kan förstås med hjälp av Hochschilds begrepp ytagerande och 

djupagerande. Kriminalvårdarna använder sig även av humor för att hantera påfrestande 

situationer som kan uppstå i arbetet. Detta används framförallt kollegor emellan men också som 

ett verktyg för att sudda ut oönskade murar mellan kriminalvårdare och intagna och på så vis 

skapa en lättsammare relation. Goffmans dramaturgiska modell om främre och bakre regionen, 

kunde vidare urskiljas i flera situationer som kriminalvårdarna berättade om. I främre regionen 

anpassar kriminalvårdarna sitt beteende och sina känslor till det som förväntas av dem i den 

rådande situationen. I den bakre regionen kan istället kriminalvårdarna fritt ventilera känslor 

och händelser som uppstår i arbetet.  

 

Nyckelord: kriminalvårdare, känslohantering, känslomässigt arbete, ytagerande, djupagerande, 

främre regionen och bakre regionen  

 



 

Förord  

  
Vi vill tacka alla som hjälpt och stöttat oss under studiens gång. Det har varit en mycket lärorik 

och givande vårtermin som bidragit till både kunskap och förståelse inom kriminalvårdaryrket. 

Vi vill tacka vår handledare Ylva Uggla som har hjälpt oss genom uppsatsskrivandet med 

rådgivning, idéer och mycket användbar vägledning.  

  

Vi vill vidare rikta ett extra stort tack till vår kontaktman Johan Fritioff och kriminalvårdarna 

på Kumlaanstalten som ställt upp på intervjuer. Vi är väldigt tacksamma för att vi fick 

möjligheten att besöka er på anstalten. Tack för att ni, genom era erfarenheter, har bidragit till 

en bredare förståelse för hur det dagliga arbetet upplevs och faktiskt fungerar. Utan er hjälp och 

medverkan hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

  

 Tack! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns idag ett stort medialt och allmänt intresse för laddade situationer som kan uppstå inom 

kriminalvården. Detta genom olika gisslansituationer, dramatiska rymningar och fritagningar 

som har utspelat sig vid svenska anstalter under åren. Dock hamnar kriminalvårdens vardagliga 

arbete i skuggan av den dramatik som målas upp i medier och vardagsarbetet blir därför ett 

okänt fält för den stora allmänheten (Nylander, 2006:1). Det många inte känner till är det 

känslomässiga arbete kriminalvårdare dagligen arbetar med på anstalter. För att förstå varför vi 

handlar på vissa sätt räcker det inte med att förstå hur människor tänker, utan det krävs också 

att man förstår hur de känner (Wettergren, 2013:11). Känslor är någonting som förekommer 

inom alla yrken, dock är det en särskilt viktig aspekt när det handlar om arbeten med andra 

människor. I yrken som exempelvis kriminalvården, krävs det att arbetstagaren kontinuerligt 

både hanterar och bemöter sina egna känslor men också interaktionspartnerns, för att vidare 

kunna utföra arbetet på ett funktionellt sätt (Leppänen, 2006:77).  

 

Den svenska kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för fängelser, häkten och 

frivård. Kriminalvården har ungefär 11. 000 anställda som dagligen arbetar för att göra 

samhället tryggare och säkrare genom att säkerställa straff och minska återfall i brott 

(Kriminalvården, 2016a).  Kumlaanstalten, där denna undersökning har genomförts, har idag 

405 platser för intagna och 450 anställda män och kvinnor. Kumlaanstalten har säkerhetsklass 

1 som är den högsta säkerhetsklassen inom slutna anstalter.  Detta betyder att de är speciellt 

anpassade och utrustade för att anta de mest riskfyllda klienterna som bedöms vara 

misskötsamma och rymningsbenägna (Kriminalvården, 2016b). 

  

Kriminalvårdare är den yrkesgrupp som arbetar närmast intagna vid häkten och anstalter 

(Nylander, 2006:1). Deras huvudsakliga uppgift består av att upprätthålla de dagliga rutinerna 

för att verksamheten ska fungera så effektivt som möjligt. Kriminalvårdare ansvarar vidare för 

övervakning, säkerhet och rehabilitering av intagna. Kriminalvården beskrivs ofta i klassiska 

skildringar som en mycket hotfull och våldsam miljö (Nylander, 2006:45). Hot i olika former 

är någonting som de flesta kriminalvårdare någon gång har upplevt. Däremot anses fysiskt våld 

vara relativt ovanligt (Nylander, 2006:41).  
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I början av 1990-talet genomfördes en stor brottsförebyggande insats inom kriminalvårdaryrket. 

Det blev obligatoriskt att varje intagen ska ha en kontaktman under sin vistelse på det aktuella 

häktet eller anstalten. Kontaktmannen ska tillsammans med den intagne, planera den vård och 

rehabilitering som behövs för att denne ska kunna fungera på ett funktionellt och hälsosamt sätt 

igen (SOU 2009:80, s. 143ff). Detta har medfört att kriminalvårdare måste arbeta på både ett 

rationellt och känslomässigt sätt. Leppänen (2006:78) menar på att dessa två aspekter är 

grundläggande villkor för arbete med andra människor. Han menar att de rationella aspekterna 

rent praktiskt går ut på att få sina arbetsuppgifter utförda. Detta innebär att klienten betraktas 

som ett föremål för medarbetaren i arbetet. Den känslomässiga aspekten handlar däremot om 

att påverka och möta de känslor som väcks i arbetet med klienterna men också hos sig själv. 

Enligt Leppänen (2006:78) är det vanligt förekommande att kriminalvårdare ställs inför 

känslomässigt laddade aspekter i sitt dagliga arbete med intagna. Detta innebär att de måste 

hantera känslor som uppkommer på ett professionellt sätt. Ofta används dessa känslor som en 

form av arbetsredskap för att kunna utföra arbetet på ett funktionellt och dugligt sätt. På så sätt 

blir känslor ett känslomässigt, hjälpande redskap för att kunna utföra det praktiska och rationella 

arbetet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kriminalvårdare upplever arbetsmiljön på anstalten 

samt hur kriminalvårdare hanterar och påverkas av de känslor som uppstår i arbetet.  

  

Frågeställningar  

 Hur upplever kriminalvårdarna den rådande arbetsmiljön? Hur påverkar arbetsmiljön 

kriminalvårdarnas välbefinnande? 

 

 Hur hanterar och påverkas kriminalvårdare av de känslor som uppstår i det dagliga 

arbetet inom kriminalvården? 

 

1.3 Avgränsningar 

Känslomässigt arbete är ett stort och omfattande område. På grund av studiens omfattning och 

tidsram har vi därför valt att göra vissa avgränsningar för att hålla oss inom ett intressant och 

genomförbart område.  Vi har i vår studie valt att endast studera känslomässigt arbete inom 

kriminalvårdaryrket. Studien kommer utgå från kriminalvårdarens perspektiv och därmed 
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bortse från intagnas upplevelser och känslor. Vidare har studien begränsats till en sluten anstalt 

med säkerhetsklass 1. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen innehåller sex kapitel där första kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av 

studiens syfte och frågeställningar samt vilka avgränsningar som gjorts.  I kapitel 2 behandlas 

och redovisas tidigare forskning som är av relevans för vårt aktuella ämne och studie. Kapitel 

3 består av det teoretiska ramverket där begrepp och teorier beskrivs och förklaras. I kapitel 4 

beskrivs undersökningens metod, tillvägagångssätt och metodologiska överväganden. Kapitel 

5 innefattar analys och resultatbeskrivning samt vilka slutsatser undersökningen har kommit 

fram till. Detta avsnitt besvarar frågeställningarna som ligger till grund för studien. 

Avslutningsvis ges en slutdiskussion i kapitel 6 där egna reflektioner som uppstått under 

studiens gång förmedlas.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som anknyter till vårt forskningsområde. Detta 

kapitel har delats upp i fyra olika rubriker och berör studiens valda teman. Dessa är 

känslohantering, känslomässigt arbete, arbetsrelaterat våld samt arbetsrelaterad stress.   

 

2.1 Känslohantering  

Anstalter beskrivs ofta som känslofyllda platser. Detta beror främst på att de intagna har blivit 

placerade där mot sin vilja och att de dagligen får hantera känslor, så som rädsla, ångest, 

frustration, ånger och depression. Förhållandet mellan kriminalvårdaren och den intagne är 

även, i många fall, känslomässigt laddat. Anledningen till detta är ofta att relationen dem 

emellan blir väldigt intim. Kriminalvårdare spenderar ofta långa och oavbrutna perioder med 

samma personer som genomgått olika personliga trauman och svårigheter, både innan och efter 

de blivit dömda och placerade på anstalten eller häktet (Crawley, 2004:6ff).  

  

Känslor som uppstår i arbetet är ofta reglerade. Kriminalvårdare måste se till att de hanterar 

sina känslor på rätt sätt och i rätt miljö. De måste hantera både sina egna och de intagnas känslor 

på en och samma gång. Crawley (2004:12) menar på att många organisationer har egna 

informella känsloregler, som hänvisar till hur medarbetare bör bete sig i vissa givna situationer. 

Efterföljs inte dessa regler, riskerar anställda att karaktäriseras som opålitliga och direkt 

okunniga. "Var personlig, men inte privat" är ett uttryck som givits officiell status inom 

kriminalvårdaryrket. Kriminalvårdare förväntas agera på ett korrekt sätt, att vara ärliga, 

respektfulla och humana men samtidigt inte bli för känslomässigt involverade med de intagna 

(Nylander, Lindberg & Bruhn, 2008:472).  

  

För att bevara en professionell och kompetent identitet, även i krävande situationer, tillämpar 

ofta kriminalvårdare flera strategier som bygger på humor, känslomässig distansering och 

avpersonifiering. Humorn gör det enklare för kriminalvårdare att förmedla känslor som uppstått 

i krävande situationer, genom att den neutraliserar oönskade känslor, så som ångest och rädsla 

(Crawley, 2004:16).  I en annan studie visar dock Nylander m.fl. (2008:473) på att 

kriminalvårdare bör vara försiktiga när de använder humor mot de intagna. Det är viktigt att se 

till vad det är för situation och vad det är för slags person man skämtar med. Studien visar även 

på att intagna till en högre grad accepterar humor från erfarna, till skillnad från yngre och 

nyanställd personal. Det är därför viktigt att se till vilken relation kriminalvårdaren har till den 

intagne, innan denne använder sig av humor i arbetet. Det är även, likt nämnt ovan, vanligt att 
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kriminalvårdare avpersonifierar de intagna genom att endast se dem som objekt. De skapar 

därmed både en känslomässig och professionell distansering från arbetet, i syfte att undvika ett 

skadligt känslomässigt engagemang (Crawley, 2004:17ff). 

 

2.1.1 Känslomässigt arbete 

Arlie Russel Hochschild (2012), professor i sociologi vid det statliga forskningsuniversitetet i 

Berkley, Kalifornien, har studerat känslor och hur dessa hanteras av människor i sitt vardagliga 

och yrkesverksamma liv. Hochschild (2012:12ff) riktade främst in sig på flygvärdinnor och hur 

de upplever den dagliga känsloregleringen som yrket medför. Författaren menar på att 

människor dagligen använder sig av det så kallade känslomässiga arbetet, the emotional labour, 

med syfte att upprätthålla en önskvärd, allmänt accepteras bild utåt, gentemot andra människor. 

Detta sker genom att individen framkallar eller dämpar vissa specifika känslor för att passa in i 

den aktuella kontexten (Hochschild, 2012:7). Vidare diskuterar Hochschild (2012:37ff) olika 

begrepp och strategier för hur anställda hanterar känslor i arbetet, såsom som ytagerande 

(surface acting), djupagerande (deep acting) och känslomässig dissonans (emotive dissonance). 

Hochschild (2012:187ff) analyserar även olika yrkesgrupper, där det finns krav på hur de 

anställda ska visa och hantera vissa känslor på arbetet. Dessa krav kan enligt författaren leda 

till en rad olika risker som exempelvis stress och utbrändhet. I denna studie, som vidare kommer 

presenteras mer utförligt i teorikapitlet, används delar av Goffmans dramaturgiska perspektiv 

som grund och inspirationskälla (Hochschild 2012:10).  

 

2.2 Arbetsrelaterat våld 

Nylander (2006) ger i sin studie, en skildring över hur svenska kriminalvårdare påverkas av och 

förhåller sig till sin arbetsmiljö, i relation till sina arbetsuppgifter och interaktionen med de 

intagna. Han undersöker bland annat hur kriminalvårdare förhåller sig till våld, hot och 

hantering av känslor men också faktorer som stress, stöd och trivsel på arbetsplatsen.  

  

Nylanders studie visar på att det är relativt sällan kriminalvårdare upplever fysiskt våld i arbetet. 

De vanligaste tillfällena då fysisk våld förekommer, är då intagna utövar våld mot varandra 

(Nylander, 2006:45). Andra händelser är i samband med ingripanden då situationen ibland kan 

bli dramatisk. Däremot är hot desto mer vanligt förekommande. Nylander menar på att hot är 

någonting som de flesta kriminalvårdare någon gång har upplevt. Det kan vara hot i form av 

ord, knytnävslag i väggen och andra aggressiva gester som inte drabbar kriminalvårdaren 

fysiskt utan mer psykiskt. Hot från intagna ska anmälas, men det är i praktiken kriminalvårdaren 
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själv som avgör om en anmälan görs eller inte (Nylander, 2006:41). Det finns en betydlig 

underrapportering i den officiella statistiken gällande hot från intagna. Den kanske vanligaste 

orsaken är att de vill undvika rättegångar som kan vara påfrestande. Det kan också bero på att 

kriminalvårdaren är så omskakad efter upplevelsen att de glömmer att anmäla. Nylanders studie 

(2006:42) visar även att det är vanligt att anställda tonar ner betydelsen av själva hoten, då de 

försöker att inte ta det personligt. Detta på grund av att de är representanter för kriminalvården 

i allmänhet och att de endast agerar budbärare av besked de personligen inte har bestämt, som 

vidare kan göra intagna upprörda. Studien visar också på att toleranströskeln varierar beroende 

på den intagnes diagnos. Handlar det om en intagen som exempelvis har en psykisk sjukdom 

eller svåra humörproblem, tas denne inte alltid på lika stort allvar som en intagen som 

diagnostiserats frisk.   

 

2.3 Arbetsrelaterad stress 

Stresshantering ses ofta som en viktig variabel inom kriminalvårdaryrket. Stress förknippas ofta 

med en obalans mellan kontroll och krav i arbetet. Att stress och frustration uppstår i arbetet 

som kriminalvårdare beror, enligt Nylanders studie (2006), på hög arbetsbelastning och känslor 

av otillräcklighet. Han delar in stress i två olika delar, arbetsrelaterad stress och rollstress. Den 

arbetsrelaterade stressen syftar till arbetsbelastningar som kan uppstå i arbetet, när individer 

exempelvis inte hinner med sina arbetsuppgifter i tid. Rollstressen är mer förknippad med 

rollkonflikter i arbetet där det ibland kan råda en oklarhet i vilken roll man har inom den aktuella 

organisationen. Det kan även uppstå en krock mellan arbetets och privatlivets roll, där arbetets 

krav går ut över privatliv eller tvärtom (Nylander, 2006:51).  

  

God sammanhållning i arbetsgrupper är en viktig faktor för att motverka stress inom 

kriminalvården. Hög personalomsättning med nya kollegor kan snabbt orsaka stress bland mer 

erfarna arbetare. Att hålla en gemensam och tydlig linje gentemot de intagna, kräver att 

arbetsgruppen är sammansvetsad. Om det råder hög personalomsättning i en arbetsgrupp, kan 

det leda till att gruppen drar åt olika håll och att en gemensam linje därmed blir svår att 

upprätthålla (Nylander, 2006:52). 

  

En annan studie med liknande tema har gjorts av Armstrong och Griffin (2004:578) som 

undersöker hur kriminalvårdare upplever negativ stress relaterad till arbetet. Denna studie har 

gjorts på olika fängelser i USA och fokuserar på hur arbetets organisering kan utgöra en 

betydande roll för uppkomsten av negativ stress. Armstrong och Griffin (2004:578) diskuterar 
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innebörden av rollkonflikter och den komplexitet oklara roller kan medföra. Detta sker ofta i 

samband med att arbetsuppgifter och rutiner förändras. Det har på senare tid gått från en 

inriktning med rehabiliterande insatser till ett ökat inslag av vårdnad och kontroll av de intagna. 

Arbetsuppgifterna kan ofta uppfattas som svåra och diffusa att utföra när de går ut på att dels 

värna om mänskliga värden, samtidigt som de ska kontrollera att säkerheten och ordningen på 

anstalten upprätthålls. Problemet med att integrera den vårdande rollen med den mer 

kontrollerande, ligger enligt Armstrong och Griffin (2004:587) i institutionens utformning och 

organisering. 

  

Det har även visat sig att säkerhetsnivån på fängelser spelar en avgörande roll, huruvida 

kriminalvårdaren känner sig stressad eller inte på arbetet. En studie som gjordes på 155 

kriminalvårdare i början av 1990-talet, visar att kriminalvårdare som arbetar på fängelser med 

maximal säkerhet, upplever en högre stress än kriminalvårdare som arbetar på fängelser med 

en lägre säkerhetsnivå.  En tidigare studie från 1980-talet visar även på att kriminalvårdare som 

arbetar på fängelser med maximal säkerhet, tenderar att bli sjuka längre och oftare, jämfört med 

kriminalvårdare som arbetar inom den lägre säkerhetsnivån (Armstrong & Griffin, 2004:580). 

 

Sammanfattande reflektion av tidigare forskning 

Tidigare forskning om känslomässigt arbete har tidigare berört hur kriminalvårdare upplever 

känsloregleringen och hur de hanterar händelser som kan uppstå i arbetet. Dessa studier har 

genomförts både i Sverige och internationellt på olika säkerhetsklassade anstalter och häkten. 

Däremot har vi inte funnit några studier som endast har riktat in sig på en specifik anstalt. Av 

den anledningen har vi har vi därför valt att genomföra studien på enbart en anstalt med 

säkerhetsklass 1, vilket också är Sveriges största anstalt. Studien kommer således att belysa och 

fokusera på de känslor och upplevelser som kriminalvårdarna på just Kumlaanstalten utsätts för 

i arbetet; ett arbete som involverar daglig interaktion med några av Sveriges farligaste 

brottslingar. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel följer en redogörelse för de begrepp och teorier som används i denna studie. 

Kapitlet är uppdelat i underrubriker där Karasek och Thorells begrepp om socialt stöd 

inledningsvis klargörs. Därefter redogörs och behandlas Goffmans dramaturgiska perspektiv 

och avslutningsvis redovisas Hochschilds teori om känslomässigt arbete.  

 

3.1 Karasek och Theorells begrepp socialt stöd 

I flera modeller som belyser individers stresshantering, är socialt stöd ett viktigt och 

grundläggande begrepp. Det används som ett verktyg till att förklara hur det sociala stödet 

inverkar på människors hälsa och välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990:69). Socialt stöd 

används som en viktig grundsten i den uppmärksammade krav-kontrollmodellen och 

karaktäriseras som en mycket betydande faktor för huruvida individer klarar av och kan hantera 

stress. När Robert Karasek utvecklade modellen bestod den till en början av de två 

dimensionerna; krav och kontroll. Modellen innefattade och förklarade hur dessa två 

dimensioner påverkade individers stresshantering. Vidare valde Karasek att utveckla modellen 

tillsammans med Töre Theorell, vilket ledde till att en tredje dimension, socialt stöd, lades till 

som ännu en påverkansvariabel till individers stresshantering (Karasek & Theorell, 1990:34).  

 

Enligt Karasek och Theorell består socialt stöd i arbetslivet av sociala samspel som uppstår 

kollegor och chefer emellan, vilket har vidare en reducerande inverkan på den upplevda stressen 

hos individer på den aktuella arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990:69). Modellen visar och 

förklarar att det sociala stödet har stor inverkan på hur individer klarar av och hanterar 

stressfyllda situationer (Karasek & Theorell, 1990:70). Det sociala stödet används som ett 

försvar mot påfrestande och destruktiva situationer som kan tänkas uppstå och är därmed en 

viktig faktor för hälsa och välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990:69). I kriminalvårdarnas 

dagliga arbete kan socialt stöd därför ses som en viktig variabel och beståndsdel, vid 

hanterandet av laddade och påfrestade situationer som lätt kan uppstå på anstalter.  

 

3.2 Det dramaturgiska perspektivet 

Erving Goffman (1922-1982) beskrivs ofta som den mest sensitiva observatören inom 

sociologin, i och med hans gångna förmåga att fånga upp sociala interaktioners minsta 

beståndsdelar. Alla detaljer, stora som små, hade enligt Goffman en stor betydelse i det dagliga 

interaktionsspelet (Harste & Mortensen i Andersen & Kaspersen, 2007:160).  
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I sin dramaturgiska modell, förklarar Goffman (2009) hur individer uppträder på en scen 

framför en publik som ständigt granskar och analyserar individens beteende. När individen står 

på scenen befinner denne sig i den främre regionen, där man ständigt försöker upprätthålla den 

önskvärda bilden andra människor ska få av en (Goffman, 2009:97ff). Här är individen väl 

medveten om den personliga fasaden som bland annat består av språk, kläder, och 

statussymboler, som fungerar som hjälpmedel att förmedla tecken till omgivningen (Goffman, 

2009:30). Individen försöker vidare ge publiken intryck av att denne på ett naturligt sätt 

upprätthåller vissa bestämda normer. Dessa normer delas in i två huvudgrupper. Den första 

gruppen hanterar sättet individen behandlar sin publik i främre regionen; hur denne gestikulerar 

och talar till den. Den andra gruppen hanterar istället sättet individen agerar när denne befinner 

sig inom hör- och synhåll för publiken men inte nödvändigtvis är sysselsatt med att tala till den 

(Goffman, 2009:97ff). När individen senare går av scenen, befinner denne sig i den bakre 

regionen, där han eller hon är utom räckhåll för publiken.  Detta betyder att individen inte längre 

behöver upprätthålla någon önskvärd bild, utan där finns det en frihet att kunna vara sig själv. 

Där finns det även möjlighet till att träna på sitt kommande framträdande och korrigera och 

ändra på kläder och eventuella rekvisita, som används i den främre regionen (Goffman, 

2009:101ff).  

  

Goffman (2009) menar även på att vi dagligen använder oss av ansiktsarbete, vilket han valde 

att begreppsliggöra som face-work. Det innebär att individer ideligen försöker bevara det rätta 

ansiktet utåt mot andra människor, vilket är starkt förknippat med kraftfulla känslor. Lyckas 

individen inte upprätthålla det rätta ansiktet, kan det leda till att denne "tappar ansiktet". Vid ett 

sådant skeende har det framkommit opassande information om den aktuella personen som inte 

passar in i den önskvärda bilden som sänds utåt till allmänheten (Goffman, 1972:307–309). 

 

3.3 Det känslomässiga arbetet 

Människor använder sig dagligen sig av det så kallade känslomässiga arbetet med syfte att 

upprätthålla en önskvärd, allmänt accepterad bild utåt, gentemot andra människor. Detta sker 

genom att individen framkallar eller dämpar vissa specifika känslor för att passa in i den aktuella 

kontexten (Hochschild, 2012:7). 

  

Inom många yrken krävs det att medarbetare kan hantera det känslomässiga arbetet, för att på 

ett effektivt sätt kunna utföra givna arbetsuppgifter. Dessa yrken har ofta tre kännetecknande 

drag. 1) Medarbetare inom dessa yrken hanterar dagligen interaktioner med andra människor; 
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ansikte mot ansikte eller röst mot röst. 2) Arbetet kräver att medarbetaren kan skapa ett 

känslomässigt tillstånd hos den andre, exempelvis i form av tacksamhet eller rädsla. 3) 

Arbetsgivaren vägleder och instruerar anställda i hur de ska hantera de känslor som uppstår i 

det dagliga arbetet (Hochschild, 2012:147). Dock varierar intensiteten av det känslomässiga 

arbetet inom olika yrkesroller. Butikspersonal måste exempelvis vara trevlig och 

tillmötesgående flera gånger dagligen men under korta perioder och har sällan någon långvarig 

kontakt med kunderna. Anställda inom vårdande yrken spenderar istället långa perioder med 

samma personer, vilket ofta genererar i djupare och mer personliga relationer. Samtidigt som 

anställda förväntas visa empati och medkänsla, måste de även upprätthålla en professionell 

identitet och undvika att bli alltför känslomässigt engagerade i arbetet och de personer som av 

olika anledningar behöver behandlas eller tas om hand om (Hochschild, 2012:150).  

 

När individer agerar och spelar en roll framför andra människor sker detta på två olika sätt, 

ytagerande och djupagerande (Hochschild, 2012:35). Ytagerande syftar till individens metod 

att reglera den yttre fasaden, där fokuseringen ligger i röstläge och kroppsspråk. Kroppen ses 

som det viktigaste och mest huvudsakliga verktyget vid denna process. Vid ytagerande regleras 

synliga uttryck såsom röst, ansiktsuttryck och gester till den rådande situationen och personen 

försöker ge intryck av att känslan som visas utåt uppstått på ett genuint och naturligt sätt. Detta 

innebär att personen inte visar vad han eller hon egentligen känner utan ger uttryck för en annan 

känsla som passar in i det sociala sammanhanget (Hochschild, 2012:37). Djupagerande sker i 

sin tur på två olika sätt och benämns som aktivt och passivt djupagerande. Aktivt djupagerande 

innebär att individen medvetet försöker förändra den ursprungliga känslan till en känsla som 

förväntas i den rådande situationen. Detta samtidigt som personen korrigerar och förändrar de 

kroppsliga uttrycken som förväntas. Personen tvingas därför till att anstränga sig för att reglera 

sina känslor, detta genom att framkalla minnen, bilder och tankar för att kunna nå denna känsla. 

Passivt djupagerande kräver däremot ingen ansträngning. Känslan som förväntas infinner sig 

istället hos personen automatiskt (Hochschild, 2012:38ff). 

 

Hochschild (2012:90) menar att det känslomässiga arbetet ställer vissa krav på den anställde 

som kan upplevas som både behagliga och obehagliga. Författaren har skapat begreppet 

känslomässig dissonans, som uppstår när individen kommer i konflikt med sina egna känslor 

och de känslor som förväntas inom yrkesrollen. Individen upplever då en annan känsla än den 

som är önskvärd och förväntad. Känslomässig dissonans uppkommer alltså när glappet mellan 

de verkliga, äkta känslorna och de framtvingade känslorna blir för stort. Hochschild menar på 
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att detta beteende, att upprätthålla en distinktion mellan äkta och framtvingade känslor, i längre 

perioder kan bli en för allt för stor belastning för individen. Det kan, enligt författaren, leda till 

en negativ påverkan för individens välmående.  

  

Hochschild (2012:56–67) menar på att vi anpassar oss efter de känsloregler som blivit en del 

av samhällets normer, vilka vi som individer förväntas att följa. Känsloregler gör sig påminda 

i situationer där en individ känner en sak men förväntas känna en annan. Detta kan ofta generera 

i en regelpåminnelse, där andra människor undrar varför individen känner som den gör och 

påminner denne om hur man egentligen borde känna i den aktuella kontexten. Att inta ett visst 

känslotillstånd kan anses vara oerhört opassande om det intas i fel situation och av fel person. 

Svaren på frågor som rör vad man som individ har rätt, respektive inte rätt till att känna, beror 

således mycket på vad individen har för roll i den specifika situationen. Vidare förklarar 

Hochschild (2012:75) att dessa känsloregler ofta bevaras och upprätthålls genom auktoritära 

och högt uppsatta personer inom olika organisationer. Vilka känsloregler som uppstår och 

florerar i olika sammanslutningar, beror mycket på hur auktoriteten i fråga ser ut och vilken 

slags organisation det i grund och botten handlar om. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskrivs de olika metoder vi valt att utgå från, som vidare ligger till grund för 

genomförandet av studien. Inledningsvis redogörs val av forskningsansats. Därefter beskrivs 

valet av kvalitativ forskningsmetod samt valet av kvalitativ forskningsintervju. Vidare 

presenteras urval, intervjupersoner och intervjuguide, genomförande av intervju, analysmetod, 

etiska överväganden samt en diskussion om studiens tillförlitlighet.  

 

4.1 Val av metod   

Vi har valt att utgå från den abduktiva forskningsansatsen i vår studie. Den abduktiva 

forskningsansatsen syftar till att forskaren ständigt pendlar mellan teori och empiri och skapar 

på så sätt användbara koder och kategorier, vid själva analysarbetet. Dessa koder och kategorier 

kan ändras under arbetets gång och forskaren är därmed medveten om att det kan finnas andra, 

mer lämpliga tillvägagångssätt att koda och strukturera materialet på (Eksell & Thelander, 

2014:203). Vid analysen hade vi således möjlighet att ändra och strukturera om koderna och 

kategorierna som skapats, genom att ständigt växelverka mellan valda teorier och empiri. Detta 

för att på så sätt skapa en så givande, korrekt och intressant analys som möjligt.  

  

Vi har vidare valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod i vår genomförda studie, som 

syftar till att förstå individens perspektiv, upplevelser, tolkningar samt erfarenheter av sin 

omgivning. Forskningsmetoden gör det möjligt att studera och analysera icke kvantifierbardata, 

så som tankar, känslor och intentioner. Med en kvalitativ forskningsmetod kan forskaren även 

skapa en djupare förståelse för det studerade fenomenet, och individens meningsskapande 

hamnar således i fokus (Kvale & Brinkman, 2009:42ff).   

  

För att skapa en djupare förståelse för intervjupersonernas känslor och upplevelser i arbetet, har 

vi i denna studie valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun som 

datainsamlingsmetod (Wideberg, 2002:17). Genom användningen av den kvalitativa 

forskningsintervjun, ges det en möjlighet till att undersöka individens meningsskapande utifrån 

dennes erfarenheter (Kvale, 1997:13). Denna datainsamlingsmetod anser vi är den bäst 

lämpade, då syftet är att undersöka människors upplevda känslor och upplevelser. 

  

Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer varav en pilotintervju. Vid semistrukturerade 

intervjuer utformar forskaren en så kallad intervjuguide, med ett antal specifika teman och 

frågor som berör varje tema. Intervjufrågorna behöver nödvändigtvis inte komma i den ordning 
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som är skriven i intervjuguiden, utan intervjuprocessen skall vara flexibel och följa 

intervjupersonens svar. Med öppna och icke strukturerade frågor ges intervjupersonen stor 

frihet att besvara intervjufrågorna på sitt eget sätt (Bryman, 2011:415). Vid intervjutillfällena 

använde vi oss således av en välarbetad intervjuguide. Den ursprungliga ordningsföljden 

ändrades till viss del om vid intervjutillfällena, då intervjupersonerna ibland omedvetet svarade 

på flera frågor samtidigt, vilket gjorde att dessa inte behövde behandlas återigen. Vi använde 

oss vidare av öppna frågor, för att på så sätt ge intervjupersonen möjlighet till att, på ett 

självständigt sätt, utforma sina egna svar efter eget tycke.  

 

4.2 Urval  

Valet av Kumlaanstalten gjordes utifrån intresse, nyfikenhet och brist på tidigare forskning om 

just en sådan specifik anstalt med säkerhetsklass 1. Genom skriftlig kontakt med vår 

kontaktperson på anstalten, förklarade vi våra önskemål om intervjupersonerna. Våra 

urvalskriterier var att intervjupersonerna skulle ha olika lång arbetserfarenhet samt en jämn 

könsfördelning mellan kvinnor och män. Detta för att urvalet skulle få så stor spridning som 

möjligt. Vår kontaktperson valde sedan ut fem frivilliga personer som passade våra önskemål. 

Vi har således använt oss av ett målinriktat urval som utgångspunkt, vid valet av 

intervjupersoner. Detta på grund av att vi vill skapa en överensstämmelse mellan valda 

forskningsfrågor och urval, genom att intervjua personer som är relevanta för studiens 

problemformulering och syfte (Bryman, 2011:434).  

  

Första kontakten med vår kontaktman skedde i samband med att Kriminalvården besökte 

Örebro universitet för att rekrytera sommarpersonal. Vi fick då möjlighet att prata med en av 

avdelningscheferna på Kumlaanstalten. Vi presenterade vår studie och han erbjöd sig hjälpa oss 

att hitta passande intervjupersoner på den avdelningen han var chef för. Vidare bestämdes tid 

och datum för intervjuer via mailkontakt. Vår kontaktman önskade även att få se intervjuguiden 

innan intervjutillfället för att få en överblick om vad intervjun skulle handla om. Samtidigt 

informerade vi även om studiens syfte och frågeställningar. I och med att kontaktmannen fick 

möjlighet att se intervjufrågorna och även välja ut vilka som skulle delta, är vi medvetna om att 

det kan finnas en risk att kontaktmannen valde ut personer utefter vilka frågor som skulle 

besvaras och vidare utefter organisationens bästa. Detta är någonting vi har tagit i beaktning 

vid genomförandet av studiens resultat och analys. 
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4.3 Presentation av intervjupersoner  

Då intervjupersonerna skall hållas anonyma, har vi valt att inte ange ålder och kön i 

resultatredovisningen. Fem av sex intervjuer genomfördes under samma dag på anstalten och 

den sjätte utfördes vid ett tidigare tillfälle som en pilotintervju. Intervjupersonerna var mellan 

25-35 år och bestod av fyra kvinnor och två män. 

  

 Kriminalvårdare A: Har arbetat som kriminalvårare i 1-3 år  

 Kriminalvårdare B: Har arbetat som kriminalvårare i 1-3 år  

 Kriminalvårdare C: Har arbetat som kriminalvårdare i 4-6 år  

 Kriminalvårdare D: Har arbetat som kriminalvårdare i 1-3 år  

 Kriminalvårdare E: Har arbetat som kriminalvårdare i 4-6 år  

 Kriminalvårdare F: Har arbetat som kriminalvårdare i 1-3 år  

  

4.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden har utformats utefter tre huvudsakliga teman; rollkonflikter, den upplevda 

arbetsmiljön samt anpassningen och hanteringen av känslor i arbetet. Dessa teman bygger på 

syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien (se bilaga 1). Vi har även valt att 

ställa frågor utanför dessa tre teman, för att på så vis öka bredden i frågorna och fånga upp 

sådant som kan vara av relevans för studien. För att underlätta för intervjupersonerna, men 

också för oss själva, har vi medvetet utformat intervjuguiden på ett sådant sätt som gör att de 

lättsammaste och ytligaste frågorna kommer först. Vidare blir frågorna stegvis alltmer djupa 

och personliga. Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor och sedan följer frågor som berör 

valda teman. Slutligen ställs avslutande frågor som knyter samman intervjun och som vidare 

ger intervjupersonerna möjlighet till ytterligare reflektioner. 

 

4.5 Genomförande av intervju 

Vår första pilotintervju genomfördes en vecka innan de fem övriga intervjuerna ägde rum på 

Kumlaanstalten. Pilotintervjun gjordes för att testa och kontrollera att frågorna var rätt 

formulerade, att vi inte missat någonting viktigt samt för att se om intervjupersonen förstod och 

kunde svara på frågorna. Denna intervju gjordes i hemmamiljö med en kriminalvårdare från 

Kumlaanstalten. Pilotintervjun inleddes med att vi förklarade studiens syfte, att 

intervjupersonen skulle hållas anonym och att denne när som helst kunde avbryta intervjun samt 

undvika att svara på frågor, utan att behöva ange några skäl. Slutligen frågade vi om lov att 
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spela in intervjun via inspelningsutrustning på mobiltelefonen. Vi var noga med att inte ställa 

ledande frågor, utan att istället hålla oss till öppna frågor som inte kunde styra intervjupersonens 

svar.  Vi genomförde intervjun så som planerat och fick mycket bra och utförliga svar. Därav 

har vi valt att använda oss av denna pilotintervju i vårt resultat. 

  

Vårt mål med samtliga intervjuer var att få dem att kännas som ett samtal, snarare än en intervju. 

Därför valde vi att genomföra intervjuerna tillsammans, då ett tvåmanna-samtal kan tänkas 

upplevas som formellt och ansträngt. En av oss hade huvudansvaret för intervjun och den andra 

hade möjlighet att tillägga följdfrågor som kunde vara av betydelse för förståelsen av 

informationen som gavs. Att genomföra intervjuerna tillsammans tror vi också bidrog till att vi 

efter intervjuerna, kunde försäkra oss om att informationen tolkats på samma sätt. 

  

Innan intervjuerna genomfördes fick vi även gå en rundvandring på anstalten, för att få en 

inblick i hur organisationen är uppbyggd och fungerar. Att fem av sex intervjuer genomfördes 

på kriminalvårdarnas arbetsplats, tror vi bidrog till en ökad förståelse för svaren, i och med att 

vi fick uppleva deras dagliga arbetsmiljö samtidigt som de beskrev den. Eftersom intervjuerna 

spelades in behövde vi inte lägga någon tid på att anteckna under samtalen. Istället ägnade vi 

all fokusering på att lyssna och bearbeta intervjupersonernas berättelser för att få så givande 

och intressanta samtal som möjligt. 

 

4.6 Analysmetod  

Vi har valt att följa Brymans (2011:523) olika steg vid planerandet och utförandet av 

kodningen. Detta för att försäkra oss om att det sker på rätt sätt och i rätt ordningsföljd. Dessa 

steg beskrivs nedan. 

  

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet ordagrant. 

Transkriberingsmaterialet lästes igenom ett flertal gånger för att få ett övergripande intryck över 

informationen. Efter detta antecknades sådant som var extra intressant eller viktigt för den 

kommande analysen och därefter inleddes själva kodningen. Intressanta citat och fraser valdes 

ut som vidare skulle kunna utgöra en viktig del i analysen. För att på ett enkelt och effektivt sätt 

kunna urskilja dessa olika koder från varandra använde vi oss av färgkoder. Olika färger stod 

för olika teoretiska begrepp. Gul färg stod exempelvis för den bakre regionen och grön färg 

stod för den främre regionen. Färgkoderna användes som ett verktyg för att kunna dela in 
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koderna i relevanta och teoretiska kategorier. Citat och fraser som syftade till samma begrepp 

eller teori ingick därmed i samma kategori. 

 

De citat som inte kunde kopplas till valda begrepp och teorier, valde vi även att koda och placera 

i olika kategorier. Detta eftersom de kunde kopplas till den tidigare forskningen och därmed 

utgöra en viktig och analytisk del av resultatet. Exempel på sådana kategorier är: stress, hot, 

våld och humor. Med ovan sagda som utgångspunkt, har vi därmed valt att utgå från 

kategorisering som analysmetod, där likheter och skillnader analyseras och vidare strukturerar 

upp materialet till ett antal analytiska kategorier (Fejes & Thornberg, 2009:33).  

  

De mest uttrycksfulla citaten valdes sedan ut för att belysa det intervjupersonerna berättat och 

illustrerat. Citaten har redovisats ordagrant men vissa uttalanden har formulerats om efter vår 

egna tolkning, för att på så sätt kunna återge intervjupersonernas berättelser utan att addera ett 

citat. I de fall enstaka ord uteslutits från ett citat, har detta angivits med hakparenteser och tre 

stycken punkter [...]. Citaten avslutas med att kriminalvårdaren anges inom en parantes, så som 

exempelvis (Kriminalvårdare A). 

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

Denna studie har genomförts utifrån vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav.  Dessa 

huvudkrav är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

och har vidare skapats som riktlinjer för forskare att ta hänsyn till vid studier inom det 

samhällsvetenskapliga och humanistiska området (Vetenskapsrådet, 2012:6). 

Informationskravet syftar till att forskaren skall informera om forskningens syfte samt vilka 

rättigheter varje deltagare har under sitt deltagande i studien. Det skall upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2012:7). Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2012:9). Konfidentialitetskravet syftar till att samtliga 

uppgifter om intervjupersonerna i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall skyddas på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

undersökningsmaterialet (Vetenskapsrådet, 2012:12). Slutligen innebär nyttjandekravet att den 

information som samlats in för studien endast får användas till forskningens syfte och ändamål. 

Denna information får heller inte lånas ut (Vetenskapsrådet, 2012:14). 
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Innan intervjuerna genomfördes, klargjorde vi för vår kontaktman om intervjupersonernas 

rättigheter och villkor. Vi frågade även om lov att spela in intervjuerna. För att försäkra oss om 

att denna information nått fram till varje deltagare gav vi samma information vid varje 

intervjutillfälle. Vi började med att informera om studiens syfte och berättade lite om oss själva. 

Därefter frågade vi om lov att spela in intervjun och var även i detta skede tydliga med att detta 

kunde nekas. Vidare klargjordes intervjupersonens rättigheter, att intervjufrågor kunde nekas 

och att intervjun när som helst fick avbrytas. Vi förklarade att uppgifterna endast kommer 

användas till denna undersökning och att varje intervjuperson kommer hållas anonym. Vidare 

upplystes intervjupersonerna om att vi, i största möjliga mån, kommer avidentifiera svaren i 

resultatredovisningen. Eftersom vår kontaktperson, som är kriminalvårdarnas chef, har varit 

involverad i urvalsprocessen har vi dock inte kunnat säkerställa total anonymitet, då han är 

medveten om vilka intervjupersoner som har deltagit i studien. Efter intervjutillfället 

transkriberades materialet och förvarades på en plats där endast vi hade tillgång till det.  

 

4.8 Validitet, reliabilitet och generalisering  

Inom den kvalitativa forskningen är användningen av begreppen validitet och reliabilitet inte 

lika självklar och relevant som vid den kvantitativa forskningen. Detta beror på att kvalitativa 

forskningar skiljer sig från den kvantitativa, i den bemärkelsen att de inte syftar till att mäta 

resultaten. I och med att kvalitativa studier även måste visa på tillförlitlighet, menar dock 

forskare att begreppen kan användas, men med viss försiktighet (Bryman, 2011:351ff). 

  

Validiteten syftar till att beskriva i vilken utsträckning forskningen och de metoder som 

forskaren valt att utgå från, verkligen undersöker det som är ämnat att undersöka. Begreppet 

beskriver vidare hur väl frågeställningarna besvaras i resultatet och huruvida syftet med studien 

känns relevant och begriplig, från inledning till slutsats (Fejes & Thornberg, 2009:218). Under 

studiens gång har vi kontinuerligt reflekterat över den nämnda validiteten. Vid genomförandet 

av intervjuguiden, återgick vi ständigt till frågeställningarna för att säkerställa oss om att 

frågorna verkligen gav svar på det vi ville få fram. Vi reflekterade även mycket över hur 

frågorna vidare kunde kopplas till valda teorier, för att i ett senare stadie kunna genomföra en 

relevant analys.  

  

Inom den kvalitativa forskningen är det svårt att uppfylla kriteriet för den externa reliabiliteten, 

vilket syftar till att beskriva i vilken utsträckningen en undersökning kan replikeras. Detta beror 

på att det anses omöjligt att frysa en social miljö. Därför har vi istället valt att utgå från den 
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interna reliabiliteten i vår studie. Begreppet beskriver hur väl författarna till aktuell studie 

kommer överens om hur de ska tyda och tolka det de får höra och beskåda (Bryman, 2011:352). 

För att upprätthålla en så hög intern reliabilitet som möjligt, valde vi att genomföra intervjuerna 

tillsammans, för att på så sätt säkerställa oss om att vi hörde och såg samma sak. Under 

intervjuerna ställde vi vidare mycket följdfrågor, för att garantera att vi förstod vad 

intervjupersonerna verkligen menade och försökte beskriva. Dock är vi medvetna om att vår 

bedömning inte behöver stämma överens med verkligheten och att det som uttalas, inte 

nödvändigtvis är sanningsenligt. Vår analys utgår dock från det intervjupersonerna berättat och 

vad vi tillsammans som forskare kommit överens om vid tolkningen av resultatet.  

  

Generalisering syftar till att beskriva i vilken utsträckning en undersökning anses vara 

överförbar till andra situationer, kontexter och personer (Bryman, 2011:168). Dock har mer 

lämpade generaliseringsformer utvecklats inom den kvalitativa forskningen. Kvale (1997:210) 

menar på att en analytisk generalisering kan och bör göras inom just kvalitativa studier. Detta 

betyder att man gör en grundlig och noggrann bedömning huruvida studiens resultat kan 

förutspå vad som kommer hända i en annan kontext och situation. Begreppet möjliggör ett 

analytiskt tänkande och eftertänksamhet, där individer tillåts diskutera möjliga tillämpbara 

områden som den studerade situationen skulle kunna användas inom. I och med att denna 

undersökning genomförts på en statlig och välkänd myndighet, hoppas vi att framtida studier, 

inom samma ämne, kan använda sig av det färdigställda resultatet. Detta genom att vidare kunna 

applicera det på andra situationer och intervjupersoner.  
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5. Analys och resultat 

I detta kapitel följer en analys av resultatet från de sex intervjuer som genomförts för denna 

undersökning. Analysen är uppdelad i tre olika delar, där det inledningsvis ges en kort 

beskrivning av kriminalvårdarens vardagliga arbetsuppgifter. Den andra delen av analysen 

berör hur kriminalvårdarna upplever den rådande arbetsmiljön på Kumlaanstalten. Den tredje 

och sista delen belyser hur kriminalvårdarna hanterar och påverkas av de känslor som kan 

uppstå i arbetet. 

 

 5.1 Kriminalvårdarens vardag 

Samtliga intervjupersoner fick under intervjuerna beskriva sina arbetsuppgifter och hur en 

vanlig dag brukar se ut. De fick även svara på vad det bästa och det svåraste med arbetet är. 

Dessa frågor ställdes för att skapa en förståelse för vad en kriminalvårdare faktiskt gör och även 

för att ta reda på vad det är för faktorer som gör att människor väljer kriminalvårdaryrket.  

  

Ett arbetspass är vanligen 12 timmar långt och dagen börjar med att kriminalvårdarna låser upp 

och ser till att samtliga intagna är vid medvetande och mår bra. Detta följs vidare av 

frukostservering och medicinutdelning. Varje avdelning har dagligen 1,5 timmas promenad 

som startar på förmiddagen och håller på fram tills det att varje avdelning fått sin utomhustid. 

Under dagen serveras det lunch och det delas ut post till de intagna. Kriminalvårdarna går en 

rond varje timma för att se till att det är en lugn stämning inne på avdelningarna. De intagna 

visiteras också dagligen för att kontrollera att de inte bär något otillåtet, så som mediciner eller 

egengjorda vapen. Middag serveras innan de intagna låses in, vilket görs vid 19.45. Dessa är de 

fasta arbetsrutinerna som kriminalvårdarna utför dagligen. Vid sidan av de fasta 

arbetsuppgifterna, uppstår det även andra uppgifter som måste hanteras under dagen. Exempel 

på detta kan vara larmsituationer, telefonsamtal och transporter.  

  

På frågan om vad det bästa med arbetet är, svarade samtliga att det är arbetets variation, att den 

ena dagen aldrig är den andra lik, och den goda gemenskapen kollegor emellan. Några svarade 

även att det är de intagnas framsteg och utveckling som leder till att arbetet upplevs som 

motiverande och meningsfullt. 

  
Det bästa med mitt arbete är självklart de man jobbar med. Att man jobbar mot gemensamma mål. 

Sen är det ju fördel när man ser förbättringar i de intagnas beteendemönster och sådär. Då är det 

ju självklart roligt som man kan slå sig själv för bröstet för. Sen att det är så många olika 
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arbetsuppgifter, och man vet aldrig riktigt vad som väntar när man kommer till arbetsplatsen, 

förutom de huvudsakliga arbetsuppgifterna förstås. (Kriminalvårdare B) 

 

Som citatet ovan visar, var det flera kriminalvårdare som poängterade vikten i att känna sig 

meningsfulla på arbetet. Om de efter dagens slut kan känna att arbetet de utfört genererat någon 

slags nytta, menade flera stycken på att de då kan gå därifrån och känna sig nöjda.  På frågan 

om vilka de svåraste faktorerna med kriminalvårdaryrket är, svarade de flesta att det är 

hanteringen av de intagna. Det handlar dels om hur de ska hantera nya svåra situationer som 

ibland uppstår inne på avdelningarna, men också hur de ska motivera intagna att inte begå brott 

igen.  

  
Det svåraste med det här arbetet är att de intagna inte ska hamna här igen. Vissa går det inte att nå 

fram till och man vill ju inte att de ska sitta här, det är väl svårast att motivera och få dem själva 

att förstå att det här är inget bra ställe. (Kriminalvårdare A) 

  

Trots att samtliga intervjupersoner ansåg att de får tillräckligt med utbildning för att klara av 

arbetet, beskrevs en osäkerhet i hur de ska hantera vissa situationer med de intagna. Flera 

visade, som i citatet ovan, på en osäkerhet i hur de ska få intagna att inte falla in i kriminalitet 

igen efter avtjänat straff. Några menade dock på att det är mycket upp till den intagne, huruvida 

denne väljer att förändra sitt beteende eller inte. Är den intagne motstridig och inte vill inse att 

denne gjort något fel, är det svårt som kriminalvårdare att nå fram. Är den intagne istället 

medgörlig och faktiskt vill ändra på tidigare beteendemönster, är det oftast lättare att 

åstadkomma en verklig förändring.  

 

Vidare nämnde en intervjuperson att kriminalvårdaryrket till stor del består av "Learning by 

doing", att man lär sig av det man gör, även om det ibland kan bli fel. Att lära av sina misstag 

och framgångar och att ständigt arbeta på att förbättra sina kunskaper och förmågor, menade 

denne var en vinnande strategi för att bli en bra kriminalvårdare. 

 

 

5.2  Kriminalvårdares upplevelser av arbetsmiljön 

5.2.1 Stress 

Av intervjuerna framkom det att stress kan uppstå av flera orsaker. Stressen synliggörs och är 

mer vanligt förekommande i vissa situationer än i andra. De flesta svarade överensstämmande 

om att stressen ofta uppstår när det är mycket att göra och när de formella arbetsuppgifterna 

krockar med händelser som uppstår runt omkring. Flera kriminalvårdare menade på att det är 
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de intagnas förväntningar som ofta leder till att stressiga situationer uppstår. Citatet nedan 

illustrerar ett sådant exempel. 

  
Det som genererar mest stress är nog när de intagna är tjatiga. Alltså att det säger till oss att vi ska 

fixa olika saker nu, nu, nu och att vi helt enkelt inte har resurserna till att fixa det så fort som de 

önskar. Så tjatet i samband med alla andra arbetsuppgifter vi har är väl det jag tycker blir mest 

stressigt. (Kriminalvårdare F) 

  

Förutom nämnda stressfaktorer i citatet ovan, kan stress också uppstå när personal lånas ut till 

andra avdelningar. Det är inte ovanligt att anstaltens olika avdelningar skiljer sig i sättet att 

arbeta och därmed har annorlunda rutiner. Eftersom det aldrig får förekomma personalbrist kan 

det därför hända att personal blir utlånad till andra avdelningar för att täcka upp behovet. 

Stressen uppstår främst i sådana situationer, på grund av att kunskapen om de intagna inte är 

lika god. En intervjuperson berättade om ett utlåningstillfälle där stressen blev påtaglig.  

  
[...] Där jag jobbar har vi det ganska lugnt eftersom de intagna endast får vara ute en och en. Men 

på andra hus kan det vara så att de intagna får gå lite friare. Vid till exempel medicinutdelning kan 

det bli så att alla ska hämta ut samtidigt och när är jag extrainsatt på den avdelningen har jag inte 

lika bra koll på namn och då kan det bli lite mycket när man inte vet vem som ska ha vad. Man 

ska göra sina uppgifter samtidigt som man ska kontrollera att ingen tar med sig mer medicin än 

vad som står eller tar med piller mellan fingrar eller sväljer och sådär. Då kan situationen upplevas 

som väldigt stressig eftersom man inte har full kontroll över läget. (Kriminalvårdare A)  

  

Att stressen ibland kan bli framträdande vid utlåningar till andra avdelningar höll de flesta 

intervjupersoner med om. Däremot var det ingen som såg detta som ett större problem. Ofta 

löser sig sådana situationer på ett bra och effektivt sätt genom att ordinarie personal hjälper till 

att återställa ordningen.   

  

På frågan om hur stressen i arbetet hanteras gav intervjupersonerna olika svar. Samtliga tyckte 

att de själva hanterar stressen på ett bra och kontrollerat sätt, genom att de tar en sak i taget och 

ber kollegor om hjälp vid krävande situationer. På frågan om hur kollegor hanterar stressen, 

framkom det dock att vissa kollegors stresshantering ibland kan uppfattas som bristande. Nedan 

följer ett citat som sammanfattar uppfattningen om kollegors sätt att hantera stressen i arbetet. 

  
Jag ser ju att vissa kollegor är mer stressade än andra, vissa är inte stresståliga för fem öre när det 

gäller det vardagliga arbetet eller larmsituationer medan andra hanterar det lugnt och sansat. Vi är 

ju alla olika men jag kan ju säga att det finns dem som är mindre stresståliga här och självklart kan 

det påverka oss andra eftersom det blir rörigt när flera är stressade. (Kriminalvårdare D) 
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Att vissa kriminalvårdare inte kan hantera stress, kan enligt informationen från intervjuerna 

påverka arbetsgruppen negativt. Det kan visa sig i att det blir rörigt på avdelningen eller att 

vissa kollegor uppvisar en oönskad attityd eller ett dåligt humör. När det uppstår stressiga 

situationer, berättade dock flera intervjupersoner, att cheferna alltid rycker in om det skulle 

behövas och löser situationen. Enligt Karasek & Theorell (1990), kan ett socialt stöd från 

organisationen betyda mycket för personer som upplever stress på arbetsplatsen. Detta 

behandlas mer noggrant i nästkommande tema; socialt stöd och välbefinnande.  

 

5.2.2 Socialt stöd och välbefinnande 

För att uppnå en säker arbetsmiljö, där kriminalvårdare känner sig trygga och mår bra, har det 

framkommit av intervjuerna, att det sociala stödet från både organisationen, chefer och kollegor 

har en betydande roll. Samtliga intervjupersoner svarade överensstämmande att de hanterar och 

bearbetar sina känslor och andra händelser som uppstår i arbetet, genom att prata med kollegor 

och/eller chefer. Med utgångspunkt i intervjuerna, framgick det vissa skillnader i vem eller 

vilka kriminalvårdarna vänder sig till för att ta del av det sociala stödet. Vissa väljer att endast 

tala med kollegor medan andra gärna talar med både chefen och kollegorna. Det kan i dessa 

fall, bero mycket på situationen, vem kriminalvårdaren väljer att vända sig till för att tillgå 

stödet.  

  
Jag pratar nog hellre med kollegor men är det något mer allvarligt, så kan jag prata med chefen. 

Men jag vet att vissa av mina kollegor känner att de gärna går till chefen. Jag klarar mig långt på 

att bara få ventilera lite med kollegor. (Kriminalvårdare E)  

  

Gällande det organisatoriska stödet, var samtliga eniga om att de får det stöd de behöver när det 

gäller att hantera olika påfrestande situationer. Tonvikt lades på chefernas goda relationer till 

de anställda på avdelningen och samtliga kände att de kan be om hjälp och prata med dessa om 

det skulle behövas. Skulle riktigt påfrestande situationer uppstå, tillkallas även en kamratgrupp 

där kriminalvårdarna får möjlighet att bearbeta och ventilera det som hänt. Det kollegiala stödet 

visade sig också vara av stor betydelse för den upplevda tryggheten på arbetsplatsen. Citaten 

nedan belyser två kriminalvårdares uppfattningar om det sociala stödet som finns att tillgå på 

anstalten. 

  
Gemenskapen bland kollegor är mycket god, jag skulle säga att det är den vi lever på här. Det 

starka förtroendet till dem jag jobbar med är en av anledningarna till att jag känner mig så trygg 

på arbetsplatsen, man litar på att de backar upp en. (Kriminalvårdare D) 
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 [...] Det händer ganska ofta att cheferna kommer ner och hjälper till på avdelningarna. [...] Funkar 

det inte för oss tar cheferna tag i att lugna ner de intagna och se till att ordningen återställs. De 

finns där när det behövs och griper in när det är något. (Kriminalvårdare A) 

  

Citaten ovan illustrerar och stämmer väl överens med den teori som Karsaek och Theorell 

(1990) skapat om det sociala stödet. De menar på att det sociala stödet kan användas som ett 

försvar mot påfrestande och destruktiva situationer som kan tänkas uppstå, och är därmed en 

viktig faktor för trygghet och välbefinnande. Av intervjuerna kunde vi dock endast finna en 

återkommande situation som påverkar kriminalvårdarnas välbefinnande negativt. Några 

intervjupersoner menade på att brott som kan kopplas till egna familjeförhållanden lätt påverkar 

dem personligen. En intervjuperson med egna barn berättade att denne lätt påverkas i situationer 

då intagna berättar om brott de utfört mot barn eller minderåriga. Kriminalvårdaren menade att 

det kan vara psykiskt påfrestande att veta vad en del intagna gjort i sina tidigare liv. I sådana 

situationer som av olika anledningar uppfattas som personliga, kan det ofta vara svårt att 

neutralisera det som sägs. Dock var samtliga kriminalvårdare medvetna om att de alltid kan 

tillgå det sociala stödet när de känner att sådana situationer påverkar deras välmående på ett 

ofördelaktigt sätt.  

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det sociala stödet florerar inom organisationen och 

är ständigt inom räckhåll för anställda på anstalten. Detta har, som tidigare nämnts, visat sig 

vara av stor betydelse för deras upplevda trygghet och välbefinnande på arbetet. I och med att 

det sociala stödet på anstalten är så pass lättillgängligt, upplevde flera kriminalvårdare att de 

alltid känner sig säkra i arbetet och därmed kan utföra sina arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt. 

Skulle en påfrestande situation uppstå, var samtliga medvetna om att stöd och hjälp finns att 

uppnå om situationen skulle kräva det.  

 

5.2.3 Rutiner och säkerhet i arbetet 

Samtliga kriminalvårdare medgav att de känner sig trygga och säkra på anstalten. Flera menade 

även på att de ofta kan känna sig mer säkra på deras arbetsplats än vad de gör ute på gatan vid 

vissa tidpunkter. Detta beror till stor del mycket på anstaltens organisering, som karaktäriseras 

av tydliga rutiner, tillvägagångssätt och utbildningar. På frågan om kriminalvårdarna anser att 

de får den utbildning de behöver, svarade samtliga att de får tillräckligt med utbildning för att 

känna sig säkra och trygga på arbetsplatsen.   
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Vi är väldigt säkerhetsmedvetna på Kumla, så det tycker jag och det känns som att effektivisering 

och utveckling av säkerhet alltid är på tapeten. Vi har goda rutiner och jag känner att vi får 

tillräckligt med utbildning i självskydd och andra utbildningar eftersom det sker kontinuerligt. 

(Kriminalvårdare E)  

  

Att utveckling och effektivisering av säkerheten ständigt står i fokus på anstalten, som 

Kriminalvårdare E beskriver i citatet, höll flertalet intervjupersoner med om. För att en anstalt 

ska kunna fungera på ett effektivt och funktionellt sätt krävs det att säkerhets- och arbetsrutiner 

kontinuerligt ses över och utvecklas.  

  

På frågorna huruvida rädslor, våld och hot förekommer på anstalten gavs varierade svar. Dock 

var de flesta överens om att de har upplevt rädsla vid mycket få tillfällen. Anledningen till att 

så få upplevt rädsla, beror dels på de kontinuerliga utbildningarna, där de får öva på olika 

hotfulla och våldsamma situationer. Några menade också på att de känner sig trygga eftersom 

de alltid har kollegor runt omkring sig samt att det finns mycket goda resurser utifall någonting 

skulle inträffa. 

  
 I det stora hela känner jag mig jättetrygg här. Vid en larmsituation tar det inte många sekunder 

innan vi är 100 personer på plats, så det går väldigt fort att få förstärkning vid sådana larm. 

(Kriminalvårdare D) 

  

En annan säkerhetsaspekt är de vapen kriminalvårdare har tillgång till inne på anstalten. Vid 

allvarliga situationer har kriminalvårdare batong och OC-spray till sitt förfogande. Dock är det 

ingenting de bär på sig utan dessa hämtas när tillfällen kräver det. Att bära batong inne på 

avdelningarna kunde enligt intervjupersonerna innebära mer fara än trygghet för dem. Detta i 

och med att det då finns en risk att intagna får tag i den och använder den som ett vapen mot 

kriminalvårdarna och andra intagna. Batong och OC-spray ansågs vidare vara tillräckliga medel 

för att försvara sig med i hotfulla och våldsamma situationer. 

  

Enligt rutiner ska kriminalvårdare aldrig gå eller arbeta ensamma. Dock kan det uppstå 

situationer där detta händer ändå, även om regler och rutiner säger det motsatta. En 

kriminalvårdare berättade om ett sådant, enstaka tillfälle, när rädslan blev påtaglig. 

  
Jag har känt mig rädd någon enstaka gång. Det var första eller andra året jag jobbade här som jag 

hamnade ensam med en intagen, en arg intagen, i ett slutet utrymme. Det slutade bra och jag 

lyckades ta mig ut så inget allvarligt hände [...] det var ju något som gick fel eftersom vi aldrig ska 

hamna i sådana situationer utan alltid vara två. (Kriminalvårdare E)  
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Samtliga intervjupersoner var dock väldigt tydliga med att poängtera att situationer som 

beskrivs ovan i citatet, inträffar väldigt sällan, nästintill aldrig. Om de ändå, mot förmodan 

inträffar, är det viktigt att hålla huvudet kallt och fokusera, så att situationen inte urartar.  

 

På frågan om våld är vanligt förekommande på anstalten, framgick det av intervjuerna att det 

inträffar men att det också är mycket beroende på vilken avdelning man arbetar på. På vissa 

avdelningar uppstår det våldsamheter varje dag och på andra avdelningar är det ett lugnare 

klimat. Det var ingen av intervjupersonerna som upplevt våld direkt riktat mot dem själva, utan 

uppstår våldsamma situationer, är det oftast intagna som utövar våld mot varandra eller mot 

andra fysiska föremål. Dock kan det hända att kriminalvårdare blir tvungna att gå emellan 

intagna som utövar våld mot varandra. Detta betyder vidare att de kan bli skadade även om 

våldet inte är direkt riktat mot dem. Nedan illustreras ett sådant exempel. 

  
Det var en gång när en intagen blev väldigt upprörd för att han inte hade fått post den dagen och 

han sa han en massa fula ord hit och dit [...] Det slutade med att han blev ganska galen och slog 

sönder halva avdelningen, och vi höll på att hamna i kläm. Han tog tag i en stekpanna och slog 

sönder den också, så det var tur att vi fick igen avdelningsdörren. (Kriminalvårdare B) 

  

Tillskillnad från rädsla och våld som behandlats ovan, är hot desto mer vanligt förekommande 

i det dagliga arbetet som kriminalvårdare. Dock svarade de flesta att det ofta är förtäckta hot 

och att det sällan finns något allvar i det som sägs. En kriminalvårdare menade på att de med 

tiden blir avtrubbade och att de lär sig att inte ta alla hot personligt. Skulle det däremot 

misstänkas att det finns någon substans i de hot som riktas mot kriminalvårdare, tas det alltid 

på allvar och hoten utreds. Det händer att intagna slänger ur sig hot i ren frustration, som ur 

deras perspektiv inte har något allvar i sig, medan det ur kriminalvårdarens perspektiv kan 

tolkas som mycket allvarligt. Flera intervjupersoner menade på att detta är en erfarenhetsfråga. 

Med tiden lär sig kriminalvårdarna att urskilja vilka hot det ligger något allvar i och inte. I 

citatet nedan illustreras ett exempel på det som kriminalvårdare kallar för förtäckta hot. 

  
Jag tror att nästan alla har blivit utsatta för hot, mer eller mindre. Förtäckta hot är det oftast, till 

exempel att de berättar att de kommer ut om fem år, det är de ganska måna om att vi ska veta. 

(Kriminalvårdare C) 

  

En annan intervjuperson menade även att det ibland kan vara en fråga om arbetserfarenhet eller 

hur igenkänd kriminalvårdarna är bland de intagna, som avgör om de blir utsatta för hot eller 

inte. Denne menade på att intagna är väldigt snabba med att provocera och testa gränserna med 

personal de inte känner igen.  



 26 

Kommer man till ett nytt hus där man inte känns igen, så kommer alltid frågan om man är ny, även 

om man har arbetat i 15 år. De gillar att psyka ny och kanske lite osäker personal som inte riktigt 

har arbetat upp självförtroendet. Speciellt om man är en liten blond tjej.  Då gäller det att man har 

lite skinn på näsan och att man är rakryggad. (Kriminalvårdare F) 

  

En annan intervjuperson diskuterade dock fördelen med att vara kvinna i vissa situationer. 

Enligt kriminalvårdaren tyr sig intagna ofta till kvinnor som de kan relatera egna familjeband 

till. Påminner en kvinnlig kriminalvårdare exempelvis om en intagens mamma eller syster, kan 

det leda till att en nära relation uppstår dem emellan. Dock poängterande intervjupersonen att 

det är mycket viktigt att personen i fråga har skinn på näsan och rejält med pondus för att vinna 

detta förtroende hos de intagna. Om en kvinnlig kriminalvårdare istället visar på osäkerhet och 

bräcklighet kan det således uppstå en motsatt effekt. 

  

Sammanfattningsvis var samtliga kriminalvårdare överens om att anstalten arbetar tillräckligt 

med att främja en säker arbetsmiljö. Flertalet var noga med att påpeka att det krävs en 

välplanerad organisering för att ett ställe, som Kumlaanstalten, ska kunna fungera på ett 

funktionellt och effektivt sätt.  

 

5.3 Känslohantering 

5.3.1  Ytagerande, djupagerande och känslomässig dissonans 

Av intervjuerna framgick det att kriminalvårdarnas sätt att hantera känslor som uppstår i arbetet, 

kan förstås med utgångspunkt från Hochschilds (2012) begrepp ytagerande och djupagerande. 

Ytagerande förkom hos samtliga intervjupersoner, vilket också är det vanligaste sättet att 

hantera känslor på. För kriminalvårdare innebär ytagerande att de undertrycker sina egna, äkta 

känslor i den rådande situationen. De agerar vidare på ett annorlunda sätt än vad de egentligen 

känner och visar utåt sett på en falsk känsla. Detta görs genom röstläge och kroppsspråk. Vid 

intervjuerna framkom det att detta inträffar främst i situationer där intagna beter sig illa och 

skapar oreda inne på anstalten. Kriminalvårdarna använder sig då av röst och kroppsspråk för 

att visa på auktoritet och därmed återuppta ordningen. Vanligt är också att intagna gör mycket 

för att provocera och framkalla reaktioner hos kriminalvårdarna, genom tomma hot och 

skällsord. Vid sådana tillfällen behöver de agera på ett professionellt och behärskat sätt och 

dölja de känslor som kan uppkomma, så som exempelvis ilska och ledsamhet.  

 

Av intervjuerna framkom det att ytagerande kan förekomma i olika kontexter. Dels när 

kriminalvårdare döljer och tonar ner den ursprungliga känslan av irritation och frustration, likt 
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nämnt ovan, och istället med hjälp av röst och kroppsspråk, påvisar ett lugn i hopp om att den 

intagne ska återfå behärskningen.  

  
För oss gäller det att välja sina strider med de intagna. Det största problemet är ju att många av 

dem är så lättstötta och tar allt man säger personligt. Därför tänker man ofta på hur man själv beter 

sig och anpassar sånt man säger och visar inför de intagna. [...] Även om man är riktigt irriterad 

på en intagen kan man inte alltid visa det för då kan det bli värre.  (Kriminalvårdare F)  

  

Som citatet ovan visar, avgör både situationen och den intagne, i vilken utsträckning 

kriminalvårdarna väljer att anpassa sitt beteende, röst och kroppsspråk. Ytagerande kan vidare 

framträda i situationer när kriminalvårdare tvingas låta mer irriterade och bestämda än vad de 

egentligen är för att återta kontrollen över situationen.  

  
Det händer att man måste höja rösten och säga ifrån att de måste skärpa sig. Ibland kan det krävas 

att man låter argare än vad man egentligen är bara för att de ska lyssna. Det kan vara situationer 

när de vägrar att vänta på sin tur eller när situationer kan bli hetsiga [...] Ibland blir det nästan som 

ett dagis eller en skola där man lär dem hur man ska uppföra sig. (Kriminalvårdare A)  

 

Ytagerande kan likaså framträda i hotfulla och våldsamma kontexter. Situationen som 

Kriminalvårdare D beskriver i citatet nedan, kräver att individen inte visar att han eller hon är i 

underläge. Det är viktigt att denne istället har förmågan att dölja de äkta känslorna som uppstår, 

som karaktäriseras av rädsla och förlorad kontroll.  

 
[...] situationer kan ju ske när man blir intryckt i något hörn eller hamnar i ett underläge med de 

intagna. Då kan det såklart bli ett väldigt stresspåslag, men då gäller det verkligen att fokusera och 

inte visa att man känner sig hotad eller rädd, utan istället försöka visa att det är jag som bestämmer 

och att man har kontroll över situationen. (Kriminalvårdare D)  

  

Det dagliga arbetet som kriminalvårdare, går till stor del ut på att kontrollera och se till att det 

är ordning på avdelningarna. För att uppnå en önskvärd miljö på avdelningarna, uppgav 

samtliga intervjupersoner att, framförallt röstläge men också delvis kroppsspråk, är de mest 

effektiva redskapen. Detta i och med dess förmåga att kunna återuppta och upprätthålla 

ordningen på anstalten på ett funktionellt och effektivt sätt.  

  

Hochschilds (2012) begrepp aktivt djupagerande var betydligt svårare att synliggöra i 

intervjupersonernas berättelser. Aktivt djupagerande syftar till individers medvetna försök att 

ändra den ursprungliga känslan till en känsla som förväntas i den aktuella situationen. Detta 

genom djupa och ansträngande känsloregleringar och korrigeringar av kroppsliga uttryck. 
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Personen tvingas således till att anstränga sig för att reglera sina känslor, genom att framkalla 

minnen, bilder och tankar för att kunna nå denna känsla. Denna djupa ansträngning var 

ingenting som kunde urskiljas i intervjupersonernas berättelser. Däremot visade sig passivt 

djupagerande vara mer vanligt förekommande, vilket betyder att känslan som förväntas i den 

rådande situationer infinner sig per automatik. Citaten nedan belyser två exempel på situationer 

där kriminalvårdarna ges möjligheten att fritt exponera sina äkta känslor framför de intagna. 

 
Ibland händer det att en intagen tyr sig till en och vill prata. Jag vet att det en gång var en intagen 

vars anhörig hade gått bort, då kunde jag inget annat än att visa medlidande och att jag brydde 

mig. Det beror ju alltid på situationen och vad det är som har hänt eller vad som berättas. 

(Kriminalvårdare A) 

 

Ja, ibland kan jag absolut visa att jag blir arg och säga att nu får du faktiskt lyssna, och förklara att 

man inte ska behöva tjata 20 gånger för att det ska komma in i skallen på dem.  

(Kriminalvårdare C) 

 

Det passiva djupagerandet visar sig inte endast när kriminalvårdarna uttrycker medlidande, 

ledsamhet och irritation, utan det kan även synliggöras i situationer där kriminalvårdarna får 

möjlighet till att visa ren glädje. En kriminalvårdare berättade om ett tillfälle då en intagen hade 

öppnat upp sig och berättat om framtidsplaner och hur denne skulle göra för att ta tag i sitt liv 

och bli en bättre människa. Kriminalvårdaren menade på att det i sådana situationer, inte finns 

någon anledning till att hålla igen på känslorna. Då blir det istället naturligt att visa de känslor 

som faktiskt upplevs inombords. 

 

Att veta vart gränsen skall dras när det gäller att visa medkänsla framför intagna, var det dock 

många intervjupersoner som upplevde som en svårighet. Det beror mycket på situationen, vad 

som berättas och vem det är som berättar. Vissa berättelser behöver tas med viss försiktighet. 

Detta eftersom många försöker vinna empati genom att manipulera kriminalvårdarna och 

därmed inte vara helt sanningsenliga. Just detta pendlande mellan att få visa och inte visa 

känslor, kan liknas med det Hochschild (2012) benämner som känslomässig dissonans. Det 

innebär att kriminalvårdare tvingas visa känslor de egentligen inte känner i vissa situationer 

som kräver det. Den känslomässiga dissonansen beror, enligt vad som framkommit i 

intervjuerna, till största del på de krav och förväntningar som finns inom kriminalvårdarrollen. 

Att kriminalvårdarna ska förhålla sig till sina känslor på ett professionellt sätt och att de ska 

vara personliga men samtidigt inte privata. I längre perioder kan den känslomässiga 

dissonansen bli en för allt för svår och stor belastning för individen. Det kan enligt Hochschild 
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(2012) leda till en negativ påverkan för individens välmående. Av intervjuerna framkom det 

dock att detta inte påverkar kriminalvårdarna negativt på varken ett privat eller ett arbetsmässigt 

plan. Vi tror att det dels kan bero på det goda organisatoriska stödet. Detta i och med att 

kriminalvårdarna alltid ges möjligheter till att ventilera och bearbeta påfrestande situationer 

som uppstått i arbetet. Genom att dessa möjligheter ges, behöver dessa situationer 

nödvändigtvis inte medföra några negativa belastningar, vilket möjligen hade varit fallet om 

det sociala stödet inte funnits att tillgå.  

 

5.3.2 Främre och bakre regionen 

Kriminalvårdarnas sätt att beskriva sitt dagliga arbete kan förstås med hjälp av Goffmans (2009) 

dramaturgiska perspektiv. Intervjupersonernas berättelser visade på en tydlig och distinkt 

gränsdragning mellan den främre och bakre regionen och de tydliggjorde att gränsen aldrig bör 

överskridas. Den främre regionen synliggörs vid tillfällen då kriminalvårdarna agerar framför 

de intagna, som då karaktäriseras som den betraktande publiken. När de befinner sig i den 

främre regionen är de väl medvetna om sitt beteende. Samtliga kriminalvårdare menade på att 

de inte kan visa sig sårbara eller alltför upprörda framför en intagen, i sin professionella roll.  I 

den bakre regionen, där intagna är utom räckhåll, finns det istället möjlighet till att visa äkta 

känslor. Vakttornet beskrevs av kriminalvårdarna som en frizon, där de kan vara sig själva och 

där de inte behöver tänka på hur de agerar, vilket vidare kan liknas vid den bakre regionen. Där 

ansåg kriminalvårdarna att de alltid kan ventilera tankar och känslor samt diskutera händelser 

och skeenden som utspelat sig på anstalten. Nedanstående citat illustrerar hur kriminalvårdare 

gör en distinkt gränsdragning mellan de olika regionerna.  

  
Vi har väldigt bra samhörighet bland personalen, vi kan prata om allt jobbigt och positivt som 

händer och sker. Men sen när du går in på en avdelning, då är du kriminalvårdare, då visar du inte 

så mycket känslor. Det händer tillexemepel inte att man ställer sig och gråter inför en intagen.  [...] 

vi har ju ett motto att vi är personliga men inte privata här. (Kriminalvårdare D) 

  

Citatet visar alltså på att det dagligen ventileras och diskuteras känslor på anstalten, tillsammans 

med kollegor, för att på så sätt bearbeta sådant som kan tänkas upplevas som psykiskt krävande. 

En kriminalvårdare nämnde dock att det inte går att bearbeta allting som känns påfrestande på 

arbetet. Vaknar man upp en morgon och allting känns besvärligt, får det inte gå ut över 

kollegorna och påverka arbetsgruppen negativt. Vakttornet och umgänget med kollegor 

används således oftast som den bakre regionen. Individers beteende kan dock behöva regleras 

även där, så att inte någons uppförande medför en negativ inverkan på själva arbetet. Den bakre 
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regionen kan alltså i vissa situationer behöva flyttas till andra platser, platser som anser sig vara 

mer passande att bearbeta vissa känslor och upplevelser på.  

  
 [...] om man vaknar upp och har en pissdag där allt har gått fel kan man inte gå till jobbet och ta 

ut det på de kollegor och vara sur och grinig gentemot dem, det är sådant man får ta på rasten eller 

helt enkelt bearbeta när man kommer hem från jobbet. (Kriminalvårdare C) 

  

Kriminalvårdare C berättade vidare att detta är någonting som indirekt förväntas av 

kriminalvårdarna. Det är inte accepterat att låta egna, privata problem ta över och påverka 

arbetet negativt. De indirekta förväntningarna kunde urskiljas i flera situationer som 

kriminalvårdarna beskrev. Flera intervjupersoner menade på att det finns föreställningar om 

vad chefer och organisationen i allmänhet förväntar sig av dem som kriminalvårdare. De 

menade på att de ständigt försöker upprätthålla de principer och beteendemönster som förväntas 

av dem på anstalten, på ett så naturligt sätt som möjligt. Flera berättade även att de ofta reglerar 

sitt beteende när de är medvetna om att någon, antingen en kollega eller intagen, har uppsikt 

över dem.  

  
Jag tror att jag kan ha en mer avslappnad relation med de intagna när jag inte är under uppsyn eller 

tvärtom. Då blir jag nog mer strikt, eller vad man ska säga, i hur man beter sig. Det är nog alltid 

så att man skärper till sig lite extra när man är övervakad, både av kollegor eller intagna. 

(Kriminalvårdare A) 

  

Detta kan liknas vid Goffmans teori (2009), där han beskriver hur individer försöker 

upprätthålla vissa bestämda normer, på ett äkta och trovärdigt sätt. Goffman menade på att 

individer ibland agerar på ett annorlunda sätt när de är medvetna om att någon har uppsikt över 

dem. Detta på grund av att de vill ge publiken intryck av att de följer vissa normer på ett naturligt 

sätt. Vid intervjutillfällena framkom det tydligt att detta är någonting kriminalvårdarna 

använder sig av i sitt dagliga arbete, i syfte att upprätthålla det rätta ansiktet och beteendet utåt 

mot andra människor som kan tänkas ha uppsyn över dem. Lyckas inte personen med detta 

leder det vidare till att denne tappar ansiktet och att opassande information läcker ut till 

människor i närheten. Informationen är ofta förknippad med starka känslor som personen har 

för avsikt att dölja (Goffman, 1972). Nedanstående citat illustrerar hur kriminalvårdare ständigt 

kämpar med att upprätthålla det rätta ansiktet framför intagna och hur de försöker undvika att 

tappa ansiktet på arbetet. 

  
Mot kollegor kan man visa känslor hela tiden men mot de intagna, så tycker jag att man ska tänka 

ett steg till innan man visar något. Du kan tillexempel inte börja gråta framför en intagen [...] Som 
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kriminalvårdare kan man inte ge ut för mycket av sig själv. Man måste tänka på vad det är för 

personer vi har att göra med. (Kriminalvårdare B)  

  

Kriminalvårdare B:s uttalande kan även det kopplas till gränsdragningen mellan den främre och 

bakre regionen. Det blir vid analys med Goffmans dramaturgiska perspektiv, tydligt hur 

kriminalvårdarna reglerar vad de vill visa i de olika regionerna samt hur de ständigt arbetar för 

att upprätthålla det rätta ansiktet gentemot intagna på anstalten. Detta för att bevara den 

professionella nivå som förväntas av varje kriminalvårdare.  

 

5.3.3 Humor  

Humor är en strategi som används av kriminalvårdare för att lätta upp krävande situationer och 

för att på ett enklare sätt förmedla de känslor som uppstått vid olika händelser och skeenden. 

Detta är någonting som tidigare forskning (Crawley, 2004) beskriver som ett effektivt redskap 

för att kunna bevara en professionell och kompetent identitet även vid krävande situationer. 

Samtliga kriminalvårdare menade på att humorn är en stor del i deras dagliga arbete. De 

förklarade att de, genom humorn, lättare kan neutralisera oönskade känslor och psykiskt 

krävande situationer som dagligen kan uppstå på anstalten. Vidare förklarade en 

kriminalvårdare att det är viktigt att kunna inta en neutral identitet och roll när det kommer till 

att granska intagnas brott. Det är av betydelse att kriminalvårdare har förmågan att kunna 

neutralisera och inte alltid se så allvarsamt på utförda brott, för att rent psykiskt kunna klara av 

att arbeta på anstalt.  

  
Vi är lite avtrubbade för vad personer sitter för här. Det blir mycket humor på det sättet. Skulle 

man gå in djupt på varje brott, tror jag inte man skulle klara av att jobba här. Man måste se det 

med en nypa salt, även om det är fruktansvärt vad de har gjort. (Kriminalvårdare B) 

  

Som även diskuterats i avsnitt 5.2.2., Socialt stöd och välbefinnande, var dock flera 

kriminalvårdare noga med att poängtera att vissa brott är enklare att neutralisera än andra. Brott 

som av olika anledningar kan kopplas till egna familjeförhållanden, har ofta en större förmåga 

att påverka kriminalvårdarna på ett negativt sätt, än andra brott som inte uppfattas som lika 

personliga. 

 

Trots att humorn har visat sig vara ett väldigt effektivt verktyg för att klara av många 

påfrestande situationer, har det även visats sig vara viktigt att kunna avläsa vem eller vad man 

skämtar om. Detta är någonting som kan bekräftas av tidigare forskning (Nylander m.fl., 2008), 

som menar på att kriminalvårdare måste se till situationen, huruvida humor och skämt lämpar 
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sig eller inte. Detta i och med att vissa intagna inte klarar av humor från yngre och mindre 

erfarna kriminalvårdare, medan andra inte kan hantera skämtsamma inslag av någon person 

alls. Flera intervjupersoner var väldigt tydliga med att berätta att de måste vara noga med att se 

till vad det är för person och vad denne klarar av, innan de tar till skämt eller vitsar.  

  
Vi kollegor försöker nog alltid skämta ganska mycket, speciellt när det är tunga dagar för att kunna 

se det ljusa. Dock är det inte alla intagna som humor blir framgångsrikt på, vissa intagna går bara 

inte att skämta med medan vissa uppskattar det väldigt mycket. Man lär sig fort om personen är 

öppen för sådant eller ej. (Kriminalvårdare F) 

 

Citatet ovan illustrerar hur kriminalvårdarna måste agera med viss försiktighet gentemot vissa 

intagna. Om humorn dock används på rätt sätt och i rätt situation, har den visat sig kunna sudda 

ut och avlägsna oönskade murar mellan personal och intagna. Flera kriminalvårdare menade på 

att humorn gör det möjligt att undanröja särskiljandet mellan "vi och dem" och på så vis skapa 

en bättre och mer öppen relation till de intagna. Det framkom även att flera intagna upplever ett 

visst agg och motståndskraft gentemot människor och anställda i uniformer. Därför var flera av 

kriminalvårdarna glada över att humorn delvis lyckas avlägsna deras professionella identitet i 

vissa situationer och istället tar fram den mer humana människan.  

 
5. 4 Slutsats  
Under denna rubrik redogörs de slutsatser vi kommit fram till under analysens gång. 

Slutsatserna har delats in i två underrubriker som besvarar frågeställningarna som ligger till 

grund för studien. 

 

5.4.1 Hur upplever och påverkas kriminalvårdarna av den rådande arbetsmiljön?  

Arbetsmiljön på Kumlaanstalten upplevs av kriminalvårdarna som mycket god. Samtliga 

intervjupersoner trivs väldigt bra och menar även att de känner sig trygga och säkra på arbetet. 

Sammanhållningen i arbetsgrupperna beskrivs som utmärkt, vilket vidare har visat sig vara av 

stor betydelse för den upplevda trivseln.  

 

Av intervjuerna framgick det att stress förekommer på anstalten i olika former och av olika 

orsaker. Stressen framträder främst i situationer där fasta arbetsuppgifter kolliderar med 

oplanerade, spontana uppgifter som av olika anledningar kräver en skyndsam lösning. Vidare 

är det vanligt att stress uppstår vid larmsituationer där intagna agerar på ett hotfullt eller 

våldsamt sätt. Uppstår det våldsamma situationer, är det oftast intagna som utövar våld mot 
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varandra eller mot fysiska föremål. Ingen av kriminalvårdarna hade själva blivit utsatta för 

direkt våld från någon intagen. Däremot hade samtliga intervjupersoner fått mottaga hot i olika 

former. Oftast handlar det om förtäckta hot som det inte ligger något allvar i. Skulle det däremot 

uppstå situationer där hoten upplevs som skrämmande och vidare kan innebära en direkt fara 

för kriminalvårdaren, utreds det alltid.  

  

Trots att hot och våld inte är ovanliga på anstalten, var det ytterst få kriminalvårdare som 

upplevt någon rädsla på arbetsplatsen. Detta kan delvis förklaras med det sociala stödet som 

finns inom organisationen. Samtliga intervjupersoner ansåg att de kan tala med kollegor 

och/eller chefer om någonting känns påfrestande eller svårhanterligt. På anstalten finns det även 

en kamratgrupp att tillgå, om en eller flera incidenter skulle kräva extra ventilering och 

bearbetning.  

  

Slutligen kan det konstateras att kriminalvårdarna inte påverkas speciellt mycket av sitt dagliga 

arbete på anstalten. Det enda vi kunde utläsa från intervjuerna, som hade en direkt påverkan på 

kriminalvårdarna, var vissa situationer där intagna berättar i detalj om sina utförda brott. Några 

intervjupersoner menade på att brott som kan kopplas till egna familjeförhållanden lätt påverkar 

dem personligen. En intervjuperson med egna barn berättade att denne lätt påverkas i situationer 

då intagna berättar om brott de utfört mot barn eller minderåriga. Kriminalvårdaren menade på 

att det emellanåt kan vara psykiskt påfrestande att veta vad intagna gjort i sina tidigare liv. I 

övrigt kunde vi inte finna att de arbetsmässiga faktorer vi undersökt på anstalten påverkade 

kriminalvårdarna i större utsträckning, på varken ett personligt eller arbetsmässigt plan. Detta 

tror vi dels beror mycket på det goda sociala stödet som går att tillgå och som alltid finns 

tillgängligt, när det uppstår situationer som av olika anledningar kräver det. Vi tror också att 

organisationens kontinuerliga arbete med att förbättra och öka säkerheten på anstalten har en 

betydande roll i varför arbetsmiljön upplevs som så pass trygg och säker. 

  

5.4.2 Hur hanterar och påverkas kriminalvårdare av de känslor som uppstår i arbetet? 

Utifrån analysen av studiens material, kan vi dra slutsatsen att kriminalvårdarna dagligen 

hanterar känslor i arbetet. Deras valda yrke kräver att de kan anpassa och reglera sina känslor 

efter den rådande kontexten. Interaktionsparten och den aktuella situationen avgör till vilken 

grad kriminalvårdarna behöver reglera sitt agerande och mentala tillstånd. Om situationer 

kräver det, undertrycker således kriminalvårdarna sina äkta känslor och framtvingar istället 

falska och mer anpassade känslor. Dessa anpassningar och regleringar är inte skriftligt uttalade 
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utan beskrivs vara av en mer informell karaktär. Det är upp till varje kriminalvårdare att själv 

välja vilka känslor som ska exponeras och till vilken grad. Synliggörs dock känslor som inte 

passar in i sammanhanget, kan det medföra negativa konsekvenser och instabila situationer.   

  

Vidare kan vi konstatera att kriminalvårdare anpassar och hanterar sina känslor på ett sätt som 

kan karaktäriseras med Hochschilds (2012) begrepp ytagerande och djupagerande. Ytagerande 

och passivt ytagerande förekom hos flertalet kriminalvårdare medan aktivt djupagerande inte 

kunde urskiljas i intervjupersonernas berättelser. Vidare synliggjordes Goffmans (2009) främre 

och bakre region, i flera situationer. Samtliga menade på att vaktrummet är en plats där de kan 

prata fritt och visa äkta känslor inför kollegor och chefer, vilket vidare kan liknas vid den bakre 

regionen. Den främre regionen framträder istället när kriminalvårdarna befinner sig inom syn 

och räckhåll från de intagna inne på avdelningarna. Några menade dock på att hemmet är den 

främsta bakre regionen, där de inte behövde anpassa sina känslor över huvud taget.  

 

Humorn användes vidare som ett sätt att hantera och lätta upp känslomässigt laddade 

situationer. Samtliga intervjupersoner menade på att humor ofta används bland kollegor och att 

de allra flesta uppskattar den lättsamma stämningen den tillför. Humorn används delvis även 

som ett redskap för att sudda ut oönskade murar mellan kriminalvårdare och intagna för att på 

så vis uppnå en mer avslappnad relation. 

 

Avslutningsvis visade det sig att kriminalvårdarna inte påverkas av den kontinuerliga 

känsloregleringen som arbetet medför. Dock var det flera intervjupersoner som upplevde en 

svårighet i att veta när de kan visa äkta känslor och inte. Att ständigt behöva dra en gräns och 

pendla mellan sina äkta och anpassade känslor kan enligt Hochschild (2012) bidra till en negativ 

påverkan för individens välmående. Anledningen till att kriminalvårdarna inte påverkas av 

denna känsloreglering, tror vi beror på det goda sociala stödet, vars fördelar även diskuterats 

ovan. Vi tror även att den goda arbetsmiljön genomsyrar hela upplevelsen av arbetets alla 

moment. I och med att samtliga trivs och känner sig trygga i arbetet, behöver det känslomässiga 

arbetet nödvändigtvis inte medföra några negativa belastningar, vilket möjligen hade varit fallet 

om arbetsmiljön istället hade framställts som skadlig och bristfällig.   
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6. Slutdiskussion 

Under studiens gång och framför allt vid resultat och analysarbetet, har det väckts olika frågor 

om studiens validitet. Efter intervjutillfällena insåg vi att svaren från intervjupersonerna inte 

helt stämde överens med de svar vi hade förväntat oss. Vi trodde exempelvis att rädsla och våld 

skulle vara betydligt mer vanligt förekommande än vad som berättades. Samtliga menade på 

att de nästintill aldrig känner sig rädda eller otrygga på arbetsplatsen och att organisationen är 

mycket noggrant strukturerad och säkerhetsanpassad. Samtliga svar var övervägande positiva 

och det var endast ett fåtal som hade någon önskad förbättringssynpunkt. 

  

Det finns vidare vissa faktorer i vårt urval som kan medföra att validiteten i studien sänks. I och 

med att vi inte fick välja vilken avdelning på anstalten vi ville genomföra undersökningen på, 

utan istället blev tilldelade en avdelning, är vi medvetna om att detta kan ha påverkat studiens 

resultat. Avdelningschefen valde ut vilka kriminalvårdare som skulle bli intervjuade och denne 

framförde även ett önskemål om att få ta del av intervjufrågorna, innan intervjuerna 

genomfördes. Vi är medvetna om att även detta kan ha påverkat resultatet, i och med att svaren 

på frågorna eventuellt inte inföll spontant utan kan istället ha varit förberedda och planerade. 

Vi har också övervägt betydelsen av avdelningen vi fick utföra intervjuerna på och huruvida 

denna skiljer sig från andra avdelningar. Vid intervjuerna framkom det att våld är betydligt mer 

vanligt förekommande på andra avdelningar, där intagna får gå mer fritt, tillskillnad mot vad 

de har möjlighet till på den undersökta avdelningen. 

  

Vi har även efter intervjuerna lagt ett kritiskt öga till utformningen av intervjufrågorna, och hur 

dem eventuellt skulle kunnat omformulerats för att få mer utförliga och beskrivande svar. På 

temat rollkonflikter, gav svaren oss inget material att bearbeta och analysera. Detta eftersom 

ingen av intervjupersonerna upplevde att någon på anstalten hade oklara arbetsuppgifter eller 

att det förekom situationer då de inte visste sin roll i arbetet. Hade vi utfört intervjuerna på en 

annan avdelning som arbetat mer med vårdande behandling, hade svaren kanske blivit 

annorlunda. Den avdelningen vi utförde studien på, hade till största del ett kontrollerande och 

utredande huvudansvar och hade därmed ingen direkt vårdande behandling av intagna. Tidigare 

forskning (Armstrong & Griffin, 2004) menar på att en kombination av vård och kontroll, kan 

medföra att kriminalvårdaren upplever svårigheter i att veta sin roll på arbetsplatsen och att 

rollkonflikter därav lätt kan uppstå. I och med att denna kombination inte brukades på den 

undersökta avdelningen, kan detta vara en förklarande anledning till varför några rollkonflikter 

inte gick att finna. 
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På frågan om det förekom svårigheter med att skilja på arbetsliv och privatliv, var det ingen 

som menade på att detta var problematiskt. Vi hade förväntat oss att denna fråga skulle ge en 

del material att vidare analysera; att det är vanligt förekommande att arbetet påverkar 

kriminalvårdarna privat och/eller arbetsmässigt. Detta med tanke på vilka personer de dagligen 

möter och vad dessa har gjort i sina tidigare liv. Vi trodde därmed att detta skulle avspegla sig 

mer i intervjupersonernas berättelser än vad det faktiskt gjorde. Detta är någonting vi delvis tror 

kan förklaras av det sociala stödet, som samtliga kriminalvårdare ansåg sig kunna tillgå. 

Uppstår det psykiskt påfrestade situationer, får kriminalvårdarna möjlighet att bearbeta 

händelsen på plats, och behöver således nödvändigtvis inte föra händelsen med sig hem, för 

vidare ventilering.  

  

En tanke som infunnit sig under analysens gång, är hur framtida studier inom ämnet skulle 

kunna utformas. Framtida forskning skulle exempelvis kunna behandla hur det känslomässiga 

arbetet utmärker sig på en mer orolig och stökig avdelning och vidare se om resultatet i hög 

grad skiljer sig från vårt. Detta för att belysa huruvida andra avdelningar möjligtvis medför en 

större arbetsmässig och personlig påverkan på kriminalvårdarna, än vad den undersökta 

avdelningen gjorde. Det skulle även vara av intresse att genomföra vidare forskning på en 

avdelning som både arbetar med kontroll och vård, för att ta reda på om detta medför 

rollkonflikter och otydligheter i arbetet. En annan intressant tanke som dykt upp under studiens 

gång, är om det finns några skillnader mellan kvinnliga och manliga kriminalvårdare gällande 

upplevelser och påverkan av arbetets känslomässiga delar. Det fanns med vår studies 

omfattning, inget utrymme för att göra denna jämförelse då det skulle krävas betydligt fler 

informanter och tid. Att belysa genusaspekten i framtida, liknande studier tror vi dock skulle 

generera i ett mycket givande och intressant arbete. 

  

Sammanfattningsvis visar denna studie hur kriminalvårdarna upplever och påverkas av den 

rådande arbetsmiljön på anstalten och hur de hanterar och påverkas av de känslor som uppstår 

i det dagliga arbetet. Att behöva reglera sina känslor på arbetet, tror vi är vanligt förekommande 

inom många yrken. Därför kan det tänkas vara av stor betydelse att forskning belyser och 

undersöker nämnda fenomen. Detta för att på så vis generera kunskap inom ett område som 

berör nutidens arbetsmarknad och som vidare har visat sig vara av en komplex men samtidigt 

väldigt intresseväckande natur.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Uppsatsens undersökningssyfte 

1. Hur hanterar intervjupersonen de känslor som uppstår i arbetet? 

2. Är känsloreglering någonting som uppfattas som påfrestande för intervjupersonen? 

3. Hur upplever intervjupersonen sin arbetsmiljö? 

4. Finns det några konsekvenser som intervjupersonen påverkas av gällande arbetsmiljön? 

 

Forskningsetisk information till intervjupersonen  

 Be intervjupersonen om lov att spela in intervjun, klargöra för denne att intervjun är 

frivillig och att denne har möjlighet till att neka inspelning.  

 Intervjumaterialet kommer endast användas i uppsatsen syfte och kommer efter 

transkriberingen att raderas.  

 Intervjupersonen kommer hållas anonym och behöver inte svara på frågor den inte vill 

och kan när som helst under intervjun avbryta utan att denne behöver ange några skäl.  

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Hur många år har du arbetat som kriminalvårdare?  

 Hur många år har du arbetat på just denna anstalt? 

  

1. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag brukar se ut? 

(Syftet med denna fråga är att redogöra för intervjupersonens arbetsuppgifter och hur en vanlig 

arbetsdag kan se ut) 

 

2. Varför har du valt att arbeta som kriminalvårdare? 

(Syftet med frågan är att undersöka orsaken till varför intervjupersonen valt yrket som 

kriminalvårdare, och på så vis få en bild av vad det är som driver personen i sitt arbete) 

  

3. Vad är det bästa med ditt arbete? 
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4. Vad är det svåraste med ditt arbete? 

(Syftet med frågorna är att få intervjupersonen att reflektera över både positiva och negativa 

faktorer med arbetet och om det eventuellt medför någon personlig eller arbetsmässig 

påverkan)  

  

Tema 1: Rollkonflikter 
 

1. Upplever du att du har klara och tydliga arbetsuppgifter?  

 (Syftet med frågan är att undersöka huruvida intervjupersonen anser sig ha en begriplig och 

distinkt arbetsroll som inte leder till oklarheter i arbetet) 

  

2. Upplever du att dina kollegor har klara och tydliga arbetsuppgifter? 

 (Syftet med frågan är att undersöka organiseringen kring arbetsuppgifterna och få en inblick 

i hur kontrollerade eller fria dessa är)  

  

3. Upplever du att du får utföra arbetsuppgifter som ligger utanför din kompetens? Om 

ja: vad för typ av uppgifter? 

(Syftet med frågan är att granska om det förekommer tillfällen då intervjupersonen får utföra 

arbetsuppgifter denne inte har kompetens till, som skulle kunna leda till brister i säkerhet och 

känslomässiga utlopp)  

  

4. Vad anser du om organiseringen på din arbetsplats? Finns det något som du skulle vilja 

ändra på? (arbetsuppgifter m.m.) 

(Syftet med frågan är att få intervjupersonens personliga åsikt om organisationen och 

arbetsmiljön och eventuellt få exempel på vad som är bra och vad som behöver förbättras)  

  

5. Har du någon gång känt att det är svårt att skilja på privatliv och arbetsliv? Om ja: på 

vilket sätt?  

(Syftet med frågan är att undersöka om intervjupersonen upplever en svårighet i att koppla av 

utanför arbetet, och om det eventuellt kan bero på det emotionella arbetet kriminalvårdaren 

dagligen hanterar) 

 

6.  Är du kontaktman för någon intagen? Hur upplever du isåfall den relationen? 

(Syftet med denna fråga är att undersöka hur kriminalvårdaren ser på relationen med den 

intagne och det ansvar som uppgiften innebär)  
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Tema 2: Den upplevda arbetsmiljön och dess påverkan 

 

1. Händer det att du känner dig stressad i ditt dagliga arbete som kriminalvårdare? Om 

ja: kan du ge exempel? 

(Syftet med frågan är att undersöka huruvida intervjupersonen känner av arbetsrelaterad 

stress, vilket enligt studier är ett vanligt förekommande fenomen inom kriminalvården) 

  

2. Vad i arbetet genererar mest stress? 

(Syftet med frågan är att undersöka om det finns några specifika situationer som genererar mer 

stress än andra) 

  

3. Upplever du att dina kollegor känner sig stressade i arbetet? 

(Syftet med frågan är att få intervjupersonen att reflektera över huruvida andra känner sig 

stressade på arbetsplatsen) 

  

4. Hur hanterar du stressen i ditt arbete?  

(Syftet med frågan är att undersöka vilka olika strategier som eventuellt används för att hantera 

stressen på ett bra och effektivt sätt) 

  

5. Känner du att du får stöd från organisationen med att hantera stress? Kan du ge 

exempel på hur? 

(Syftet med frågan är att undersöka hur intervjupersonen upplever att organisationen arbetar 

med att tillgå de anställda socialt stöd, i situationer som kräver det) 

  

6. Känner du dig trygg på din arbetsplats? 

(Syftet med frågan är att undersöka huruvida intervjupersonen upplever sin arbetsplats som en 

säker och betryggande arbetsmiljö eller om denne istället upplever arbetsplatsen som en osäker 

och otrygg arbetsmiljö) 

  

7. Upplever du någon gång rädsla på arbetet? Om ja: kan du ge exempel? 

(Syftet med frågan är att granska huruvida känslor av rädsla förekommer på arbetsplatsen och 

som följdfråga ta reda på när och varför personen upplever detta) 
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8. Har du någon gång blivit hotad av en intagen? Kan du isåfall beskriva situationen? 

Anmälde du detta?  

(Syftet med frågan är att undersöka huruvida intervjupersonen blivit utsatt för ett direkt hot och 

hur det isåfall upplevdes av denne. Vidare vill vi undersöka om denne anmälde detta, enligt 

bestämda regler och rutiner) 

 

9. Är våld något som är vanligt förekommande på anstalten?  

(Syftet med frågan är att undersöka om kriminalvårdaren upplever sig ha en våldsam 

arbetsmiljö) 

  

10. Känner du att organisationen arbetar tillräckligt att främja en säker arbetsmiljö?  

(Syftet med frågan är att se om organisationen aktivt arbetar med att säkerställa en säker och 

trygg arbetsmiljö för de anställda och intagna på anstalten) 

  

Tema 3: Att anpassa och hantera känslor i arbetet 

 
 

1. Vilka positiva känslor kan uppstå i den vardagliga kontakten med de intagna?  

(Syftet med frågan är att få en inblick i om det finns några specifika välbehagliga känslor som 

kan uppstå i arbetet med de intagna) 

  

2. Vilka negativa känslor kan uppstå i den vardagliga kontakten med de intagna?  

(Syftet med frågan är att få en inblick i om det finns några specifikt ansträngande och 

påfrestande känslor som kan uppstå i arbetet med de intagna) 

  

3. Känner du att det är möjligt att visa känslor på arbetsplatsen? Om ja: När och på vilket 

sätt? 

(Syftet med frågan är att undersöka till vilken grad intervjupersonen fritt kan exponera sina 

känslor under arbetstid eller om de istället anser att dessa måste regleras) 

  

4. Finns det några regler för hur ni bör förhålla er när det gäller att visa känslor?  

(Syftet med frågan är att undersöka huruvida det finns regler som de anställda bör förhålla sig 

till, gällande hantering av känslor i arbetet och om det leder till konsekvenser om man inte 

följer dessa) 
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5. Händer det att du anpassar dina känslor i vissa situationer till förmån för 

organisationen? Om ja: kan du ge exempel på när? 

(Syftet med frågan är att undersöka om det finns vissa givna, återkommande situationer, där 

intervjupersonen anser sig behöva reglera sina känslor, för att på så vis gynna organisationens 

regler, stadgar och rutiner på bästa sätt) 

  

6. Händer det att du anpassar dina känslor i vissa situationer till förmån för de 

intagna? Om ja: Kan du ge exempel på när? 

(Syftet med frågan är att undersöka om det finns vissa givna, återkommande situationer, där 

intervjupersonen anser sig behöva reglera sina känslor gentemot de intagna, för att bevara en 

lugn och harmonisk miljö) 

  

7. Upplever du att anpassningen av dina känslor leder till några konsekvenser som 

påverkar dig personligen? Om ja: Kan du ge exempel på hur det påverkar dig? 

  

8. Upplever du att anpassningen av dina känslor leder till några konsekvenser som 

påverkar dig arbetsmässigt? Om ja: Kan du ge exempel på hur det påverkar dig? 

(Syftet med frågorna är att fånga upplevelsen av positiva och negativa konsekvenser av de 

känslomässiga aspekterna i arbetet. Både utifrån intervjupersonens personliga välmående och 

arbetsprestation) 

  

9. Finns det något tillfälle under arbetsdagen där man kan tala om händelser och känslor 

som uppstår i arbetet?  

(Syftet med frågan är att undersöka förekomsten av rum eller miljöer där personen kan agera 

i den så kallade bakre regionen)  

  

 10. Om någonting känns jobbigt, anser du att du kan prata med dina kollegor om detta? 

(Syftet med frågan är att undersöka om det finns möjligheter att ventilera och samtala om olika 

problem med arbetskollegor och om denne upplever att socialt stöd finns att tillgå från 

kollegorna)  

  

11. Om någonting känns jobbigt, anser du att du kan prata med din chef om detta? 

(Syftet med frågan är att undersöka om det finns möjligheter att ventilera och samtala om olika 

problem med chefen och om denne upplever att det finns ett socialt stöd att tillgå från cheferna) 

  

12. Känner du att ni har god sammanhållning i arbetsgruppen?  
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(Syftet med denna fråga är att undersöka hur sammanhållningen ser ut och hur nära relationer 

den aktuella arbetsgruppen byggt upp) 

  

13. Är humor något ni brukar använda er av för att lätta upp vissa situationer? (Både 

privat med kollegor och med intagna) 

(Syftet med frågan är att se om de anställda neutraliserar oönskade känslor, vilket kan ses som 

en strategi för att kunna förmedla känslor som uppstått i krävande situationer) 

  

14.  Har du någon gång känt att du anpassar ditt beteende när du är medveten om att en 

intagen eller kollega har uppsikt över dig? (då de kan se vad du gör eller höra vad du 

säger) 

(Syftet med denna fråga är att undersöka om intervjupersonen reglerar sitt beteende, med syfte 

att ge andra ett intryck av att denne på ett naturligt sätt upprätthåller vissa normer) 

  

Avslutningsvis:  

Finns det något mer du skulle vilja berätta?  

Är det något viktigt du skulle vilja tillägga som vi har missat att fråga? 

(Syftet med frågorna är att på ett bra sätt avsluta intervjun och säkerställa att vi inte har missat 

något väsentligt som skulle kunna påverka resultatet. Vidare vill vi ge intervjupersonen en 

chans att lägga till eller förtydliga något som hon eller han anser vara viktigt för studiens utfall 

eller denne personligen)  

  

Har du några funderingar kring detta arbete? 

Vill du ta del av del färdigställda resultatet? 

(Syftet med frågorna är att återkoppla till forskningsetiken och därmed ge intervjupersonen 

tillfälle att fråga om oklarheter med arbetet. Vidare vill vi även göra en förfrågan om 

intervjupersonen vill få tillgång till det färdigställda resultatet) 

 

 


