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Abstract 
 
The aim of this paper was to describe the phenomenon of threats and violence within a 

Swedish penal institution. The study was thematized according to the three main research 

questions. These were as follows; The threats and violence prison staff have experienced 

in their workplace (I) how these experiences affected them in their work performances 

(II) and in their private life (III). By a qualitative design, in-depth interviews were carried 

out with four persons who are, or formerly have been, gainfully employed at a penal 

institution. Concepts from the theory of symbolic interactionism and a theory of human 

action have been used in the analysing process of this paper. The study showed that all 

respondents had experiences of threats and/or violence as well as been witnessing the 

phenomenon. This also showed to be something that had been affecting them in their 

work e.g. by changes of departments, sick leaves and a different treatment of offenders 

through avoiding certain inmates and situations. The respondents exposure of threats and 

violence was related to understaffing and management structure. The study further 

showed that the respondents were affected in their private life in terms of a changed 

outlook on people, mood changes and also through a blunting concerning fear.  
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1 Inledning 

Anstaltsmiljön är en värld som de flesta inte kommer i kontakt med mer än genom 

medias löpsedlar, löpsedlar som handlar om rymningar, fall av misshandel och 

fritagningar. Som socionomer kommer vi att arbeta inom socialt arbete, kanske på en 

anstalt med människor som anses farliga för samhället. Anstalter är en del av 

kriminalvården och verkställer utdömda fängelsestraff, samt arbetar för att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i samhället (Kriminalvårdsverket, 2006a). Ett påtagligt 

negativt inslag i kriminalvårdens arbetsmiljö är risken att bli utsatt för våld och hot för de 

anställda som har klientkontakt (Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 4). Hur är det 

egentligen att arbeta med kriminella som skapar rubriker? Är hot och våld en del av 

arbetets vardag? 

På uppdrag av regeringen startade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2005 en 

kartläggning av omfattningen och karaktären av hot och våld mot kriminalvårdens 

personal. I uppdraget ingick att analysera vilka konsekvenser hot och våld kan få för de 

anställdas beslutsfattande och att bedöma behovet av förebyggande åtgärder. Denna ska 

vara klar i oktober 2006 (BRÅ, 2006). Men kanske kan hot och våld inte bara påverka 

personals beslutsfattande, utan även påverka personalen privat? Forskning beskriver att 

våld och hot kan ha varaktiga effekter som kan påverka hälsan negativt (se t ex Balloch, 

Pahl & McLean, 1998, s. 348).  

Att skildra erfarenheter av ett sådant fenomen kan vara det första steget för att 

förändra och förbättra. Att beskriva personals påverkan av fenomenet kan exempelvis 

vara användbart i planering av handledning, utbildningar samt förebyggande arbete.  

Det som med denna uppsats vill beskrivas är anstaltspersonals egna erfarenheter 

av hot och våld och hur de upplever att de påverkas av det, och i och med det ta del av en 

värld som för oss annars är dold.     
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2 Problemställning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar samt utifrån vilka teman 

uppsatsens resultat och analys presenteras. 

2:1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva fenomenet hot och våld inom kriminalvårdens 

anstaltsmiljö.  

2:2 Frågeställningar 

I. Vilka erfarenheter har anstaltspersonal av hot och våld? 

II. Hur påverkas de i sitt professionella yrkesutövande av dessa erfarenheter? 

III. Hur påverkas de i sitt privatliv? 

Tematiseringen av resultat och analys utgår från ovanstående frågeställningar. 

3 Bakgrund 

Nedan presenteras centrala bakgrundsfakta för uppsatsen.  

3:1 Anstaltsförhållanden i Sverige idag 

Eftersom urvalet består av anstaltspersonal presenteras inledningsvis information om 

kriminalvården, anstalter samt anstaltspersonal i Sverige.  

Kriminalvården består förutom av anstalter även av häkte och frivård och är en 

del av rättsväsendet och straffsystemet. Vanligen talas det om att kriminalvården ska 

skydda samhället från brottslingar och rehabilitera klienterna, så att de får bättre 

förutsättningar att leva ett liv utan brott och missbruk efter frigivningen. Denna vision 

sammanfattas med devisen ”Bättre ut” (Kriminalvårdsstyrelsen, 2005, s. 2). 

Anstaltsvistelsen ska utformas så att den främjar den intagnes anpassning till samhället, 

samtidigt som den motverkar skadliga följder av frihetsberövandet. Isoleringen från 

samhället samt umgänget med andra kriminella kan bidra till ökad risk för återfall i brott, 

vilket gör kriminalvårdens vision till en svår uppgift (a.a.).  

I Sverige finns 57 anstalter med klassificeringar A-E, där klass A är utrustat för att 

klara de mest riskfyllda fångarna. Varje intern placeras utifrån en riskbedömning på de 

olika anstalterna. Det som avgör klass är bland annat förmåga att motstå rymningar, 
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förmåga att motstå fritagningsförsök, samt förmåga att hantera ett svårhanterligt klientel 

(Kriminalvårdsverket, 2006b).  

Ett fängelsestraff kan variera från 14 dagar till livstid. Vid livstid kan den intagna 

så småningom vända sig till regeringen och begära nåd, då straffet kan omvandlas till 

tidsbestämt. Var femte intagen i Sverige har begått narkotikabrott, nästan lika många är 

dömda för våldsbrott. Av alla intagna är 93 procent män och 54 procent har suttit i 

fängelse tidigare (kriminalvårdsverket, 2006c).  

Statistik från kriminalvården som kunde läsas 29 mars 2006 visar att antalet 

intagna ökar snabbt. Antalet intagna i fängelser närmar sig nu 5000 och inte sedan 1969 

har så många suttit i fängelse i Sverige (Kriminalvårdsverket, 2006d). De klienter som 

kommer till kriminalvården har ofta dålig skolunderbyggnad, vilket inte sällan beror på 

tidigare anpassningssvårigheter. Många saknar yrkesutbildning och har dålig eller ingen 

anknytning till arbetsmarknaden. En hög andel fängelsedömda har missbruksproblem, 

många saknar bostad och har dessutom en mycket dålig ekonomi 

(Kriminalvårdsstyrelsen, 2005, s. 12).  

3:2 Personal på anstalten 

Kriminalvårdare på anstalter ansvarar för kontakten med de intagna. Arbetet handlar dels 

om tillsynsarbete, som består av olika slags kontroller och visitationer samt övervaka 

ordning och säkerhet. Kriminalvårdare ska även försöka få de intagna att reflektera över 

sin situation genom samtal och rådgivning. Det kan exempelvis handla om att motivera 

missbrukare till behandling. Kriminalvårdare arbetar i team, under ledning av en 

kriminalvårdsinspektör som är direkt underställd kriminalvårdschefen. 

Kriminalvårdsinspektören har ansvar för verksamhetens mål, och även för personal, 

budget och resultat (kriminalvårdsverket, 2006e). Lämplig högskoleutbildning för 

kriminalvårdare är inom områden som socialt arbete, beteendevetenskap eller 

samhällskunskap (kriminalvårdsverket, 2006f).  

3:3 Definition av hot och våld 

Uppsatsens syfte har hot och våld som utgångspunkt. Ordet våld beskrivs i 

Nationalencyklopedins ordlista som ”otillbörlig användning av fysisk styrka som 

påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot någon”. Definitionen av hot är ”varning om 
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möjlig obehaglig följd som talaren kan utsätta den tilltalade för, om denne inte handlar på 

önskat sätt”. Att hota definieras som att ”varnande tillkännage sin avsikt att utsätta den 

tilltalade för obehagligheter, om denne inte handlar på önskat sätt” 

(Nationalencyklopedin, 2006).  

4 Tidigare forskning 

Då endast begränsat med forskning har funnits kring hur anstaltspersonal har påverkats 

av hot och våld på arbetsplatsen, har sökningarna utökats till att även innefatta hur andra 

personalkategorier inom socialt arbete påverkas. Dessa är förutom kriminalvårdare, 

socialsekreterare, behandlingsassistenter och vårdare.  

4:1 Hot och våld mot personal inom socialt arbete 

I detta kapitel presenteras forskning om förekomsten av hot och våld mot personal inom 

socialt arbete. Här beskrivs vilken personal som löper den högsta risken att bli utsatt, hur 

situationerna kan se ut, samt när och hur de uppkommer.  

 Forskning från flera olika länder pekar på en ökad medvetenhet kring förekomsten 

av hot och våld mot personal i människovårdande yrken. Rinnan & Sylwan (1994) 

skriver att det i Sverige förekommer våld och trakasserier inom områden som social 

omsorg, kroppssjukvård och psykiatri (a.a., s. 9). Inom kriminalvården är risken att bli 

utsatt påtaglig vid klientkontakt (Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 4). Både amerikansk 

och brittisk forskning pekar även på att socialarbetare är en grupp med stor risk att bli 

utsatt för hot och våld (Jayaratne, Croxton, & Mattison, 2004, s. 445; Balloch, Pahl, & 

McLean, 1998, s. 329).  Också personal som har en makt- eller myndighetsposition bär 

en ökad risk att bli utsatt på arbetet, däribland personal inom kriminalvården  

(Arbetsmiljöverket, 2006). I England bedrevs under 1900-talet omfattande forskning 

kring hur socialarbetare upplevde stress och våld i samband med arbetet. (Balloch et al., 

1998, s. 329). Resultatet presenteras i artikeln ”Working in the social services; job 

satisfaction, stress and violence”.  Där det framkom att en tredjedel av socialarbetarna 

som deltog i undersökningen blivit utsatta för fysiska övergrepp i sitt nuvarande yrke. 

Samtidigt varierade erfarenheten av hot och våld mycket beroende på vilken typ av arbete 

de hade. Socialarbetare som arbetade på institutioner är kraftigt överrepresenterade. Av 
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dessa hade 62 procent blivit utsatta för övergrepp jämfört med 19 procent av vårdarna 

och 23 procent av personal på socialtjänsten. Samma undersökning visar att 

socialsekreterarassistenter som har mindre erfarenhet och gör saker mer på rutin är utsatta 

i större utsträckning än deras mer kvalificerade kollegor. De som jobbar med personer 

med psykiska problem och inlärningssvårigheter löper även de dubbelt så stor risk att bli 

utsatta för hot och våld på arbetet jämfört med andra arbetsgrupper inom socialtjänsten 

(a.a. s. 341-344). Sedan 1995 rapporterar kriminalvårdens personal till 

kriminalvårdsstyrelsen när det förekommit hot och våld mot enstaka tjänstemän.  Under 

första halvåret år 2001 inkom 137 rapporter om hot och våld. Nära hälften av dem hade 

inträffat på anstalt (Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 5-7).  

I Gustavsson & Svedbergs (2002) rapport som tidigare nämnts, framkommer det 

att hälften av de rapporterade händelserna inom kriminalvården utgjordes av verbala hot. 

Slag/knuff/spark och våld med föremål/vapen var därefter den vanligaste formen av hot 

och våld (Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 5-7). Rapporten sammanställde förekomsten 

av hot och våld från uppgifter av säkerhetsinspektörerna vid samtliga 36 

kriminalvårdsmyndigheter1. Där majoriteten (21) av myndigheterna uppgav att 

förekomsten av hot och våld mot personal ökat under den senaste femårsperioden. Det 

främsta exemplet var att de verbala hoten ökat. I studien uppgav även majoriteten (21) av 

myndigheterna att förekomsten av hot och våld har ändrat karaktär, där hoten blivit 

allvarligare och våldet grövre (a.a., s. 29-30). Amerikansk och brittisk forskning 

beskriver också att socialarbetare kontinuerligt blir utskällda och förolämpade av sina 

klienter (Shields, & Kiser, 2002, s. 13; Balloch et al., 1998, s. 341-344).   

 Våldssituationerna inom svensk kriminalvård sker oftast vid negativa besked, 

såsom tillsägelser om uppförande och brott mot interna regler, samt vid beslut eller 

åtgärder. Därefter är oprovocerat våld när de intagna förflyttas inom eller utom häkte och 

anstalt den näst vanligaste situationen (Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 5-7). Det finns 

forskning som visar att hot och våld både sker oprovocerat och i interaktion. En 

amerikansk studie om våldssituationer mot socialsekreterare beskriver att det oftast sker i 

en serie av interaktioner, klient och socialarbetare emellan och att det inte handlar om 

                                                 
1 From 1 januari 2006 är kriminalvården en enda myndighet, uppdelad i sex geografiska 
regioner (Kriminalvårdsverket, 2006g). 
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spontana infall (Shields & Kiser, 2003, s. 17). En brittisk studie gjord med poliser och 

socialsekreterare visar att våldssituationerna i vissa fall händer i interaktioner, medan de i 

andra fall händer helt oprovocerat (Waddington, Badger, & Bull, 2005, s. 159).  

Det är konstaterat att en hög nivå av ångest, rastlöshet och aggressivitet ofta leder 

till olika slags våldsyttringar (Rinnan & Sylwan, 1994, s. 10). Som tidigare nämnts 

upplevde myndigheter att våldet ökat inom svensk kriminalvård. Orsaker till detta var ett 

mer psykiskt labilt klientel samt minskad respekt för personalen (Gustavsson & 

Svedberg, 2002, s. 29-30). Personaltätheten är viktigt och underbemanning är en faktor 

som kan leda till hot och våldshändelser (Rinnan & Sylwan, 1994, s.71). De intagna som 

utsatte personal för hot och våld var även ofta kända för det sedan tidigare (Gustavsson & 

Svedberg, 2002, s. 5-7).  

Relationen mellan klient och personal kompliceras ofta av svåra livssituationer, 

psykiska och fysiska handikapp samt den ojämlika relationen mellan den hjälpsökande 

och den professionella hjälparen. Inom psykiatrin har våldsproblematiken alltid funnits 

som en del av arbetsmiljön (Rinnan & Sylwan, 1994, s. 10). De dubbla rollerna som 

socialarbetaren utövar, den omvårdande och den med makt och kontroll, kan vara svåra 

att förena (Sandström, 1996, s. 121).  

4:2 Rädsla för hot och våld på arbetsplasten 

En stor del av forskningen behandlar rädsla för hot och våld på arbetsplatsen. En brittisk 

studie skriven av O`Beirne, Denny & Gabe (2004) som presenteras i artikeln ”Fear of 

violence as an indicator of risk in probation work” undersökte hur personal inom 

kriminalvården påverkas av att arbeta med kriminella dömda för våldsbrott. Resultatet 

visar att fyra av fem intervjuade kriminalvårdare var rädda för att bli våldsoffer under 

arbetstid. Studien pekar även på att personal som utsätts för hot och våld på arbetet är de 

som hyser en större rädsla för detta. Rädslan var vanligare hos personal i 30-39 års ålder.  

I ovan nämnd studie framkom även att kvinnor och äldre personer är 

överrepresenterade när det gäller att känna rädsla för att bli utsatta för hot och våld på 

arbetet, trots att denna grupp enligt statistiken inte är den mest utsatta. I artikeln 

diskuteras att detta kan bero på att kvinnor och äldre i större utsträckning uttrycker sin 
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rädsla. De menar att begreppet rädsla inte är något som ger gensvar från yngre män, som 

hellre uttrycker sig om säkerhet och otrygga miljöer (a.a., s. 115-119).  

Författarna redovisade att en del av de intervjuade såg sin rädsla som en 

katalysator för att gynna personlig säkerhet. Samtidigt varierade rädslan mycket i 

intensitet och omfattning mellan intervjupersonerna (a.a., s. 120). Av de intervjuade var 

de vanligaste strategierna för att hantera rädslan i arbetet att ropa på hjälp eller att försöka 

acceptera rädsla som en del i arbetet. Det var också vanligt att försöka omorganisera 

arbetet för att i möjligaste mån minimera risken för att bli utsatt för våld (a.a. s. 121-123). 

De som intervjuades i ovanstående studie upplevde inte att det fanns något forum 

på arbetsplatsen att prata om rädsla. Däremot kunde de ta upp ämnet privat med 

kollegorna i exempelvis fikarummet. Viss personal upplevde att arbetsledningen 

förväntade sig att de anställda skulle ha all den kunskap som krävs för att hantera rädsla. 

Andra upplevde att arbetsledningen ville att personalen skulle ignorera sin rädsla. Det 

framkom även att delar ur personalgruppen var rädda att klienterna skulle skada deras 

familjer (a.a., s. 121-123). Hot om att skada personals familjer visar sig förekomma i en 

ökad utsträckning inom svensk kriminalvård, där de anmälda hot och våldshändelserna 

pekar på en oroande tendens av att intagna hotar personal vid frigivning. Hoten kan då 

handla om att den intagna kommer att ”hämnas” på personalen på olika sätt efter 

frigivningen (Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 30). Forskning gällande 

arbetsförhållanden på svenska fängelser visar att personal på fängelser där antalet 

drogmissbrukande bland de intagna var högt, valde att inte anmäla dessas misskötsel då 

de fruktade att intagna skulle hämnas. Personalen på dessa anstalter hade även 

uppfattningen att ledningen inte skulle vidta några åtgärder om de valde att anmäla 

(Härenstam, Palm, & Theorell, 1988, s. 289).  

   Det behöver inte bara vara den som utsätts för en hot- eller våldshändelse som 

mår dåligt av denna. I intervjuer med brittiska kriminalvårdare framkom att flera personer 

i en personalgrupp själva kan må dåligt av att en kollega utsätts för trakasserier av en 

intern (O’ Beirne et al., 2004, s. 120). Forskning tyder på att vittnen kan bli mer 

uppskakade av att se en kollega bli utsatt för ett fysiskt övergrepp, än den utsatte kollegan 

själv (Sandström, 1996, s. 155; Rinnan & Sylwan, 1994, s. 142).   
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 En konsekvens av att arbeta inom ett område där det finns en stor medvetenhet 

om risk för hot och våld kan leda till att personal förstorar upp sin rädsla. I värsta fall kan 

personals överdrivna fokus på deras utsatta position leda till overkliga fantasier som 

hindrar personalen från att se verkliga problem på arbetsplatsen (Rinnan & Sylwan, 1994, 

s. 94-95). 

4:3 Hur personal kan påverkas av hot och våld 

Våld och hot kan ha varaktiga effekter som kan påverka hälsan negativt (Balloch et al., 

1998, s. 348). Av de inrapporterade hot- och våldshändelserna inom svensk kriminalvård 

var psykiska konsekvenser vanligare (70%) än fysiska (26%). Intervjuer med personal 

utsatta för hot och våld inom kriminalvården visar att flera av de intervjuade upplevde 

otrygghet i arbetet (Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 27-29). Sjukskrivningarna inom 

kriminalvården har ökat på motsvarande sätt som i samhället i stort. 

Långtidssjukskrivningar ökade inom kriminalvården med 20 procent mellan 2000–2002 

(Riksrevisionsverket, 2003, s. 89).  

Utbrända socialarbetare som låtit sig brytas ned av arbetet och blivit cyniska och 

resignerade släpper vanligen den omvårdande delen av yrkesrollen först och upprätthåller 

den kontrollerande i det längsta. På samma sätt kan utbränd personal inom 

kriminalvården till sist bli ”tjyvhatare” utan några förändringsambitioner i sitt arbete. 

Man kan säga att dessa människor själva blivit fostrade av sina klienter och då särskilt de 

mest störda klienterna till den roll som bäst passar deras världsbild och som lättast kan 

förstås och kontrolleras (Sandström, 1996, s. 123).  

Tidigare nämnd forskning om fängelsepersonals arbetsförhållanden i Sverige 

pekar på att personal på fängelser där en stor andel av de intagna tog droger tillämpade en 

mer kontrollerande roll gentemot de intagna. Dessa hade även fler erfarenheter av 

negativa relationer med intagna och en negativare inställning till ledningen (Härenstam et 

al., 1988, s. 288).  

  Enligt forskning påverkas klienters uppträdande av hur trygg socialsekreteraren 

känner sig under ett möte (Shields & Kiser, 2002, s. 17).  En kanadensisk studie (Bianes, 

2004) gör en historisk överblick om hur socialarbetares arbetssätt samt synsätt har 

förändrats. Resultat visar bland annat att socialarbetare ofta behandlar sina klienter som 
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objekt för att klara av sina arbetsuppgifter. Våldet mot personal ökar och personalen får 

svårare att känna sig trygga och klienterna blir mer frustrerande när personalen utstrålar 

otrygghet. Detta menar de ger konsekvenser i följd av sämre arbetsmoral, empati, 

tålamod, kreativitet, kommunikation och andra förtjänster som kan kopplas till ett 

omvårdande förhållningssätt. De menar att klienterna blir de drabbade av våldet från 

andra klienter i större utsträckning än socialarbetarna själva (a.a., s. 46).  

4:5 Ta på sig skulden 

Inom socialt arbete florerar ibland uppfattningen om att det är socialarbetarens eget fel 

om det uppstår hotsituationer. Rinnan & Sylwan (1994) beskriver att detta delvis kan 

bero på att det inom genren finns en tradition av tuffhet som kräver att personal ska klara 

av riskfyllda situationer utan att känna rädsla. Uppfattningen kan således bidra till att 

socialarbetaren som blivit utsatt för övergrepp börjar tvivla på sin yrkesskicklighet 

(Rinnan & Sylwan, 1994, s. 10). Inom kriminalvården förekommer exempelvis ibland 

myten om att den vakt som visar sig rädd för en fånge måste sluta genast, eftersom denne 

då förlorat sin förmåga att ”sätta sig i respekt” (Sandström, 1996, s. 140).  

Om den som blivit utsatt för ett fysiskt övergrepp på arbetet ingår i en oförstående 

personalgrupp, eller i en personalgrupp som förnekar sin egen rädsla, händer det att 

kollegorna tar den drabbade på orden och lägger skulden för övergreppet på denne (a.a., 

s. 156). Detta kan ibland bero på att människor som inte kan hantera sin egen rädsla ofta 

blir extra okänsliga gentemot andra som har samma problem (a.a., s. 140). Om personal 

som blivit utsatt för fysiskt övergrepp på arbetet intar uppfattningen av att själv ha 

förorsakat det inträffade förflyttas problemet från att vara ett arbetsmiljöproblem till att 

bli den drabbades privata. I en sådan situation kan den drabbade fundera mycket över vad 

kollegorna tycker och tänker om henne och känna det som att de behandlar henne 

annorlunda efter våldshändelsen, samt uppleva att hela situationen känns overklig. 

Krisreaktionerna kan förvärras ytterligare av att inte få stöd och möjlighet att prata om 

det inträffade med chef och kollegor (Rinnan & Sylwan, 1994, s. 64-71). Ytterligare en 

konsekvens av att personal själv tar på sig skulden och inte får tillräckligt med stöd efter 

att ha blivit utsatt för ett fysiskt övergrepp kan bli att denne inte anmäler händelsen 

(Balloch et al., 1998, s. 340). Forskning inom kriminalvården i Sverige visar just på ett 
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stort mörkertal när det gäller att anmäla hot och våldshändelser mot personal (Gustavsson 

& Svedberg, 2002, s. 29-30). Även tidigare forskning angående anstaltspersonals 

arbetsförhållande beskriver att ett bra stöd från ledningen är av avgörande betydelse i 

yrken där det finns motsägelsefulla förväntningar på personal och där tillfredställelsen i 

arbetet är låg (Härenstam et al., 1988, s. 289).  

* 

Det kan nu konstateras att hot och våldsproblematiken förekommer såväl i Sverige som i 

USA och Storbritannien inom olika yrken av socialt arbete. Brittisk forskning visar att 

personal på institutioner är den mest utsatta personalen inom den brittiska socialtjänstens 

verksamheter. Samma studie visar även att socialarbetare som har ett klientel med 

psykiska problem och inlärningssvårigheter löper en dubbel risk att bli utsatta jämfört 

med andra grupper inom socialtjänsten.  Det verkar rimligt att dra paralleller till anstalter, 

då det där liksom på institutioner handlar om dygnsvård. Att arbeta med klienter som har 

psykiska problem och inlärningssvårigheter förekommer säkerligen även på anstalter. 

Forskning inom svensk kriminalvård visar en tendens av att hoten ökat och våldet blivit 

grövre på anstalter och att psykiskt labila klienter kan vara en faktor som bidragit till 

detta.  

Samtidigt beskriver forskning att det är personal som utsätts för hot och våld som 

visar mest rädsla för att utsättas kan även vittnen eller kollegor må dåligt av det. Detta 

skulle kunna vara en förklaring till att kvinnor och äldre hyser mest rädsla att bli utsatta 

trots att de statistiskt inte är de mest utsatta.  

 Att bli utsatt för hot och våld kan påverka hälsan negativt och ge varaktiga 

konsekvenser. Av de anmälda händelserna inom svensk kriminalvård var psykiska 

konsekvenser vanligare än fysiska. Händelserna kan också leda till ökad otrygghet i 

arbetet. Om inställningen är att personalen ska klara hotfulla situationer utan att känna 

rädsla, kan det bidra till att personalen börjar tvivla på sin yrkesskicklighet. Forskning 

gjord på socialarbetare beskriver att utsatthet i arbetet kan påverka personalens 

inställning. Utbrända socialarbetare kan bli cyniska och släppa den omvårdande delen i 

yrkesrollen. Forskning visar att klienter påverkas av hur personalen känner sig. Om 

personalen utstrålar rädsla kan klienter uppfatta och utnyttja det.  
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5 Teoretiska perspektiv 

Under detta kapitel presenteras de olika begrepp som valts att användas som 

analysverktyg i uppsatsen. Begreppen kommer dels från symbolisk interaktionism, dels 

från Berglinds handlingsteori. Teorierna är valda utifrån fokus på interaktion, i vilket hot 

och våldssituationer uppkommer.  

5:1 Symbolisk interaktionism 

George Herbert Mead (1863-1931) var en filosofiskt orienterad socialpsykolog och ses 

som en av grundarna till Symbolisk interaktionism (Berglind, 1995, s. 23). Symbolisk 

interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som kan användas till analys av den sociala 

verkligheten (Trost & Levin, 2004, s. 10). Fokus för perspektivet är människans beteende 

som sociala varelser. Människan är aktiv, vilket innebär att vi hela tiden befinner oss i en 

process, där vi hela tiden beter oss. Människan är inte, utan människan gör (a.a., s. 19-

20). Perspektivet innehåller en uppsättning olika begrepp som kan användas för att 

försöka förstå mänskliga beteenden och mänskliga känslor (a.a., s. 11).  Under följande 

rubriker förklaras de begrepp från teorin som valts att använda som analysverktyg.  

5:1:1 Definition av situationen 

Definition av situationen är en viktig hörnsten inom symbolisk interaktionism. Och 

innebär att om människan definierar en situation som verklig, så är den verklig i sina 

konsekvenser. ”If men define situations as real, they are real in their consequences” 

(Trost & Levin, 2004, s. 12). Detta så kallade Thomasteoremet är ett sätt att se på 

människors handlande, i ett slags ”om,, så,,,” -sätt. Om jag hälsar på min kollega så 

kommer kollegan hälsa tillbaka (a.a., s. 17). Om en personal känner sig hotad, beter 

denne sig därefter. Vi omdefinierar situationen hela tiden i en pågående process, och 

ändrar vårt beteende efter att vi omdefinierar situationen. Situationen utgörs inte enbart 

av de personer som man interagerar med utan av hela den situationen man befinner sig i. 

Exempel är att vår egen sinnesstämning och vårt hälsotillstånd är en del av situationen 

(a.a., s. 13-15).  
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5:1:2 Jaget, ”me” och ”I” 

Enligt Mead har Jaget två delar, ”me” och ”I”. Me innehåller allt som vi har varit med 

om, alla våra erfarenheter, exempelvis vårt språk. Vårt I är den aktiva och spontana delen 

av vårt jag. Vad I gör lagras automatiskt i vårt me, som i sin tur i stor utsträckning styr I 

(Trost & Levin, 2004, s. 102). Det finns för den symboliska interaktionismen ingen 

personlighet. Jaget är en dynamisk process som interagerar, med sig själv och andra. 

Jaget förändras hela tiden och omdefinieras under hela livet i förhållande till situationen, 

till sammanhanget (a.a., s. 104).  

5:1:3 En tolkning av Meads triadiska interaktionssystem 

Mead lär med triaden ha menat att en person först gör något riktat mot en person, vilket 

är ett resultat av dennes definition av situationen. Personen det är riktat till svarar på 

detta med en aktivitet. Dessa element skulle då utgöra triaden som på samma sätt 

fortsätter i deras interaktioner (Trost & Levin, 2004, s. 109). Det finns flera olika 

tolkningar av denna triad och här ses en tolkning som bättre än tidigare lever upp till 

nutida symbolisk interaktionism. Som bas ligger personens definition av situationen, och 

på denna bas kommer triaden.  

I: Person A utför en handling riktad mot person B. 

II: Person A varseblir person B´s svar på handlingen. 

III: Person A tolkar det denne varseblir (a.a., s. 113).  

5:2 Berglinds Handlingsteori 

Två grundläggande begrepp som teorin bygger på är handling och handlingsutrymme. 

Berglind beskriver det som att människan handlar på en ”scen” där mycket från början är 

givet och våra möjligheter att ändra förutsättningarna ibland är mycket små eller 

obefintliga. ”Vi tvingas konstatera att vårt handlingsutrymme inte sällan är starkt 

begränsat” (Berglind, 1995, s. 10). Men som regel finns alltid något val över handlandet 

(a.a.).  

5:2:1 Vi-grupper och Dom-grupper 

Som analysverktyg ska Berglinds begrepp vi-grupp och dom-grupp användas. Där vi-

gruppen är den eller de grupper man känner sig hemma i, med gruppens normer etc. Man 
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kan tillhöra flera vi-grupper samtidigt. Beroende av situation är olika vi-grupper i fokus 

vid olika tillfällen. Inom olika vi-grupper utvecklas även olika normer för hur 

medlemmarna ska förhålla sig till dom-grupperna. En gruppmedlem behöver inte alltid 

dela gruppens uppfattningar, men kan ställas inför valet att följa gruppens normer eller bli 

utesluten. Att agera som grupp tycks alltså medföra en försvagning av det individuella 

ansvaret (Berglind, 1995, s. 132-133).  

Berglind skriver om den etno-nationalistiska modell som innebär att etniska 

grupper har ett starkt behov av att markera sitt ”revir” för att upprätthålla sin egen 

identitet. En konsekvens av detta tänkande blir att gruppen förlorar empati för 

medlemmar i andra grupper i och med att man sluter sig samman i den egna. Denna 

utveckling kan förstärkas av bland annat ekonomiska faktorer men också genom 

massmedial påverkan.  

När en grupp ser sig utifrån en offerposition medför det att gruppen ser sig som 

offer för andras ondska. Att inta den positionen kan medföra att gruppen ser världen 

svartvit. Med det synsättet kan medlemmarna slippa hantera problem genom att istället 

lägga orsakerna på andra (a.a., s. 127). Med ett svartvitt tänkande blir det svårare att lösa 

konflikter eftersom det är svårt att släppa gamla motsättningar (a.a., s. 133). Genom 

väldigt starka sympatier eller antipatier för en annan grupp av människor är det lätt att 

komma in i ett svart-vittänkande som innebär att vi helt enkelt inte kan föreställa oss att 

den andra är på annat sätt. Att inte kunna skilja världen från sin uppfattning om världen 

kan sägas vara ett osynligt hinder. Ett exempel som Berglind nämner är att man säger att 

chefen är dum, istället för att chefen beter sig dumt. Har man kommit in i det tänkandet 

kan det vara svårt att se att chefen skulle kunna vara något annat (a.a., s. 87).  

5:2:2 Hinder för handlande 

Berglind skriver om olika slags hinder som finns för handlande. Här ges exempel på 

stabila, yttre hinder. Institutionella, däribland organisatoriska hinder kan handla om 

politiska eller makroekonomiska system. Hindren är huvudsakligen utanför individens 

kontroll och handlar om etablerade sociala förhållanden (Berglind, 1995, s. 57). De 

organisatoriska ramarna påverkar även hur relationer mellan personerna i organisationen 

 17



får se ut (a.a., s. 121). Dessa har en normativ grund, men det finns även andra normativa 

hinder som handlar om sociala normer och roller (a.a., s. 57).  

5:2:3 Sociala roller och positioner 

Alla ingår i olika sociala system. En anstalt är exempel på ett sådant system, där alla har 

ömsesidigt relaterade positioner som motsvarar olika typer av befattningar. Såsom 

vårdare, samordnare, kriminalvårdsinspektör och intagen. Till varje position hör en roll 

som består av de förväntningar som kommer med positionen. En del av förväntningarna 

kan vara uttalade medan andra är underförstådda. Om någon av dessa normer bryts 

drabbas personen ofta av sanktioner, vilka både kan vara positiva och negativa (Berglind, 

1995, s. 115).  

6 Metod 

I detta kapitel redogörs och motiveras hur uppsatsarbetet har genomförts.  

6:1 Forskningsdesign 

Genom en kvalitativ studie via intervjuer har respondenternas erfarenheter och upplevelser 

av fenomenet kunnat beskrivas. Det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen. Man 

försöker se hur individen tolkar och formar sin verklighet. De mest framträdande 

begreppen är innebörd, kontext och process. Med innebörd menas att man intresserar sig 

för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i relation till 

sina tidigare kunskaper och erfarenheter om livet och omvärlden. Människan som är i 

interaktion med andra människor är det huvudsakliga instrumentet (Backman, 1998, s. 48). 

Strävan med intervjuerna i denna studie var att ”söka förstå världen ur de intervjuades 

synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter och frilägga deras livsvärld” 

(Kvale, 1997, s. 9).  

6:2 Vetenskapsfilosofisk position 

De vetenskapsfilosofiska positionerna i denna uppsats är fenomenologi och hermeneutik.  

Fenomenologin bygger på att söka förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas 

egna perspektiv. Den verklighet som respondenterna beskriver försöks inte tolkas, det 

förutsätts att verkligenheten är vad respondenterna uppfattar att den är (Kvale, 1997, s. 
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54). Fenomenologin kallas ibland för ”Epoché” som är en metodologisk attityd gentemot 

det som studeras och betyder ungefär ”att sätta något inom parentes”. Detta innebär att 

forskaren så långt som möjligt bli medveten om sina förutsättningar så att det inte blandas 

ihop med fenomenet som studeras. Genom att medvetengöra förförståelse och fördomar 

och ”sätta dom inom parentes” blir resultaten inte lika påverkade av forskaren (Barbosa 

da Silva & Wahlberg, 1994, s. 60).  

 Hermeneutiska innebär tolkning av texter. I den kvalitativa forskningsintervjun 

förvandlar man samtalet till en text som tolkas.  Den ”hermeneutiska cirkeln”, som 

tolkning av text karakteriseras av sker genom en process i en ständig växling mellan 

helheten och delarna. I denna uppsats har intervjuerna först lästs igenom för att ge en 

överblick och en allmän mening av resultaten. Sedan har fokus legat på delar av den, i 

form av uppsatsens valda teman, för att sedan åter se till helheten av temats fördjupade 

mening (Kvale, 1997, s. 49-51). Att försöka förstå människan och att tolka 

respondenternas utsagor och handlingar innebär att denne betraktas som intentionell. Med 

detta menas att människans handlande har ett syfte och inte enbart orsakas av 

omständigheter utanför hennes kontroll. Individer förhåller sig således till faktorer som 

sker inom och utom henne och avser något med det hon gör. Människan existerar 

visserligen inom givna villkor som ger förutsättningar, men inom ramen för dessa väljer 

hon sina handlingar (Sjöström, 1994, s. 75-76). En av principerna inom hermeneutisk 

tolkning är att det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en text. Därför är det 

viktigt att vara medveten om ens förförståelse kring fenomenet för att beakta dem vid 

tolkning (Kvale, 1997, s. 52).  

Kombinationen av de två positionerna bidrar till att uppsatsens syfte och 

frågeställningar hålls i fokus.  

6:3 Förförståelse 

Förförståelsen kommer från upplevelser från praktiker under socionomutbildningen samt 

sommarvikariat. Efter en praktik i en klass med diagnostiserade högstadieelever blev det 

tydligt att bråk i olika former kan förekomma nästintill dagligen. Som personal kan man 

då bli utsatt för våld, exempelvis genom att få en spark då man ska separera på två 

bråkande elever. Under en praktik på frivården, som är en del av kriminalvården, 
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upplevdes aldrig någon risk för att själv bli utsatt. Däremot föddes en medvetenhet om att 

det har hänt att personal blivit utsatt för hot och våld av klienter.  

Hot och fysiskt våld upplevdes redan första dagen vid ett semestervikariat som 

behandlingsassistent. I samtal med personal om hur de upplevde detta framkom olika 

svar. Några menade att de inte påverkades negativt av hot och våldsituationen, att de vant 

sig och inte längre kände rädsla. Andra kunde fortfarande känna rädsla då 

våldssituationer inträffade och undvek att vistas ensamma med barnen. Ytterligare någon 

hade varit sjukskriven en längre tid då han på grund av hot och våldsituationen på jobbet 

mått psykiskt dåligt när han skulle till arbetet. Fysiska följder av detta var att han blev 

illamående, fick huvudvärk, och spydde. 

 Praktiker och vikariat har alltså givit en bild av hur hot och våld kan förekomma 

på olika sätt i människovårdande yrken samt inspirerat till ett intresse för detta 

uppsatsämne.  

6:4 Urval 

Anstaltspersonal är en arbetsgrupp som löper en risk att bli utsatta för hot och våld 

(Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 4). Eftersom det är kriminalvårdarna på en anstalt som 

har ansvaret för kontakt med de intagna (se kriminalvården, 2006f) valdes att intervjua 

kriminalvårdare. Andra befattningar på anstalten, såsom kriminalvårdsinspektörer 

utelämnades. Med tanke på uppsatsen storlek och tidsram avgränsades antalet till fyra 

respondenter.  

Urvalsmetoden är ett så kallat ”snöbollsurval”. En personlig kontakt från anstalten 

gav tips på en respondent, som i sin tur tillfrågade ytterligare personer (Billinger, 2005, s. 

174-175). Av respondenterna arbetar tre på anstalten i dagsläget, medan en slutade för ca 

ett år sedan. Den personliga kontakten informerade om uppsatsens övergripande syfte. 

Kontakt med anstalten togs inte, då det fanns en tanke om att detta skulle vara ett 

snabbare och smidigare sätt att nå respondenter. Via telefonkontakt bestämdes sedan tid 

och plats för intervjuerna. Samtliga respondenter arbetar eller arbetade på samma anstalt, 

men på flera och olika avdelningar.  

6:5 Datainsamling 

Nedan presenteras hur intervjuerna och litteratursökningen utformades och genomfördes. 
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6:5:1 Litteratursökning 

Litteratur har sökts till uppsatsen i databaserna LIBRIS, Social services abstract och 

Sociological abstract. Altavista, bibliotekskatalogerna på Institutionen för socialt arbete, 

Stockholms universitet samt kriminalvårdsverket (KVV) och Brottsförebyggande rådets 

(BRÅ) hemsidor har även använts. Sökord som har använts och kombinerats är 

kriminalvård, personal, socialt arbete, hot & våld och privatliv. Engelska ord som har 

använts och kombinerats är work environment, social work/ers, job satisfaction, violence, 

prison och staff.  

6:5:2 Intervjuernas utformande och genomförande 

Tidsramen för denna uppsats var tio veckor och tog sin början i slutet av vecka 12, år 

2006. Samtliga intervjuer genomfördes vecka 14.   

Innan intervjuerna genomfördes testades inspelningsutrustningen samt 

intervjuguiden (se bilaga 1) genom en provintervju. Provintervjun genomfördes med den 

personliga kontakt som liksom studiens respondenter arbetar på en anstalt som 

kriminalvårdare. Efter genomförd intervju diskuterades intervjufrågorna för kontroll av 

att de inte var ledande. När intervjuaren ställer ledande frågor blir det lätt intervjuarens 

åsikter och tankar som genomsyrar respondenternas svar. Det behöver inte bara vara 

frågorna i sig som är ledande, kroppsspråket från intervjuaren kan till exempel förstärka 

respondenternas svar positivt eller negativt (Kvale, 1997, s. 146). Inga förändringar 

gjordes då intervjuguiden verkade användbar. Kvale (1997) skriver även att en 

provintervju kan bidra till att intervjuerna får ett tryggare och mer stimulerande samspel, i 

och med att intervjuarna får öva på intervjuarskickligheten (a.a., s. 137). Intervjuguiden 

som har använts har en relativt öppen struktur. Fokus ligger på teman, där frågor och 

ordningsföljd har skiftat. Intervjuguiden täcker även områden som inte direkt besvarar de 

specifika frågeställningarna, men som berör områden som gör det. Respondenterna fick 

inte ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället eftersom vi ville få så spontana svar 

som möjligt.  

 Intervjuerna genomfördes i respondenternas hem och tog mellan 45 och 60 

minuter vardera. Att de genomfördes i respondenternas hem ledde förhoppningsvis till att 

de var avslappnade samt minskade påverkan av exempelvis användning av bandspelare. 
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En av oss var ”huvudintervjuare”, medan den andre fungerade som 

”bakgrundsintervjuare”. Detta så att respondenten mestadels skulle kunna rikta sig mot en 

av oss, ”bakgrundsintervjuaren” fungerade som stöd i intervjun och kom med följdfrågor 

när det behövdes.  

6:6 Databearbetning 

För att kunna arbeta med materialet användes bandspelare vid samtliga intervjuer. 

Intervjuerna skrevs ned ordagrant med undantag för personuppgifter. Materialet delades 

upp och transkriberades. För att undvika missförstånd, felskrivningar och öka 

reliabiliteten byttes materialet och ytterligare en transkribering genomfördes (se Kvale, 

1997, s. 150).  

6:7 Analysmetod 

Den valda analysmetoden är ad hoc. Det har inte funnits en standardmetod för analysen 

av intervjumaterialet utan en växling mellan olika tekniker (Kvale, 1997, s. 184-185). 

Inledningsvis lästes hela materialet igenom för att ge ett allmänt intryck, sedan delades 

innehållet in i de tre teman som resultat och analysdelen utgår ifrån. Analysmetoder som 

har använts är meningskoncentrering och meningskategorisering. Meningskoncentrering 

innebär att långa uttalanden från respondenterna koncentreras till kortare mer koncisa 

innehållande det mest väsentliga (a.a., s. 174). Meningskategorisering innebär att 

intervjumaterialet kodas i kategorier. Långa uttalanden kan till exempel kategoriseras till 

”ja” och ”nej”, kategorier som exempelvis talar om förekomst av erfarenheter av hot eller 

ej (a.a.).  

6:8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning presenterar det grundläggande individskyddskravet vid 

forskning, uppdelat i fyra allmänna huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002, s. 442). Dessa har 

tagits i beaktande vid utförandet av denna studie. 

Det första kravet är informationskravet som innebär att forskaren skall informera 

de berörda om forskningens syfte (a.a., s. 442-443). Det andra är samtyckeskravet vilket 

innebär att deltagarna själva ska ha rätt att bestämma över sin medverkan (a.a., s. 443-
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445). För att få tag på respondenter användes en personlig kontakt från anstalten. Denna 

kontakt informerade om uppsatsen generella syfte och fann en person som var villig att 

ställa upp som i sin tur frågade ytterligare personer. Dessa informerades om syftet 

ytterligare en gång. Respondenterna ställde alltså upp efter visat intresse. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet och handlar om att alla personer i undersökningen skall 

ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter skall även förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte får ta del av dem (a.a., s. 445-446). Det fjärde och sista kravet om 

individskydd är nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål (a.a., s. 446-447). Respondenterna 

fick vid telefonkontakt informationen om att de skulle vara anonyma. I uppsatsen har 

fingerade namn på personer använts och namn på anstalt har utelämnats. Uppgifter som 

bedömts som känsliga och som skulle kunna kopplas till respondenten har ändrats på eller 

inte nämnts. Redan vid transkribering av intervjuerna skrevs inte namn på personer, 

arbetsplatser eller geografiska platser ut för att de redan där skulle vara anonyma. Banden 

med de inspelade intervjuerna som innehåller personuppgifter har förstörts efter att 

uppsatsen färdigställts. Uppgifter om respondenternas anonymitet samt hur 

intervjumaterialet behandlas fick respondenterna en skriftlig bekräftelse på vid 

intervjutillfället (se bilaga 2).  

6:9 Reliabilitet  

En studies reliabilitet hänger samman med forskningsresultatens tillförlitlighet (Malterud, 

1998, s. 28). En viktig del i arbetet är att tydliggöra för läsaren hur forskningen har utförts 

och hur olika resultat framkommit så att läsaren verkligen kan följa och förstå hur 

forskaren kommit fram till olika resultat. En förutsättning för det är att forskarna själva 

har funderat över brister och dylikt i arbetet (a.a., 28). Målet med att hela tiden överväga 

olika alternativ för att uppnå hög reliabilitet är att på detta sätt minska att tillfälliga fel 

uppstår som kan påverka resultat och tolkningar negativt (a.a., s. 27). I genomförandet av 

intervjuerna användes exempelvis en intervjuguide som utgjorde en ram kring intervjun, 

för att hålla fokus kring frågeställningarna (Kvale, 1997, s. 121-123).  
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6:10 Validitet 

I kvalitativ forskning hänger validiteten ihop med i vilken utsträckning undersökningen 

undersöker det den avser. Resultaten är ”giltiga” om de speglar det som 

frågeställningarna ämnar besvara (Kvale, 1997, s. 215). Lyckas exempelvis bilden av hur 

anstaltspersonal upplevelser sig påverkas av hot och våld beskrivas? Att intervjuerna 

genomfördes med två intervjuare och en intervjuguide är exempel på hur validiteten har 

beaktats. För att uppsatsen ska hålla en god kvalitet rakt igenom krävs också en ”röd 

tråd”. Malterud (1998) beskriver att denna ska vara den ”logiska länken mellan den 

problemställning som projektet åtog sig att belysa och de teorier, metoder och data som 

leder fram till den kunskap som resulterar” (a.a., s. 26-27). För att kunna skapa denna 

”röda tråd” krävs kvalitetskontroll (Kvale, 1997, s. 213). Eftersom det inom kvalitativ 

forskning handlar mycket om vilka avväganden och val som författarna och intervjuarna 

gör beror även uppsatsens validitet mycket på hur pass skickligt och noggrant arbetet har 

utförts (a.a., s. 217). För att hålla en röd tråd har frågeställningarna i samtliga moment 

tagits i beaktande.  

6:11 Trianguleringsstrategi 

För att öka säkerheten och trovärdigheten i en datainsamling och analys finns olika 

former av trianguleringsstrategier att använda (Larsson, 2005, s. 109). Triangulering är 

även ett sätt att pröva hållbarheten i de kvalitativa resultaten. I detta kapitel presenteras de 

olika strategier som använts.  

 Den första formen av använd trianguleringsstrategi är teoritriangulering. Det 

innebär användning av olika teoretiska perspektiv vid analys av samma dataunderlag 

(a.a.). För att få en mer mångsidig bild av fenomenet har det i uppsatsen använts begrepp 

från symbolisk interaktionism samt Berglinds handlingsteori som analysverktyg (a.a., s. 

112). 

 Undersökningstriangulering kan innebära användning av olika intervjuare vid 

datainsamlingen (a.a.). I föreliggande studie har intervjuarrollen fördelats på två personer 

och olika tolkningar har kunnat jämföras. Undersökningstriangulering kan öka säkerheten 

i de redovisade resultaten eftersom olika undersökare till exempel kan pröva varandras 

tolkningar (a.a.).  
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Den tredje och sista formen av triangulering som använts är triangulering av 

vetenskapsfilosofiska positioner. Denna form syftar till att kombinera olika 

vetenskapsfilosofiska positioner, vilka i denna studie är fenomenologi och hermeneutik 

(a.a., s. 109).  

6:12 Generaliserbarhet 

Kvalitativ forskning arbetar med relativt små och syftesbestämda eller icke-slumpmässigt 

urval, och detta gör att resultaten kan generaliseras i begränsad utsträckning, om det alls 

är möjligt (Larsson, 2005, s. 118). Kvale (1997) tar upp tre mål för generalisering. Dessa 

är att studera det som är, det som kanske kommer att finnas samt det som kan finnas (a.a., 

s. 212). Begreppet extrapolering syftar på möjligheten att göra försiktiga uttalanden om 

huruvida resultaten kan vara tillämpbara på situationer som uppvisar liknande 

förhållanden (a.a., s. 118).  Det skulle exempelvis vara att kunna säga något om hot och 

våld på avdelningar som liknar de respondenterna arbetat på. Det finns 57 anstalter i 

Sverige med olika klassificeringar (se Kriminalvårdsverket, 2006c). Respondenterna har 

varit fyra personer från en av de anstalterna, med detta urval är de tillämpbara formerna 

av generalisering den naturalistiska och analystiska.  

Den naturalistiska generaliseringen bygger på personlig erfarenhet. 

Respondenternas erfarenheter och upplevelser av hot och våld på anstalten har tidigare 

varit tyst kunskap. Den tysta kunskapen har verbaliserats genom deras beskrivningar och 

kan bidra till förväntningar kring fenomenet, snarare än sanningar (a.a., s. 210). Den 

kunskapen som respondenterna har delat med sig av kan leda till förväntningar hos 

läsaren om vad som kommer att ske kring det undersökta fenomenet.  

Den analytiska generaliseringen skiljer sig något från den naturalistiska. Den 

bygger på forskarens argumentationer och påståendelogik. Med hjälp av studiens resultat, 

teoribegrepp och tidigare forskning kring hot och våld kan det argumenteras för vad som 

tros kan hända i en viss situation, som sedan läsaren får ta ställning till (a.a., s.118).  

6:13 Avgränsningar 

Uppsatsens avgränsningar gjordes både innan och efter genomförda intervjuer. För att 

precisera frågeställningarna samt syftet till att dels passa in tidsramen och dels vara mer 

avgränsad, beslutades att enbart se hur fenomenet hot och våld påverkade. Att samtliga 
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respondenter arbetade som kriminalvårdare var en avgränsning, då även personal från 

ledningen hade kunnat intervjuas. Avgränsningar har också gjorts via valda teoribegrepp. 

Från början fanns en tanke om att se till könsskillnader, det upptäcktes dock att urvalet 

var för litet för att kunna göra några sådana uttalanden. Därför användes inte denna första 

ide om att även använda en genusteori som analysverktyg.  

7 Resultatredovisning och analys 

Resultaten från intervjuerna redovisas i tre olika teman; respondenternas upplevelser av 

hot och våld (I), hur detta påverkar dem i deras yrkesutövande (II) samt hur det påverkar 

dem privat (III). Efter varje tema följer en analys av det presenterade temat, som slutligen 

följs av en sammanfattande analys 

7:1 Presentation av respondenterna 

Inledningsvis ges en kort presentation av respondenterna med ålder, arbetslivserfarenhet 

inom kriminalvården samt fingerade namn. 

 
Anders är 44 år och har arbetat på anstalt i sex år. Han har tidigare erfarenhet av att 

arbeta som polis i ett annat land än Sverige.  

 

Beatrice är 28 år och har arbetat på anstalt i fem år. Hon började arbeta på anstalt efter 

kriminologistudier.  

 

Carina är 30 år och har arbetat på anstalt i sex år.  

 

David är 40 år och jobbade på anstalt under 1 ½ år. Han slutade sommaren 2005.   

7:2 Resultatredovisning och analys av tema I 

Efter att nu ha presenterat respondenterna följer ett kapitel med resultatredovisning och 

analys av uppsatsens första tema som handlar om respondenternas erfarenheter av hot och 

våld kopplat till anstalten.  
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7:2:1 Resultat av tema I; Anstaltspersonals erfarenheter av hot och våld 

Anders berättar att han har varit utsatt för hot av allvarligare art. Som han 

beskriver det blev han utsatt eftersom han gjorde sitt jobb, han plockade bland annat 

mobiler och knark. På grund av detta tog en livstidsdömd intagen kontakt med en före 

detta intagen, som muckat från samma anstalt och avdelning. De ordnade och betalade en 

torped som skulle skjuta honom. De hade information om var Anders bodde, och flera 

bilar körde kring hans bostad. De kom även förbi och träffade Anders son och sa: ”hälsa 

farsan från hans beundrare”. Detta ledde till att familjen hade polisbevakning i flera 

veckor. Rättegång följde på grund av händelsen.  

Någon dag innan vi träffade Anders bevittnade han våld mot en kollega som blev 

slagen av en intagen. Oprovocerat kastade den intagne en tallrik på kollegan och slog 

honom med knytnäven två, tre gånger. Anders berättar att vårdare ofta blir kallade olika 

saker av de intagna.  
”Dom kallar oss idioter/…/ ofta hoppar dom på med såna ord; vi knullar din mamma, 

vi knullar hela din familj och såna saker”.  
Beatrice menar att synen på vad hot är kan variera, men att hon varit med i upprörda 

situationer där hon har känt sig smårädd. Hon berättar om en händelse då hon var ensam 

med en intagen som hade ett hett humör och led av hemorrojder. Vid händelsen var 

Beatrices kollega iväg och höll på med en arbetsuppgift, det saknades även personal. Den 

intagna kom fram till henne iklädd endast en handduk runt höfterna och var väldigt arg. 

Han ville tala med den djävla sjuksköterskan och den djävla samordnaren. Det hela 

slutade med att han skulle visa hur ont han hade, därför tog han sig med sin hand ”där 

bak” och fick näven full med blod. Sedan stod han och viftade med handen några 

centimeter från Beatrices ansikte. Den intagna var smittad med hepatit. När samordnaren 

sedan kom för att prata med den intagna, drämde han handen i väggen bredvid 

samordnarens huvud.  

Beatrice berättar även om andra hot och våldssituationer hon varit med om samt 

bevittnat. Som ett exempel berättar hon att en intagen kan vräka ur sig saker som: ”jag 

sitter på livstid, jag har inget att förlora”. Hon berättar att hon inte tar den typen av hot på 

allvar och att det bara hänt henne ett par, tre gånger. Hon berättar även att hennes 

samordnare blivit misshandlad på avdelningen, när hon själv var på lunch. Vid händelsen 
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för misshandeln hade situationen på avdelningen varit jobbig under en längre tid. 

Personalen kunde då inte gå ut på avdelningen utan att de intagna skrek förolämpningar 

och skrek ”plit”, vilket är slang för vårdare.  
”…och då menade jag skrek, då menar jag 28 karlar som skriker med sina lungors 

fulla kapacitet, det låter!” 

Beatrice beskriver en hotsituation som hon var utsatt för. Situationen på avdelningen var 

sådan att de intagna knarkade och gjorde vad de ville. En intagen betedde sig värre och 

värre och småhotade alla i personalen, även tandläkaren, kioskpersonalen och 

sjuksköterskorna. När Beatrice beslutade att inte koppla igenom ett samtal till honom 

blev han väldigt arg och kallade henne olika skällsord och hotade med att vända alla 

intagna mot henne. Detta är något som Beatrice tidigare sett förekomma mot en kollega i 

samband med en skriven rapport. Så fort hon var ensam kom de fram och hotade och 

bråkade med henne vilket pågick i flera månader. Beatrice påpekar att det är väldigt 

ovanligt att det går så långt att personal blir slagna.  

Carina berättar att hon vid ett tillfälle blev slagen av en intagen. Den intagna var 

på sjukhus vid tillfället eftersom han på grund av AIDS smitta fått en infektion i benet, 

och hon åkte dit för att avlösa en kollega. Personen hon skulle avlösa hade väldigt 

bråttom och åkte direkt när Carina kom till platsen, senare visade det sig att han hade med 

sig mobilen och handbojorna. Efter några timmar kom läkaren som sa att de var tvungna 

att åka till ett annat sjukhus. Den intagna blev upprörd och ville ha mat och åka till 

anstalten först. Eftersom det är upp till den intagne att söka sjukvård beslutades att de 

skulle åka tillbaka till anstalten, vilket Carinas kollega gick iväg för att per telefon 

informera vaktbefälhavaren om. Den intagne som fortfarande var väldigt upprörd ville gå 

ut ur rummet varpå Carina hindrade honom. Detta eftersom de först skulle vänta på 

kollegan och för att det var fullt av människor utanför rummet. Då den intagna blev 

hindrad gav han henne en hård örfil rakt över ansiktet, sedan gick han ut och härjade i 

receptionen. Carina och hennes kollega beslutade att inte bråka med honom mer innan 

polisen kommit eftersom de inte hade några handbojor.  

Carina berättar även att hon upplevt en hel del hot riktade mot sig. Hon beskriver 

ett tillfälle då hon stod och pratade med en intagen. En annan intagen var på sitt rum och 

hade väldigt hög volym på teven och stereon. För att kunna höra vad den intagne som 

 28



försökte prata med henne sa, stängde hon dörren till den intagne som hade hög volym på. 

Då flög han ut och tyckte att hon inte skulle röra hans dörr. Han var väldigt hotfull och 

skrek på Carina tio centimeter från ansiktet. Carina berättar att de andra intagna ofta 

samlas för att se när sådant händer. De håller sig tätt inpå så att de nästan hamnar i en 

ring. Den intagna viftade med armarna kring henne. Hon beskriver att en nattvakt som 

såg detta kom till hennes undsättning. Carina kommer inte ihåg allt som hon har blivit 

kallad, dum och rasist är bara två exempel, hon kallar händelser av dessa slag för 

”småincidenter”. 
”Det är såna här småincidenter. En liten grej kan bli så stor. Alltså, han kanske hade 

en dålig dag eller något”.  
Vid ett annat tillfälle beskriver Carina det som att hon blev avdelningens ”hackkyckling”, 

eftersom hon till skillnad från sina kollegor höll på regler och förordningar. Detta gjorde 

att det blev väldigt tacksamt för de intagna att hacka på just henne.  

Hon berättar om ett tillfälle då hon bevittnade våld mot en kollega i och med en 

visitation i en kulvertstation. En intagen gick igenom metalldetektorn utan att den började 

tjuta. Carinas kollega vill ändå göra en skyddsvisitation på den intagne, varpå den intagna 

blev upprörd och vrålade samtidigt som han tog tag i vårdarens hand. Carina berättar att 

den intagnes knogar hade vitnat när han tog tag i hennes kollegas hand. Hon påpekade att 

intagna absolut inte får ta tag i vårdarna på det sättet och att det genast blev våld mot 

tjänsteman när han gjorde det. Hon berättar att hon vid händelsen var beredd på att först 

trycka på larmet och sedan flyga på den intagna. Hon säger att små händelser som denna 

händer då och då.  

Hon berättar också om en händelse som kan ha varit jobbrelaterad. För en tid sen 

ringde en person till hennes mobiltelefon och varnade henne om att hennes 

mobiltelefonnummer låg ute på en kontaktsida på internet. Numret fanns i en annons där 

det stod något i stil med ”Tjej 25 år, ring”. Carina påpekar att hot och våldssituationer på 

anstalten lätt glöms bort och exemplifierar sådana typer av händelser.  
”Sen är det intagna som blir arga, som kastar saker. Som kastar eller sparkar sönder 

en glasruta här, och försöker slå sönder.. kastar en stol mot vaktrummet,, sånt händer 

ju…”.  
David berättar att han vid flera tillfällen varit i situationer som han tyckt varit väldigt 

obehagliga, och beskriver speciellt en där han trodde att det skulle ”smälla”. Han skulle 
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ensam gå igenom en låst dörr, ut till kollegorna vid promenadgården. En intagen stod vid 

dörren och David bedömde att denne skulle försöka tränga sig ut. Han bad honom därför 

att flytta på sig och gå därifrån. Den intagna började bråka med honom, men det slutade 

ändå med att han gick därifrån. Ett annat tillfälle då han upplevde att det var nära att 

smälla var i samband med en visitation då en intagen var väldigt påstridig och obehaglig. 

Både David själv och flera av hans kollegor blev vid ett tillfälle påhoppade av en intagen, 

men fick tillsammans ner honom på golvet. Han beskriver händelsen som väldigt 

obehaglig samt att det gick väldigt fort när det väl small till.  Ytterligare ett tillfälle var i 

samband med en förflyttning då den intagna vägrade att lämna anstalten. Han var då 

väldigt våldsam och David och hans kollegor var tvungna att brotta ner honom.  

* 

Konkreta exempel på hot och våldshändelser som respondenterna själva upplevt och valt 

att beskriva är nu presenterade. Noterbart är att samtliga intervjuade har erfarenhet av hot 

och våld från anstalten på något sätt, både genom att själva blivit utsatta och även 

bevittnat när kollegor blivit det. 
Tabell I; Sammanfattande meningskategorisering av Tema I;  

Anstaltspersonals erfarenheter av hot och våld. 

 
 
Respondent 

 
Utsatt för hot 

 
Utsatt för våld 

 
Bevittnat hot eller våld 

 
Anders 

Ja, av större art. Där en intagen 
tillsammans med en f.d. intagen 
ordnade en torped som skulle skjuta 
honom.  

Nej. Ja, en kollega fick en tallrik kastad 
på sig och blev slagen med 
knytnävsslag av en intagen. 

 
Beatrice 

Ja, intagen som hade problem med 
hemorrojder viftade med blodig 
hand framför ansiktet på henne. 
Den intagna var smittad med 
hepatit. 

Nej. Ja, samordnare som blev 
misshandlad på avdelningen. Samt 
samordnare som blev slagen av den 
intagne med hemorrojd problem.  

 
Carina 

Ja, senast av arg intagen efter att 
hon stängde dörren till hans rum då 
han har hög ljudnivå på. Han 
viftade med armarna kring henne 
och betedde sig hotfullt och skrek 
skällsord till henne.  

Ja, en hård örfil 
rakt över ansiktet 
av intagen vid 
besök på sjukhus.  

Ja, senaste tillfället var vid en 
kulvertstation då en intagen tog tag 
i kollegans hand så hans knogar 
vitnade samtidigt som han vrålade. 
Detta i samband med visitation.  

 
David 

Ja, en intagen började bråka med 
honom då han blir ombedd att flytta 
sig från en dörr.  

Ja, en intagen var 
våldsam i samband 
med en förflyttning. 

Ja, en intagen hoppade på och slog 
flera av hans kollegor och även 
honom själv.  
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Som tabellen ovan visar har samtliga (IV) respondenter varit utsatta för hot, hälften (II) 

har även blivit utsatta för våld. Samtliga respondenter har även bevittnat hot och/eller 

våld mot någon kollega. Respondenterna har blivit utsatta för hot och våld i situationer 

liknande de som beskrivs i tidigare forskning (se Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 5-7). 

Även situationer av oprovocerad karaktär förekom, exempelvis då en intagen kastade en 

tallrik och slog personalen med knytnäven. Beatrice berättade att förtäckta hot 

förekommer, som att en intagen kan säga: ”jag sitter på livstid, jag har inget att förlora”. 

Hon fortsätter med att berätta att sådana hot inte är något som alltid tas på allvar. Även 

Carina har varit med om att en intagen skriker på henne och kallar dessa händelser för 

”småincidenter”.  

7:2:2 Analys av Tema I 

Studiens resultat går i linje med tidigare forskning. Samtliga respondenter har 

erfarenheter av hot och/eller våld på anstalten. Med hjälp av de teoretiska begrepp som 

analysverktyg samt tidigare forskning söks möjliga förklaringar till varför sådana 

situationer uppkommer.  

 Rinnan & Sylwan (1994) visar att en hög nivå av ångest och rastlöshet kan leda 

till hot och våldsyttringar (a.a., s. 10). Möjligen kan sådana faktorer hos de intagna leda 

till hot och våld.  

Utifrån Berglinds idé om vi- och dom- grupper skulle anstaltspersonal kunna ses 

som en grupp och de intagna som en annan. Var grupp sluter sig samman, vilket kan 

resultera i förlorad empati för den andra gruppen (Berglind, 1995, s. 127). I alla sociala 

organisationer finns även givna sociala roller och positioner, på anstalter i form av olika 

befattningar och förväntningar på dessa (a.a., s. 115). En viss distans gentemot de intagna 

kan vara en av förväntningarna på rollen som personal, vilket gynnar grupptänkandet. Det 

kan även tänkas finnas andra faktorer i anstaltsmiljön som kan bidra till ett 

grupptänkande. Klädsel skulle kunna var en faktor, eftersom intagna och personal här 

tydligt delas upp i och med deras olika ”uniformer”. Rinnan & Sylwan (1994) hävdar att 

den ojämnlika relationen mellan hjälpsökande och professionella kan bidra till 

våldsyttringar (a.a., s. 10). Detta skulle kunna liknas med förhållandet mellan personal 

och intagna på en anstalt, där den ojämnlika relationen skulle kunna vara en bidragande 
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orsak till ett grupptänkande. Att personalen exempelvis har hand om alla nycklar skulle 

kunna vara en påminnelse om den ojämnlika relationen, denna relation som i sin tur 

skulle kunna bidra till en viss attityd gentemot varandra.  

Ett grupptänkande i kombination med en bristande empati kan bidra till att 

gruppmedlemmarna handlar på ett sätt som de utanför gruppen inte skulle ha gjort, som 

att exempelvis bruka våld. Att agera i grupp kan försvaga det individuella ansvaret, 

eftersom gruppen bildar normer för hur man som medlem skall agera. Vi-gruppen 

utvecklar normer för hur medlemmar skall förhålla sig till dom-gruppen. Som medlem 

måste man vara gruppens normer trogen för att inte riskera att bli utstött, med 

tankegångar av sorten ”är du inte med oss är du emot oss” (a.a., s. 132).  Att det 

individuella ansvaret försvagas och att man som medlem i en grupp måste följa gruppens 

normer kan bli till ett normativt hinder i ens handlande. Gruppmedlemmar som inte 

sympatiserar med gruppens normer, kan ändå tvingas följa dem. Kanske kan ett hotfullt 

och våldsamt beteende vara en del av de intagnas normer?  

 De hot och våldssituationer som respondenterna beskrev skedde i liknande 

situationer som Gustavsson & Svedbergs (2002) rapport påvisar, såsom negativa besked 

och tillsägelser om uppförande. Förekomsten av våld av oprovocerad karaktär beskrivs 

som det näst vanligaste i samband med förflyttningar (a.a., s. 5-7). Enligt 

Thomasteoremet, som innebär ett så kallat ”om…så- tänkande”, överensstämmer inte 

alltid den respons man kan tro att man ska få, med vad som verkligen sker. Ett exempel är 

Carinas erfarenheter. Hon hade förmodligen inget skäl att tro att den intagna skulle bli arg 

och aggressiv av att hon stängde hans dörr då ljudnivån var för hög. En personals 

definition av situationen kan således vara annorlunda från den intagnas definition. 

Carinas definition kan ha varit att den intagnas ljudnivå helt enkelt var för hög för att hon 

skulle kunna utföra sitt arbete. För den intagna kan handlingen däremot ha upplevts som 

provocerade. Som Carina beskriver det kan sådana ”små” handlingar förstoras upp av den 

intagne. I förhållande till den intagnes begränsade handlingsutrymme kan en sådan 

handling uppfattas som stor. Med hjälp av Meads triadiska interaktionssystem (se Trost & 

Levin, 2004, s. 111), med definition av situationen som bas, exemplifieras hur denna 

händelse skulle kunna ses.  

I: Personalen stänger dörren till den intagnes rum.  
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II: Personalen får respons från den intagna i form av aggressionsutbrott.  

III: Personalen tolkar reaktionen som oprovocerad i förhållande till handlingen. 

Detta skulle kunna vara en personals tolkning av situationen. Eftersom det enligt hennes 

definition av situationen inte är ett förväntat beteende att få ett aggressionsutbrott som 

respons av den handlingen hon utförde, ser hon det som oprovocerat. Ur den intagnas 

perspektiv kan reaktionen däremot ha uppfattats som helt legitim i förhållande till 

personalens handling. Det blir därför omöjligt att hävda att en handling utförd av någon 

annan än en själv är oprovocerad, eftersom ingen fullt ut kan sätta sig in i en annan 

persons definition av situation.  

Anders berättar hur han blev hotad även i hemmet, då också hans familj blev 

påverkad. Gustavsson & Svedbergs (2002) rapport beskriver att det finns en tendens att 

intagna hotar personalen vid frigivning i ökad utsträckning (a.a., s. 30). Detta skulle 

kunna förklaras med att både personal och intagna behåller sin känsla av 

grupptillhörighet även utanför anstalten. Trots att personalen inte är i tjänst och att den 

intagna är en f.d. intagen finns grupptillhörigheten från anstalten kvar och personerna 

behåller därmed sina sociala roller. Kanske definierar inte heller den intagna det som att 

det är en del av yrkesrollen hos personalen att sätta gränser, och därför ses som personligt 

när någon gör det. Detta bidrar i sin tur till en hämndlystnad mot den personen som 

utförde sitt jobb.  

I samstämmighet med Gustavsson & Svedbergs (2002) rapport som redovisar att 

hälften av de rapporterade hoten bestod av verbala hot, tyder respondenternas 

erfarenheter på att det är vanligt förekommande (se a.a., s. 5-7). Kanske kan paralleller 

dras mellan klientel som socialsekretare har, där forskning visar att de kontinuerligt blir 

utskällda och förolämpade av sina klienter (Shields & Kiser, 2002, s. 13: Balloch et al., 

1998, s. 341-344).   

Mead skriver om hur en persons tidigare erfarenheter påverkar (Trost & Levin, 

2004, s. 102). ”I” agerar utifrån tidigare erfarenheter, som kan förklara om en personal 

definierar en situation som hotfull eller ej. Att en personal beskriver det som en liten 

incident att bli hotad, kan tyda på att personen har varit med om många liknande 

händelser tidigare, och att händelser som dessa är vanligt förekommande. Forskning visar 

att det kan florera en tradition av tuffhet inom socialt arbete, att personal inte ska visa sig 
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rädd (Rinnan & Sylwan, 1994, s. 10). En sådan attityd skulle kunna bidra till att 

personalen upplever verbala hot som ”småincidenter”. 

7:3 Resultatredovisning och analys av tema II 

I föregående tema presenteras vilka erfarenheter respondenterna har av hot och våld från 

arbetsplatsen. Hur påverkas respondenterna i sitt yrkesutövande av dessa erfarenheter?  

7:3:1 Resultatredovisning av tema II: Påverkan i yrkesutövandet 

I empirin om hur respondenterna påverkas i sin yrkesutövning blev det tydligt att 

ledningen har en stor inverkan. Följaktligen delas resultatet in under två rubriker, dels om 

hur de påverkas professionellt, dvs. den praktiska klientkontakten. Dels ledningen roll 

som kan ha en central betydelse för yrkesutövandet.   

7:3:1:1 Professionell påverkan 

David berättade att han försökte hålla sin professionalitet och behandla alla intagna på 

samma sätt. Ändå fanns det vissa faktorer hos en del intagna som påverkade på det sättet 

att han försökte undvika dom, såsom typer av brott och deras psykiska hälsotillstånd.  
”Det fanns intagna som jag var väldigt på min vakt mot. Därför att de hade begått 

väldigt tunga brott och sen varit psykiskt instabila. Jag undvek dom om jag hade 

möjlighet. Kom dom, gjorde jag naturligtvis det bästa för att hjälpa dom, men man kan 

ju välja lite grann också”.  

David tar även upp hur hans hot och våldserfarenheter har påverkat honom positivt. Han 

är nu medveten om hur han reagerar när han hamnar i sådana situationer. Något han inte 

kunde veta tidigare. Och ju fler sådana situationer han kunnat hantera, ju tryggare har han 

blivit. Beatrice berättar att hon har svårt att vistas på den avdelningen som hennes 

samordnare blev misshandlad på, trots att de flesta intagna är utbytta. Hon har svårt att 

hålla masken eftersom hon tycker så illa om dem. Efter misshandeln upplevde hon 

stämningen på avdelningen som obehaglig och hotfull. Efter att Beatrice hotats av den 

intagna som inte fick igenom ett telefonsamtal gick hon och hennes kollega till deras 

kriminalvårdsinspektör för att flytta honom från avdelningen. Beatrice och kollegan skrev 

tillsammans en rapport, för att den intagna inte skulle gå på en av dem. Men i 

isoleringsbeslutet som den intagna sedan fick namngavs bara Beatrice, trots att hon och 
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hennes kollega förklarat hur utsatta de kan bli när de skriver rapporter. På grund av detta 

bytte Beatrice avdelning. Namngivningen var även en anledning till att hon sjukskrev sig.  
 ”Men som sagt, det håller jag fortfarande kriminalvårdsinspektören till. För det fanns  

ingen anledning, man namnger inte folk i isoleringsbeslut. Det är så pass grovt. Det tar 

de intagna som så väldigt stort, att bli isolerade. Och så blir jag som enda person 

namngiven, ja det känns ju som ett hugg i ryggen”. 
Den intagna som fick isoleringsbeslutet sitter idag åter på den avdelningen som Beatrice 

jobbar på. Hon säger att hon inte är rädd för många personer, men att han är en av dem 

hon tycker är obehaglig.  
”Han är inte speciellt förtjust i mig, det märks ju. Jag är inte speciellt rädd för många 

intagna, men han är en av dom. Han är väldigt obehaglig. Han är väldigt, väldigt 

obehaglig måste jag säga”.  

Beatrice berättar att det är skillnad på hur hoten uppfattas beroende på från vem det 

kommer. Samtidigt har både Beatrice och Carina varit med om hotsituationer där de vetat 

om att den intagna har varit sjuk, vilket förvärrade hotet. Beatrice berättar att vetskapen 

om hans smitta gjorde situationen mer obehaglig. 
”Och så visste jag om det, det ska man egentligen inte veta men han var smittad med 

hepatit”.  

 Carina uttrycker en liknande uppfattning, att han i och med sin smitta kunde hota henne. 
”och sen vet man ju inte…han vet ju själv att han har AIDS, han kan ju bitas och 

spottas”.  

Beatrice berättar att en del intagna brusar upp och säger saker när de blir arga som hon 

inte tar på så stort allvar. På tal om hot säger hon att hon tror att toleransnivån höjs ju 

längre man jobbar. Hot som hon tidigare skulle bli rädd för tar hon idag inte på lika stort 

allvar. På grund av hotsituationer på avdelningar konstaterar hon att det finns två 

avdelningar som hon aldrig skulle vilja jobba på. Carina berättar om problem på en 

avdelning hon arbetade på som påverkade henne i hennes arbete. Hon kände sig som 

avdelningens ”hackkyckling” och alla intagna hackade på henne. Det kändes inte säkert 

för henne att gå ut på avdelningen eftersom de intagna alltid kom fram och diskuterade 

med henne, diskussioner där det gick väldigt hett till.  
”Att alltid gå och känna sig osäker.. och så kände jag att; jag kommer åka på stryk en 

dag. För att jag får skit för allt, även fast jag inte varit där. Och till slut är måttet rågat 

för dom också och det kommer in en fel intagen som ska visa sig stursk. Och det är 
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mest invandrare, dom har ju en annan syn på kvinnor, så är det. Man ska veta sin plats 

och sådär. Så en del intagna har svårt för att ha och lyda kvinnliga vårdare”.  

Hon berättar att hon vissa gånger var rädd, speciellt i samband med delgivningar. Sista 

tiden innan hon bytte avdelning undvek hon att hamna i sådana situationer. Hon berättar 

att hon ändrade på sitt sätt mot de intagna då hon vart hotad på avdelningen. Hon blev 

mer ”fyrkantig” och tuffare mot dem. Hon blev hårdare när det gällde att hålla på regler 

och förordningar. Hon beskriver att hennes tålamod och ork hade tömts ut så att det inte 

längre fanns någon gråzon, det var bara ”ja” och ”nej” som gällde mot de intagna.  
”Mitt sätt mot de intagna hårdnade ju väldigt mycket/…/ eftersom jag kände att jag 

måste vara lika hård som dom, för jag kan inte visa mig svag. För då har de genast 

övertaget”.  

Konsekvensen av detta var att de intagna blev mer hotfulla mot henne, och när hon då 

saknade kollegors stöd resulterade detta i en sjukskrivning.  

Anders berättar att det både finns jobbiga och lugna dagar på arbetet, men att 

dagarna präglas mycket av otrygghet och psykisk press. Han förklarar att han blev utsatt 

därför att han gjorde sitt jobb, men att han inte kan ändra på sitt sätt.  
”Så jag vågade. Jag säger till honom; du får inte gör så här, det här är fel. Han kan 

inte göra som han vill/…/ han fick inte det, så jag personligen blir utsatt/…/varför inte 

göra som andra, släppa in, strunta i det? Men jag är inte sån. Och det är därför jag blir 

hotad”.  

Detta är något som även Carina och Beatrice har beskrivit. Just att de blivit utsatta för att 

de har gjort sitt jobb och hållit på regler och förordningar, medan kollegor inte har gjort 

det i samma utsträckning.  

Något annat som Anders talar om är hur han avreagerar sig för att kunna hålla sin 

professionalitet.  
”Så att jag försöker göra mitt jobb på rätt sätt. Fast man kanske går och tränar 

någonstans och skriker och gapar/…/ gå till sporthallen och sen kasta ut det. Sen när 

jag kommer tillbaka är jag lite sansad på något sätt. Eller så går man till skogen och 

skriker. Ja, det är psykologiskt, att kasta all skit som man samlat 10 timmar om dagen”.  

Han talar om att han i arbetet kan känna ilska över att personalen försöker hjälpa och så 

beter de intagna sig illa. Han beskriver det som om de intagna kan bete sig och göra vad 

de vill, men att personalen inte får göra något.  
”Det är som det är,, om vi gör någonting då blir det JO anmälan, typiskt. Vi får inte 

göra någonting. Vi får inte alls, om de svär på oss eller kastar på oss, vi kan inte göra 
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någonting. Det är bara att skriva rapport, och vad händer då? Man skriver rapport, 

rapport, det händer ingenting. Det är väldigt, väldigt, eller ja.. jag vet inte vad jag ska 

säga,, politik, kriminalvården och politik här i Sverige.. det är katastrof”.   

Det är inte bara de som själva utsätts som har påverkats, även kollegor har tagit illa vid 

sig. Beatrice berättar att hon påverkades av sin samordnares misshandel. Och även Carina 

berättar att hennes kollega som lämnade henne ensam vid tillfället då hon blev slagen 

hade stort samvetskval över detta.  

7:3:1:2 Ledningens roll 

Såväl Beatrice som Carina och David berättade att de var ensam som personal när de blev 

utsatta. Ett missnöje över underbemanning var något som samtliga respondenter kom in 

på. Anders är tydlig med att han inte tycker att arbetsplatsens ledning bryr sig om 

personalen. Hans erfarenheter är att ledningen inte har någon handlingsplan när personal 

blir utsatta. När han själv blev hotad hände ingenting även om den säkerhetsansvarige 

lovade det.  
”Just det här med att ta hand om personalen, katastrof! Dom har inga planer om det 

händer någonting. Hot eller… inga planer. De har ljugit för mig att de ska göra si eller 

så. En säkerhetsansvarig har varit hemma hos mig och lovat mycket. Men han har inte 

gjort något, det hände ingenting/…/Det som cheferna säger, det är helt uppåt…de 

ljuger som fan”.  

David berättar att han aldrig sjukskrivit sig när han arbetade på anstalten, men att han 

nästan önskade att han någon gång valt att göra det, med tanke på de risker som 

personalen utsattes för. Han berättar om en avdelning han arbetade på, där det alltid var 

för lite personal. Han uttrycker att det påverkade hans professionalitet i och med att han 

då inte kunde hålla uppe den ”mentala skärpan” som krävdes för detta. Förutom att de 

intagna då inte får ett korrekt bemötande så finns det risk för att någon blir förbannad 

eller att ett upplopp startas. Han påpekar att det bara är en tidsfråga innan det händer 

något riktigt allvarligt.  
”Som när det var som sämst, var vi nere på halva minimibemanningen. Och då var vi 

fyra stycken på hela huset. Det är fler än ett tillfälle då jag vart helt ensam på hela 

avdelningen och inte haft en aning om vart kollegorna varit. Då har de varit ute och 

gjort sitt arbete naturligtvis, men jag har inte vetat var de varit och jag har inte nått 

någon”. 
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David beskriver att det på grund av underbemanningen kunde vara obehagligt, om något 

på avdelningen skulle inträffa som kräver snabb back-up. En personal måste alltid vara i 

vaktrummet. David berättar att de intagna skulle kunna slå ihjäl varandra när 

våldssituationer uppstår mellan intagna om det bara finns en personal på avdelningen.  
”Då kan man ju tänka sig om det har skett någon typ av våld och så är man ensam på 

avdelningen. För man måste alltid ha en i vaktrummet. Jag menar om jag är ensam 

och är i vaktrummet kan de ju slå ihjäl varandra. Så att vid såna tillfällen önskar jag 

att jag sjukskrivit mig, men det gjorde jag inte”.  

David påpekar vikten av att ha tillräckligt med personal för att ha bra uppbackning av 

kollegorna hela tiden. Han säger att ledningen inte tänker så utan istället skär ner på 

antalet anställda, vilket personalen blir lidande av. Personal kan bli skadad och de kan 

inte heller hantera situationer då intagna vill slåss.  
”Förr eller senare kommer en kollega bli ordentligt skadad/…/Och kommer larmet 

från en avdelning springer man så fort man orkar, för då är det ingen lek, då är det på 

riktigt. Och är det för lite folk kan man inte hantera en sån situation. För det är ett 

fåtal vårdare mot massvis av intagna. Och det kan ju vara så att det är massvis med 

intagna som vill slåss. Och så kanske någon kollega blir tagen som gisslan eller blir 

halvt ihjälslagen. Är man för få kollegor då, då funkar det inte. Så det är något jag 

verkligen vill trycka på”.  

David uttrycker att personalen är väldigt utsatta för hur ledningen agerar, och tycker att 

de beter sig väldigt illa, ofta bryter de mot uppenbara säkerhetsregler. Genom att skära 

ner på personal ökar risken för personalen att bli utsatt för hot och våld. Detta berättar 

även Beatrice om. När hennes samordnare blev misshandlad på avdelningen var det 

lunch, och det var som vanligt ont om personal på avdelningen.  
”Och som vanligt var vi ont om personal och det är väldigt frustrerande, att vi alltid går 

vakanta”.  

Samordnaren var ute på avdelningen tillsammans med en annan vårdare och det satt en 

ensam vårdare i vaktrummet. Precis som Carina berättade om under föregående tema 

sluter de intagna sig upp när det händer saker. Vid detta tillfälle ställde de intagna sig som 

i en halvcirkel så att vårdaren i vaktrummet endast såg vissa slag och sparkar. Carina 

berättar även att ledningen visste om problemet på avdelningen då hon upplevde det som 

att hon var avdelningens ”hackkyckling”, men de lät det gå så pass långt att hon var 

tvungen att byta avdelning. 
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Hon berättar att hon inte kunde förstå hur ledningen och kollegorna kunde behandla 

henne som de gjorde, och hon började fundera på vad det var för fel på henne.  

Anders uttrycker även ett missnöje mot ledningen, som väljer samordnare som 

inte vågar säga ifrån. Detta resulterar i att det blir dåligt arbete på avdelningen och att 

intagna gör som de vill, och personalen då i sin tur blir utsatt för hot. Anders förklarar att 

det inte spelar någon roll hur många rapporter man skriver. Det händer ingenting ändå.  
”Man skriver rapport, efter rapporten händer ingenting. Det är bara en hög med 

papper. Massor med papper, det bara stiger, men det händer ingenting”.  

* 

Respondenterna uttrycker att de påverkas i sin professionalitet av att ledningen låter dem 

vara underbemannade. Detta medför att de utsätts för risker som skulle kunna undvikas 

om de varit fler personal. Liksom respondenterna beskrev i föregående tema blev tre av 

dem utsatta när de arbetade ensamma. Att arbeta underbemannade kan även påverka 

personalens professionalitet. David beskriver till exempel att han inte orkat hålla uppe 

den ”mentala skärpan”, som kan medföra att de intagnas intressen blir lidande, och risken 

för att våldssituationer uppstår ökar. Dessa våldssituationer kan vara svåra att hantera på 

grund av underbemanningen. Respondenterna uttrycker att hot kan tas på olika stort 

allvar beroende på från vem det kommer, exempelvis från en intagen som bär på en 

smitta. Då respondenterna blivit utsatta har det fått konsekvenser i form av 

avdelningsbyte, samt att de försökt undvika vissa intagna och situationer. Något som 

framförts är att det är den personal som gör sitt jobb utan att tumma på reglerna som blir 

utsatt. Det är inte heller bara de som blivit utsatta som kan påverkas, utan det har även 

givits exempel på att vittnen påverkas av händelserna. Andra exempel på hur de har 

påverkats är ett mer ”fyrkantigt” bemötande mot de intagna, samt en ökad toleransnivå.  

7:3:2 Analys av Tema II 

Samtliga respondenter har uttryckt olika typer av organisatoriska hinder för deras 

professionella handlande, hinder som ofta ligger utanför individens kontroll (Berglind, 

1995, s. 57). Att arbeta underbemannad är något som respondenterna beskriver påverkar 

deras professionalitet. Detta kan tänkas vara en ekonomisk fråga som personalen inte 

direkt kan påverka då det ligger på ledningens ansvarsområde. Resultaten visar att många 

av hot och våldshändelserna skedde då personalen var ensamma, och på grund av 
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underbemanning inte hade kollegor i närheten. Detta tyder på att ledningen utsätter 

personalen för onödiga risker. Även Rinnan & Sylwan (1994) menar att underbemanning 

är en faktor som kan leda till hot och våldsyttringar (a.a., s. 71). David uttrycker exempel 

på det då han beskriver att man som personal inte orkar hålla uppe den ”mentala skärpan” 

som krävs för att utföra ett professionellt arbete under sådana arbetsförhållanden. Detta 

kan resultera i att våldssituationer uppstår som den underbemannade personalen inte kan 

hantera. Eftersom det är ledningen som är ansvarig för bemanningen, blir de indirekt en 

orsak till en ond cirkel. Det som är en faktor till att våldssituationer uppstår är samtidigt 

ett hinder för personalen att hantera dessa.  

 Vårdarnas begränsade handlingsutrymme i bemanningsfrågan kan leda till en 

känsla av maktlöshet, som i sin tur kan leda till ett grupptänkande vårdare och ledning 

emellan. Vårdarna kan då sätta sig i en offerposition (jmf Berglind, 1995, s. 127-128) där 

de betraktar sig själva som offer för ledningens handlande. Det är i den positionen svårt 

att ta sig ur svart-vittänkandet och kunna se något annat än motsättningarna (a.a., s. 133). 

Med Berglinds begrepp om vi- och dom- grupper skulle det alltså kunna ses som svårt för 

personalen att ändra sin uppfattning om ledningen, även om de skulle förändra 

bemanningsfrågan.  

 Rinnan & Sylwan (1994) skriver att aggressivitet inom vård och omsorgsarbete 

ofta försvåras av klienters svåra livssituationer, psykiska- och fysiska handikapp samt en 

ojämlik relation mellan klienten och den professionella (a.a, s. 10). Flera intagna har 

dessutom anpassningssvårigheter, missbruksproblem och andra faktorer som kan kopplas 

till svåra livssituationer (Kriminalvårdsstyrelsen, 2005, s. 12). Gustavsson & Svedberg 

(2002) uppger i sin rapport att myndigheter har angivit ett mer psykiskt labilt klientel som 

möjlig orsak till ökat våld inom kriminalvården (a.a., 29-30). Vissa respondenter 

uttryckte att de medvetet undvek vissa intagna på grund av deras möjliga reaktioner på 

bland annat delgivningar, kopplat till faktorer som tidigare nämnd forskning beskriver.  

Beroende på personalens definition av situationen uppfattar de situationer som mer eller 

mindre hotfulla. Beatrice beskriver att toleransnivån förändrats under det att hon arbetat 

på anstalten, att hon nu inte blir rädd för situationer som hon tidigare kunde bli rädd för. 

Hur hotfull en situation upplevts har berott på den intagnes psykiska och fysiska hälsa 

samt vilka typer av brott den intagna är dömd för. Beatrice berättar exempelvis att hon 
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upplevde situationen som mer obehaglig eftersom hon visste att den intagna var smittad 

med hepatit. Carina talar om att hon visste att den intagna som slog henne hade AIDS, 

och att han kunde spottas och bitas. Vad en personal har för kunskaper om en intagens 

brottshistorik och hälsotillstånd kan alltså påverka hur denne definierar situationen, och 

enligt Meads triadiska interaktionssystem, tolka det den intagna gör. 

 Respondenterna gav uttryck för att den personal som ”gör sitt jobb” och inte 

tummar på reglerna är de som blir mest utsatta av intagna. Det är möjligt att de intagna 

ser dessa personer som ett extra stort hinder för deras handlingsutrymme på anstalten. 

Om intagna då dessutom har fastnat i ett vi- och dom- gruppstänkande kan det hända att 

de inom gruppen har normer som gör det legitimt att hota personal som inkräktar på 

handlingsutrymmet. När respondenterna uttrycker att de blir hotade för att de ”gör sitt 

jobb” tyder det på att de har erfarenhet av att andra inte gör det, något som skulle kunna 

leda till ett grupptänkande även inom personalgruppen. Omständigheter av dessa slag kan 

i sin tur påverka hur personal utför sitt arbete. Respondenterna uttrycker ett bristande 

förtroende för hur ledningen handlar vid exempelvis skrivna rapporter, vilket enligt 

forskning kan bidra till att de inte anmäls (Härenstam et al., 1988, s. 289).  Det bristande 

förtroendet kan med Thomasteoremet förklaras med tänkandet; om jag rapporterar så gör 

ledningen ändå ingenting, vilket skulle kunna förklara det mörkertal inom svensk 

kriminalvård som forskningen nämner (se Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 29-30).  

7:4 Resultatredovisning och analys av tema III 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av det tredje temat som handlar om 

respondenternas upplevelser av hur hot och våld på arbetet har påverkat dem i sitt 

privatliv. 

7:4:1 Resultatredovisning av tema III: Privat påverkan 

Samtliga respondenter har berättat att de på något sätt påverkats privat av arbetsmiljön 

där det förekommer hot och våld. Hur respondenterna känner sig innan de går till jobbet 

och i vilken utsträckning de tar med sig jobbet hem är exempel på hur arbetsmiljön kan 

påverka dem utanför anstalten. Anders berättar att han som nyanställd inom 

kriminalvården tänkte att han inte skulle ta med sig jobbet hem. Men i dagsläget 

beskriver han det som något som ständigt finns med.  
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”Från början; nej, jag kommer aldrig att ta med jobbet. Men tyvärr…det är det 

undermedvetna som du har någonstans. Det liknar ett sånt här chips, det är som ett 

mikrochips. Det daterar allt och sen är det med hela tiden”.  

Han berättar att även fast han inte vill prata om jobbet hemma är det lätt att han ändå gör 

det, att det kommer automatiskt. Han säger att det i dagsläget känns väldigt tungt att gå 

till jobbet och att detta påverkar hans humör.  
”Just nu, väldigt tungt, som om man väger 300 kilo. Ingen lust, inget vidare, ingenting. 

Det är som en zombie/…/I dagens läge, på morgonen när jag går till jobbet, då är jag 

sur”.  

Beatrice beskriver att det inte alltid känts roligt att gå till jobbet men att det känns bra på 

den avdelningen hon arbetar nu. När hon jobbade på en annan avdelning kunde hon tänka 

på konflikter som skulle kunna uppstå när hon kom till arbetet.  
”Man tänkte på allt gnäll och tjafs och eventuella konflikter som kunde uppstå.. så där 

kändes det inte alls bra vid många tillfällen. Men just nu känns det bra, där jag är nu.  

Beatrice säger först att det bara var i början av hennes anställning på anstalten som hon 

tog med sig jobbet hem. När hon kom i konflikt med någon intagen som kallade henne 

diverse saker, kunde hon gå hem och tänka på det som hänt. Senast det hände beskriver 

hon det som att hon inte blev berörd av det. Nu för tiden tänker hon inte på jobbet efter 

arbetstid, i vaket tillstånd. Däremot händer det att hon drömmer om arbetet ibland. 

Carina tycker det känns bra att gå till jobbet. Hon beskriver även att hon tänker igenom 

sin arbetsdag i bilen på vägen hem. Tidigare kunde hon inte på grund av personalproblem 

och problem med intagna släppa arbetet. Men nu är hennes arbetssituation annorlunda 

och hon kan skaka av sig jobbet på vägen hem.  
”Men nu så tar jag inte med mig jobbet hem. Nu skakar jag av mig det. Jag går igenom 

dagen och kommer oftast på vad jag har glömt, vilka intagna jag har glömt bort och 

sen får man liksom, be om ursäkt dagen efter när man kommer tillbaka. Nu, nu släpper 

jag jobbet”.  

David berättar att han ibland kände att han var full av energi och tyckte jobbet var 

spännande och givande. Det var tillfällen då de var tillräckligt med personal så att de 

kunde göra ett fullgott arbete. Men majoriteten av tiden var det för lite folk, vilket gjorde 

att han kände att det var väldigt jobbigt. Han visste att han skulle få slita och riskera att 

hamna i utsatta situationer. När han arbetade på anstalten summerade han ofta dagen efter 

arbetstid, särskilt om det hade inträffat något speciellt. Han berättar att han fortfarande 
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kan tänka igenom och bearbeta händelser från anstalten, även om det var över ett år sedan 

han slutade arbeta där. 

 Samtliga respondenter beskriver att de har förändrats av att arbeta i en arbetsmiljö 

med hot och våld. Anders berättar att han var en mycket trevligare person innan han 

började arbeta på anstalten. Han beskriver att han sällan var sur och ofta hade nära till ett 

leende. Nu för tiden bråkar han inte sällan med sin sambo innan han går till jobbet. Det är 

något som han ofta ångrar, men känner att han inte kan göra något åt. 
”Men jag är inte samma person, tro mig! Om du kände mig för fem år sedan…inte 

samma person, totalt ändrad”.  

Anders menar att det har mycket med hans psyke att göra, och alla de psykiska 

påtryckningar han utsätts för i och med sitt arbete. Hotet han utsattes för är bara ett 

exempel. Beatrice tycker att de upplevelser hon fått i arbetet har påverkat henne både 

positivt och negativt. Hon har lättare att ge svar på tal. Samtidigt tror hon det är farligt att 

toleransnivån för rädsla höjs och att hon har blivit härdad.   
”Jag tycker att jag har fått lättare att ge svar på tal, jag var mesigare förut/…/Men sen 

tror jag att det är lite farligt med den där ribban jag pratade om, att den höjs och höjs 

och höjs”.  

Carina beskriver även hon att hennes upplevelser från anstalten påverkat henne privat. 

Hon säger att det var tur att hon inte arbetade på anstalten då hon var 20 och fortfarande 

gick ut på krogen.  
”Då skulle man ju bara sett snett på alla killar som kom fram till en. Jaha, vem är du, 

vem har skickat dig?”.  

Hon beskriver att hon blivit mer på sin vakt. Nu efter några år på anstalten säger hon sig 

känna av om en person har något med kriminalitet att göra. Hon har även utvecklat en 

större uppmärksamhet samt en känsla för detaljer. Vid våldssituationer inne på anstalten 

måste hon till exempel komma ihåg vilka det var och vad de gjorde, Carina beskriver det 

som att hon har ”ögon i nacken”. En nackdel som hon nämner är en förändrad 

människosyn. Då majoriteten av de intagna inte har svensk bakgrund beskriver hon det 

som att hon kan vara mer misstänksam mot invandrare. Hennes erfarenheter från arbetet 

säger henne att det mestadels är invandrare som är delaktiga i våldshändelser och 

liknande.  
”Utan det är det här, att just när det gäller intagna har man fått en liten annan syn på 

invandrare. Man blir färgad av det. Vi har nästan bara invandrare att göra med på 
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jobbet/…/Jag försöker behandla dom lika, men det blir ändå mer misstänksamhet mot 

invandrare. Som det här med misshandeln och allting, dom är inte svenskar/…/ Man 

blir färgad mer, och det är ju inte konstigt att samhället också blir färgat. Och sen när 

man jobbar med dom så tight också”.  

Detta med en ändrad människosyn är även något som David nämner. Han beskriver det 

som att han har blivit lite förstörd efter sin tid på anstalten. Han tror på det goda i 

människan men samtidigt har han blivit mer vaksam mot vissa personer. Denna 

vaksamhet är samtidigt något han är tacksam över eftersom han ser saker nu som han inte 

uppmärksammade tidigare. Exempelvis är han mer uppmärksam på bilar som rör sig 

kring hemmet. Carina vet inte om händelsen då en man ringde och varnade henne att 

hennes nummer låg ute på internet, var arbetsrelaterad, men det fick henne att byta 

mobilnummer. När hon arbetade på avdelningen där hon blev hotad var hon orolig att det 

skulle bli efterföljder i hemmet, eftersom de var så fruktansvärt arga på henne. När 

Anders blev hotad påverkade det även hans privatliv. Han och hans familj var under 

polisbevakning. Det jobbigaste med den situationen var när familjen drabbades, speciellt 

när främmande män kom och pratade med hans son. Att hot kan handla om personals 

familj ger även David exempel på. Han berättar vad intagna har sagt eller gjort mot 

personal, att de kan ta reda på var personals barn går på dagis eller hålla koll på om denne 

köper något nytt. 
”…kollat att de bytt bil, de vet vilket dagis barnen går till. Sen kan de komma fram och 

säga: vilken fin bil du har skaffat. En intagen som suttit inne i flera år och inte varit 

ute. Vilken fin jacka du köpt till barnet, den gula jackan. Det gör att man blir väldigt 

vaksam”.  

David beskriver det som att ha en mask som han kan plocka av efter arbetet. Han kan 

fortfarande vara glad och trevlig på arbetet, men det finns en gräns för hur glad och 

trevlig han kan vara. Han kan också plocka fram hårdheten om han måste, vilken kan 

vara en fördel även i andra sammanhang.  

* 

Faktorer som hur respondenterna upplever att de tar med sig jobbet hem samt hur de 

känner sig innan de går till arbetet har beskrivits. Det blir tydligt att de påverkas av hur 

situationen på avdelningen är. Även om de vill släppa jobbet när de är hemma kan det 

vara svårt. Anders liknade det med ett inbyggt ”microchip” som alltid följer med och 
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lagrar allt som händer. Beatrice berättade att hon inte tänker på jobbet hemma i vaket 

tillstånd, men att hon drömmer om det ibland. Hur de känner sig innan de går till jobbet 

kopplas åter till bemanningen på arbetsplatsen. David beskrev liksom samtliga 

respondenterna att det kunde kännas tungt att gå till jobbet ibland. De kunde vara för lite 

med personal och han visste att han skulle kunna hamna i utsatta situationer. Att hot kan 

beröra personalens familj är ett tydligt exempel på hur hot kan påverka privatlivet. 

Respondenterna har även på olika sätt framfört att de har påverkats som person av sina 

erfarenheter på anstalten. Exempelvis berättade Anders att han var trevligare förut och 

har lättare för att börja bråka nu. Både Carina och David beskrev en förändrad 

människosyn, där deras erfarenheter på arbetet har färgat dem. En större misstänksamhet, 

vaksamhet samt känsla för detaljer är något som de givit uttryck för.  

7:4:2 Analys av tema III 

Rinnan & Sylwan (1994) skriver om hur våld på arbetsplatsen kan bli ens privata 

problem om personen tar på sig skulden för det inträffade (a.a., s. 64-71). Därför är det 

inte konstigt om personalen även på annat sätt påverkas privat.  

I ”me” lagras en persons alla erfarenheter och lagrar allt som en person har varit 

med om. Alla personer handlar relativt spontant med ens ”I” utifrån ens erfarenheter från 

”me” (Trost & Levin, 2004, s. 102). I personalens me lagras alltså alla deras erfarenheter 

från anstalten, vilket kan liknas med vad Anders kallar ett inbyggt ”microchip” som 

ständigt följer med en. Att personalen även utanför arbetet påverkas av de erfarenheter 

och upplevelser de fått där kan förklaras med dessa begrepp. David ger exempel på att de 

erfarenheter han fick på anstalten finns kvar i jaget, i hans me, trots att han nu inte är 

yrkesverksam på anstalten längre. På samma sätt kan drömmar vara ett exempel på hur I 

agerar utifrån anstaltserfarenheterna, något som Beatrice har beskrivit.  

Personalens erfarenheter av arbetsmiljön och underbemanningen på anstalten är 

sådant som även det lagras i deras me. Det kan förklara att vissa respondenter ibland 

tycker att det känns tungt att gå till arbetet eller blir på dåligt humör innan de går till 

arbetet, då de vet vad som väntar och hur arbetsförhållandena ser ut. Att Anders beskrev 

det som att han ibland vägde ”300 kilo” när han skulle gå till arbetet är ett exempel på 

detta.  
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Respondenterna beskrev att erfarenheterna de fått på anstalten även påverkat hur 

de handlar och tänker. När respondenterna förklarar att de är mer vaksamma och 

uppmärksamma på vissa typer av människor säger deras erfarenheter att de borde vara 

det. Att deras tankesätt till viss del har förändrats till ett svartvitt och grupptänkande av 

deras erfarenheter kan bli till ett osynligt hinder i deras privatliv, i form av exempelvis ett 

distanstagande mot personer de associerar till intagna. Erfarenheter av en dålig ledning 

kan bidra till att de även i framtiden har svårt att få förtroende för personer i ledande 

positioner, och därmed utgöra ett hinder för handlande.   

Jaget är en konstant process, som ständigt interagerar med sig själv och andra 

(Trost & Levin, 2004, s. 104). Studiens resultat tyder liksom tidigare forskning på att hot 

och våld kan påverka hälsan negativt (Balloch et al., 1998, s. 348). Erfarenheter av hot 

och våld i kombination med en organisation som utgör många hinder för handlande i 

form av exempelvis bristande stöd och underbemanning kan leda till att personens jag 

förändras. Förändringar i form av ett ändrat humör, förändrad människosyn samt en 

förändrad psykisk hälsa.  

7:5 Sammanfattande analys  

Konstaterat är att samtliga respondenter har erfarenhet av hot och/eller våld på arbetet. 

Att vissa hot beskrivs som ”småhändelser” skulle kunna bero på att de är vanligt 

förekommande eller att det som forskning pekar på, finns en tradition av tuffhet som 

påverkar svaren.  

Våldsyttringar kan utlösas på grund av ångest, rastlöshet, svåra livssituationer 

samt fysiska och psykiska handikapp (se Rinnan & Sylwan, 1994, s. 10). Dessa faktorer 

påverkar även personalen på det sättet att de exempelvis undviker vissa intagna och 

situationer. Med hjälp av Berglinds begrepp vi- och domgrupper (se Berglind, 1995, s. 

132-133) kan ytterligare en faktor till att hot och våldssituationer uppstår förklaras. Vad 

som i anstaltsmiljön skulle kunna gynna detta grupptänkande är den tydliga uppdelningen 

mellan intagna och personal, genom exempelvis kläder och en ojämlik maktrelation. De 

olika positionerna de har innebär även förväntningar. Om personalens arbete kräver en 

distans till de intagna är det en faktor som gynnar grupptänkandet och därmed 

uppkomsten av hot och våldssituationer. Det skulle även inom de intagnas grupp finnas 
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normer som legitimerar hot och våldsbeteende. Grupptänkandet kan medföra ett 

svartvittänkande samt en syn på sig själv i en offerposition. Detta i kombination med en 

förlorad empati mot den andra gruppen skulle även kunna leda till våldsyttringar. 

Medlemskapet i en grupp medför ofta ett förminskat individuellt ansvar där individen 

känner ett tvång att handla efter gruppens normer för att inte bli utesluten.  

 Organisatoriska faktorer som underbemanning kan även det leda till 

våldsyttringar, samt bli ett hinder i personalens professionella yrkesutövande. Personalen 

upplever att bemanningsfrågan är ledningens ansvar, som både gynnar att hot och 

våldssituationer uppstår samt bidrar till att de situationerna inte kan hanteras. Personalens 

känsla av att ledningen inte är mån om personalen kan även det leda till ett 

grupptänkande mellan personal och ledning.  

Studiens resultat visar att de som utsätts är de som gör sitt jobb och håller på 

regler och förordningar, vilket innebär att det finns personal som inte gör det. Även detta 

kan leda till ett grupptänkande personal emellan. Att viss personal inte alltid håller på 

reglerna kan innebära att de intagna definierar det som att personalen har ett val att göra 

det eller ej. Det kan förklara att de intagna hotar personal även utanför arbetet och att 

även deras familjer blir påverkade. När då personal sätter gränser, medan andra inte gjort 

det ses det som något personligt och en hämndlystnad väcks mot personen.  

Hot och våld på arbetet kan även påverka personerna privat på andra sätt, såsom 

en förändrad toleransnivå vid rädsla, en förändrad människosyn och ett förändrat humör. 

Med hjälp av Meads begrepp me och I förklaras detta med att deras erfarenheter påverkar 

hur de handlar, och därmed kan de exempelvis tycka att det känns tungt att gå till arbetet.  

 Studiens resultat om när hot och våldshändelser sker stämmer överens med vad 

forskningen säger såsom negativa besked, förflyttningar samt negativa besked (se 

Gustavsson & Svedberg, 2002, s. 5-7). Med begreppet definition av situationen kan man 

dock inte påstå att en händelse är oprovocerad då det är omöjligt att helt sätta sig in i en 

annan persons definition av situationen. 
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8 Diskussion 

Under denna rubrik diskuteras uppsatsen resultat och slutsatser samt metod. Slutligen ges 

förslag till fortsatt forskning.  

8:1 Metoddiskussion / Källkritik 

Som forskare är det nödvändigt att vara medveten om sin egen påverkan på studien och 

resultaten. Det är viktigt att forskaren ifrågasätter genomförandet och resultaten på ett 

reflekterande sätt (Malterud, 1998, s. 23). Detta då det påverkar reliabiliteten och 

validiteten i materialet.  

Den kvalitativa designen passade uppsatsens syfte då det var ämnat att beskriva 

personers erfarenheter och upplevelser. Genom en kvantitativ studie hade flera personer 

kunnat nås inom tidsramen. Antagligen hade inte lika beskrivande svar som 

respondenterna givit erhållits, och därmed hade inte uppsatsens frågeställningar 

besvarats. Att undersöka hur stor andel personal som blivit utsatt lämnas därför till 

fortsatt forskning.  

Under intervjun påverkar alltid intervjuaren intervjun. Ens förförståelse och 

fördomar kan exempelvis påverka vilka frågor som ställs och vilka slutsatser som dras 

(a.a., s. 42-44). Därför har förförståelsen redovisats innan genomförda intervjuer och 

reflekterats över under arbetets gång. Förväntningar av svaren kan ha blivit färgade av 

den tidigare forskningen, vars kapitel skrevs i nära anslutning till genomförda intervjuer.  

För att göra en bra intervju krävs mycket av intervjuaren. Som att fatta snabba 

beslut i samspel med respondenten, samt att följa upp de mest väsentliga svaren för 

frågeställningarna (Kvale, 1997, s. 136). Med mer övning av att intervjua hade flera 

viktiga aspekter som nu missades sannolikt kunnat fångas upp. I efterhand upptäcktes en 

del ”dött material”, material som inte besvarade frågeställningarna. Detta material kan i 

en viss grad bidra till att validiteten blir lägre eftersom kvaliteten på materialet kan 

variera (Malterud, 1998, s. 76). Med bättre intervjuskicklighet hade detta kunnat 

undvikas.  

Ett slumpmässigt urval i denna studie innebar att det enda kriteriet för 

respondenter var att de var kriminalvårdare, detta utan att veta vad de hade för 

erfarenheter om fenomenet som syftades att beskriva. Att samtliga respondenter med ett 
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slumpmässigt urval ändå hade erfarenhet av fenomenet skulle kunna innebära att de som 

tillfrågade medvetet eller omedvetet valde personer med erfarenhet av fenomenet, eller 

att det var slumpen som avgjorde. Det skulle även kunna betyda att det är vanligt 

förekommande. 

Teorierna som har använts som analysverktyg valdes med fokus på interaktion, i 

vilket hot och våld tar form. Begreppen har kunnat förklara de fenomen som resultaten 

visar.  

Trots litteratur om anstalter i andra länder kan det vara svårt att dra paralleller till 

svenska anstalter då andra länders kriminalvård och mål för verksamheten kan skilja sig 

från Sveriges. Viss litteratur med relevant forskning har varit äldre och fakta kring 

tidsmässiga förändringar saknas. Kanske behövs det mer forskning kring just 

anstaltspersonal och deras arbetsmiljö? 

8:2 Diskussion av resultat och slutsatser 

Kriminalvårdare har en viktig arbetsuppgift, inte bara för de intagna, utan för hela 

samhället. För att de ska göra ett bra arbete krävs att de får veta att de är betydelsefulla.  

 Anstaltsmiljön består liksom i samhället i övrigt av ett grupptänkande. Det kan 

synas mellan olika utbildningar, åldersgrupper, etnicitet eller politiska åskådningar. Det 

är dock tänkbart att grupptänkandet är särskilt utpräglat i en anstaltsmiljö. Även om två 

grupper inte sympatiserar med varandras åsikter behöver det inte betyda att det leder till 

hot eller våldshandlingar. På en anstalt handlar det även om makt och kontroll mellan 

intagna och personal, vilket är svårt att jämföra med många andra grupper i samhället 

eftersom de innanför murarna inte kan undvika varandra.  

Om grupper i samhället utför hot eller våldsbrott mot varandra medför det ofta 

sanktioner, men kanske är detta inte något som fungerar avskräckande eftersom de redan 

avtjänar ett straff, och hindrar dem därför inte från att begå nya brott. Ett minskat 

grupptänkande genom integrering mellan grupperna skulle kanske kunna minska hot och 

våldsdåd mot personalen. Utan att veta hur det ser ut på de resterande anstalterna i 

Sverige, frågar vi oss om en sådan integrering är möjlig. Eller om det är något som är 

orimligt ur säkerhetsaspekten. Ett straff som fängelse har bland annat som uppgift att 
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markera att en handling har varit felaktig. Att öka respekten och toleransen mot andra 

individer måste därför börja innan anstaltsvistelsen. 

 Resultaten i föreliggande studie har visat att anstalten är en påfrestande 

arbetsmiljö där hot och våld förekommer. Är detta något nödvändigt ont för att skydda 

samhället och rehabilitera de intagna? Är personals utsatthet priset som samhället får 

betala för att samhället ska skyddas och de intagna ska återanpassas? Vi tror inte att det 

beror på en specifik grupp, utan att det är ett organisatoriskt sammanhang där alla delar 

och personer hänger ihop och bidrar till en gemensam miljö. Vi har inte uppfattningen 

och vill inte heller förmedla en bild av alla intagna som våldsamma. Vi tror däremot att 

våld och hot beror på flera faktorer i anstaltsmiljön som bland annat har att göra med 

individens situation och välmående.  

 Som blivande socionomer har vi en arbetsmiljö att vänta där hot och våld kan vara 

en del av arbetsvillkoren. Frågan är hur förberedda och rustade vi är och kan bli för 

sådana situationer. Det borde inte vara så att vi ska lära oss hantera situationerna 

allteftersom vi erfar dem i arbetslivet. Lämpligare borde vara att andras erfarenheter kan 

bidra till att rusta för hantering av sådana situationer redan under utbildningen. Andras 

erfarenheter är viktiga att ta vara på och samtidigt möjliga att använda för att förebygga 

hot och våldssituationer i vårt kommande yrkesliv. Det är även viktigt att de som har 

makt att förändra eller påverka situationen är de som lyssnar och använder sig av de 

erfarenheter som finns.  

 Yrkesrollen är en stor del av en persons tid och liv som också kan förändra 

personers åsikter och tankesätt. I studien har vi hört exempel på att arbetet förändrar 

personers människosyn. Vi tror därför att det är viktigt att reflektera över och 

medvetengöra sådana föreställningar för att minimera generaliseringar av människor och 

förenklingar av tillvaron. Dessa föreställningar har ofta tendens att bli fördomar som ökar 

grupptänkandet mellan människor i samhället. Därför är det viktigt att reflektera över 

föreställningar av typen att ”bara för att alla kriminella på anstalten är blåögda, betyder 

det inte att alla blåögda är kriminella”. 

 Att personal påverkas av faktorer i arbetet visar på vikten av att bearbeta 

upplevelser, i exempelvis handledning. Liksom skolor som hanterar mobbing genom att 

 50



flytta på den mobbade flyttas personer mellan avdelningar vid utsatthet. Detta innebär att 

problem av detta slag endast blir tillfälligt lösta medan grundproblematiken kvarstår.  

 I denna studie har vi inte sett en heltäckande bild av anstaltsmiljön, utan endast till 

fenomenet hot och våld. Studiens forskningsgenomgång redogör för att hot och våld 

också förekommer inom flera andra områden för socialt arbete, varpå resultaten även kan 

vara av betydelse för dessa. I en arbetsmiljö där utsatthet inte motverkas eller tas på allvar 

kan det vara svårt att orka arbeta kvar en längre tid. För att få personal att stanna och göra 

ett bra jobb krävs att det finns en medveten strävan att motverka hot och våld. Att 

studiens resultat har beskrivit motsatsen gör kriminalvårdens vision ännu svårare att 

uppnå.  

8:3 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning kring hot och våld pekar på vissa könsskillnader, både när det gäller 

utsatthet och rädsla för det (se Balloch et al., 1998, s. 329, 344;Jayaratne et al., 2004, s. 

447-450). Med uppsatsens urval hittades inga könsskillnader, vilket därför lämnas till 

fortsatt forskning.  

Med hjälp av forskning har paralleller dragits mellan institutionsvård och 

anstalter. Dessa båda är yrkesgrupper utsatta för våld i arbetet. Intressant skulle vara att 

forska kring institutionspersonals erfarenheter samt påverkan av fenomenet.   

 Resultaten i denna studie visar att hot mot anstaltspersonal även kan förekomma i 

hemmet och att fenomenet påverkar dem privat. Därför skulle det också vara intressant 

att forska kring hur familjemedlemmar påverkas av detta.   

 Studiens resultat påvisade även att ledningen har en stor roll vad gäller 

hanteringen av hot och våld, samt uppkomsten av den. Intressant skulle vara att ta reda på 

vad ledningen har för erfarenheter av hot och våld. Har de liknande erfarenheter eller är 

det kriminalvårdarna som har det främsta klientansvaret som är mest utsatta? Hur 

påverkar detta i sin tur deras hantering av personals utsatthet? Ett missnöje kring vad 

personal har för stöd från ledningen har framförts i denna studie, vilken betydelse kan 

detta ha av bearbetning av utsatthet? 
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 Studiens resultat med fyra respondenter visade att samliga har erfarenhet av hot 

och våld. För att undersöka omfattningen av fenomenet kan fortsatt forskning vara en 

kvantitativ studie med exempelvis samtliga vårdare på en anstalt. 

9 Slutord 

 
Vi vill här rikta ett stort tack till alla som hjälp vår uppsats framåt. Inledningsvis vill vi 

tacka Sanna Tielman och Johan Kejerfors som under de inledande veckorna på terminen 

har motiverat, inspirerat och tipsat oss inför vägen till en färdig uppsats. Vi vill också 

rikta ett stort tack till Louisa som hjälpte oss med värdefulla åsikter och mycket mer! 

Tack också till familj och vänner som korrekturläst och stöttat oss. Tack alla ni 

respondenter som så gästvänligt bjöd in oss i era hem och delade med er av era värdefulla 

erfarenheter och upplevelser. Hoppas att vi framställde era berättelser så rättvist som 

möjligt. Slutligen ett stort tack till vår handledare Stefan Wiklund som med sina ”keep up 

the good work” har väglett oss till ett slut av denna uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52



10 Referenslista 

 
Arbetsmiljöverket. (2006). Broschyrer, ADI 553. Hämtad från internet 26 april 2006 från 
[http://www.av.se/publikationer/broschyrer/]. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.  
 
Balloch, S., Pahl, J., & McLean, J. (1998). Working in the social services: Job 
satisfaction, stress and violence. Journal of social work, 28, (3), 329-350. 
 
Barbosa da Silva, A., & Wahlberg, V. (1994). Vetenskapsteoretisk grund för kvalitativ 
metod. I B. Starrin & P-G. Svensson (Red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori (pp. 
41-72). Lund: Studentlitteratur.  
 
Berglind, H. (1995). Handlingsteori och mänskliga relationer. Borås: Natur och Kultur. 
 
Billinger, K. (2005). Fokusgrupper – en datainsamlingsmetod. I S. Larsson, J. Lilja & K. 
Mannheimer (Red.). Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 169-177). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
BRÅ (2006). Kartläggning av hot och våld mot personal inom kriminalvårdens personal 
(Regeringsuppdrag) Hämtad från internet 26 april 2006 från 
[http://www.bra.se:80/extra/link/?module_instance=1&action=link_show&id=166]. 
 
Gustavsson, J., & Svedberg, B. (2002). Hot och våld mot personal i kriminalvården. 
Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen. 
 
Härenstam, A., Palm, U., & Theorell, T. (1988). Stress, health and the working 
environment of swedish prisonstaff. Work & stress, 2, (4), (281-290).  
 
Jayaratne, S., Croxton, T., & Mattison, D. (2004). A national survey of violence in the 
practice of social work. Families in society: The journal of contemporary social services, 
85, (4), 445-453.  
 
Kriminalvårdsstyrelsen. (2005). Kriminalvård i Sverige 2005. Norrköping: 
Kriminalvårdsstyrelsen.  
 
Kriminalvårdsverket. (2006a). Om kriminalvården. Hämtad från internet 1 maj 2006 från 
[http://www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____1982.aspx].  
 
Kriminalvårdsverket. (2006b). Klassifiering A-F – Kriminalvården. Hämtad från internet 
1 maj 2006 från [http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____3705.aspx].  
 
Kriminalvårdsverket. (2006c). Fängelse – Kriminalvården. Hämtad från internet 1 mars 
2006 från [http://www.kvv.se/templates/KVV_PortalTargets____1950.aspx].  

 53



 
Kriminalvårdsverket. (2006d). Allt fler fängelser – Kriminalvården. Hämtad från internet 
29 mars 2006  [http://www.kvv.se/templates/KVV_NewsAtricle____4080.aspx].  
 
Kriminalvårdsverket. (2006e). Några av våra yrken – Kriminalvården. Hämtad från 
internet 2 maj 2006 [http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2133.aspx]. 
  
Kriminalvårdsverket. (2006f). Lämplig bakgrund- kriminalvården. Hämtad från internet 2 
maj 2006 från [http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2248.aspx].  
 
Kriminalvårdsverket. (2006g). Kriminalvårdens nya organisation – 2006. Hämtad från 
internet 27 februari 2006 från 
[http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____3532.aspx].  
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod. I S. Larsson, J. Lilja & K. Mannheimer (Red.), 
Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 91-128). Lund: Studentlitteratur.  
 
Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicins forskning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Nationalencyklopedin. (2006). Nationalencyklopedins internettjänst. (sökord: våld & 
hot). Hämtad från internet 20 april 2006 från [http://www.ne.se].  
 
O´Beirne, M., Denney, D., & Gabe, J. (2004). Fear of violence as an indicator of risk in 
probation work. Its impact on staff who work with known violent offenders. British 
journal of Criminology, 44, (1), 113-126. 
 
Riksrevisionsverket. (2003). Kriminalvårdens personal. Uppföljning av 
Riksrevisionsverkets granskning av personalfrågor år 1998/99 – ett regeringsuppdrag. 
Stockholm: Riksrevisionsverket.  
 
Rinnan, t., & Sylwan, U. (1994). Hjälparens utsatthet – psykiska påfrestningar i social 
omsorg. Borås: Natur och kultur.  
 
Sandström, S. (1996). Våld och hot i människovårdande yrken. Falköping: Liber 
utbildning. 
 
Shields, G., & Kiser, J. (2002). Violence and aggression directed toward human service 
workers; An exploratory study. Families in society, 84, (1), 12-20.  
 
Sjöström, U. (1994). Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I B. Starrin & P-G. 
Svensson (Red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori (pp. 73-90). Lund: 
Studentlitteratur.  
 

 54



Trost, J., & Levin, I. (2004). Att förstå vardagen med ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. I P. Esaiasson, M. Giljam, H. Oscarsson & L. Wägnerud 
(2004). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle individ och marknad (pp. 442-
448). Stockholm: Nordstedts Juridik. 
 
Waddington, P. A. J., Badger, D., & Bull, R. (2005). Apprasing the inklusive definition 
of workplace ´violence´. British journal of Criminology, 45, 141-164.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55



Bilaga 1 Intervjuguide 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Yrkeserfarenhet? 

Varför började du arbeta på anstalt? 

 

Hur upplever anstaltspersonal att de påverkas i sin professionalitet av hot och våld 

på arbetsplatsen?  

Har du varit delaktig i en hot och/eller våldssituation på din arbetsplats? 

Har du bevittnat en hot och/eller våldssituation riktat mot en arbetskollega? 

Har du varit sjukskriven på grund av någon händelse som skett på arbetsplatsen? 

Hur upplever du att attityden mellan personal och intagna är? 

Har någon gång rädsla eller oro påverkat ett beslut? 

Behandlar du intagna olika beroende på hur de beter sig mot dig? 

Är hot och våld något som diskuteras på din arbetsplats? 

 

Hur upplever anstaltspersonal att de påverkas privat av hot och våld på 

arbetsplatsen? 

Händer det att du ”tar med dig jobbet hem”? 

Hur känner du dig när du går till jobbet? 

Kan du tänka dig att arbeta kvar resten av ditt arbetsliv? 

Har du någon gång tänkt på att sluta på grund av hot och våld på din arbetsplats? 

Har du känt att du eller din familj varit hotad? 

Har de upplevelser du fått i ditt yrke påverkat hur du handlar privat? 

Upplever du någon skillnad hos dig beroende på om du har arbetskläderna på dig eller 

inte?  
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Bilaga 2 Information till intervjupersoner 

 

2006-04-03 

 

Information till intervjupersoner! 

 

Först vill vi ge ett stort tack till dig som ställer upp, utan dig hade inte vår uppsats varit 

möjlig att genomföra! 

 

I vår uppsats kommer du vara helt anonym. Ditt verkliga namn kommer inte användas. Vi 

kommer inte heller skriva vilken specifik arbetsplats du arbetar på.  

 

De genomförda intervjuerna spelas in på band med bandspelare. För att kunna arbeta med 

dem skriver vi ut dem på papper.  

Då uppsatsen är färdig i maj - juni 2006 kommer det utskrivna materialet och de 

inspelade banden förstöras.  

Materialet kommer inte heller användas till något annat än just denna uppsats.  

 

Har du några frågor är det bara att ringa: 

Jeanette Åhman XXXX – XX XX XX 

Sofia Elmquist XXXX – XX XX XX 

 

 

Tusen tack för ditt deltagande!  

 

 

Med vänliga hälsningar Jeanette & Sofia.  
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