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Abstract 

Studiens syfte var att undersöka kriminalvårdares upplevelser av yrkesrollen och 

komplexiteten i uppdraget. Utgångspunkten var att yrkesrollen bygger på ett komplext och 

sammansatt uppdrag då det innehåller aspekter av såväl ”vård” som ”vakt”, och medan 

motsvarande komplexitet i det sociala arbetets praktik problematiseras och utgör en 

kunskapsbas i praktiken, förefaller denna saknas för kriminalvårdarrollen.  

Studien har utförts genom kvalitativa intervjuer, vilka analyserats ur ett rollteoretiskt 

perspektiv, med särskilt fokus på rollförväntningar, rollkonflikter och en modell för ett 

cykliskt samspel i en ”role-taking-process”.  

Resultatet visade på likheter i många aspekter av de intervjuades upplevelser av yrkesrollen, 

men just i fråga om komplexiteten fanns relativt stora skillnader i upplevelse och 

förhållningssätt. Analysen visade att upplevelsen av komplexiteten som en rollkonflikt eller ej 

hänger samman med förhållandet mellan egna och andras förväntningar, vilka av dessa man 

prioriterar respektive förkastar, förekomsten av ett klientcentrerat perspektiv samt hur man 

primärt definierar sin yrkesroll. Såväl upplevda som ”dolda” rollkonflikter hos de intervjuade 

manifesterades i olika typer av distanseringsstrategier och orsakade i vissa fall en rollstress. 

Då de förväntningar som styr upplevelsen av rollen, konstaterades vara diffusa eller oklara, 

var en av slutsatserna att klara och tydliga förväntningar gynnar såväl vårdarnas 

arbetssituation som verksamhetens effektivitet. 

 

 

Nyckelord: rollförväntningar, rollkonflikter, kriminalvårdarrollen 
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Inledning 

Kriminalvård. Ett ord som väcker debatt i dagens samhälle. Debatten kring kriminalvården 

och dess verksamhet var särskilt intensiv i massmedierna under de första åren av 2000-talet. 

Uppmärksamhet kring spektakulära rymningar våren och framförallt sommaren 2004 bidrog 

till att rikta fokus i debatten mot kontroll- och säkerhetsaspekten av verksamheten. Antingen 

debatterades åtgärder för ökad säkerhet i form av ”tuffare tag” och tekniska lösningar, 

alternativt så kritiserades denna hållning till förmån för en ”humanare”  kriminalvård – vad 

detta innebär utvecklades dock sällan. Kriminalvårdens uppdrag handlar dock om så mycket 

mer än säkerhet och kontroll. I Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kriminalvården 

anges att målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors 

trygghet (s. 1). För verksamhetsområde verkställighet av påföljd anges målet att påföljder 

skall verkställas på ett säkert och humant sätt och att återfall i brott skall minska (a.a., s. 3). 

Innebörden av dessa målformuleringar finner man i den budgetproposition (prop. 2005/06:1) 

som ligger till grund för regleringsbrevet. Kortfattat kan man där utläsa att kriminalvårdens 

uppgift består i såväl ett säkerhets- och kontrolluppdrag som ett uppdrag att rehabilitera eller 

påverka de dömda till förändring.  

    Den yrkesgrupp som i den dagliga verksamheten på landets anstalter har att utföra detta 

uppdrag är kriminalvårdarna. Kriminalvårdarrollen har genomgått stora förändringar under 

den senaste 10-årsperiden. I och med borttagandet av de särskilda behandlingsassistenterna 

från anstalterna och införandet av kontaktmannaskapet som arbetsmetod i mitten av 1990-talet 

togs det första steget bort från den traditionella ”fångvaktarrollen” mot dagens mer komplexa 

yrkesroll. En av orsakerna till denna utveckling var vårdarnas önskan att få ett mer 

meningsfullt arbete, som inte enbart innebar att ”vakta” utan även att bidra till 

rehabiliteringen av de intagna (Amilon & Edstedt, 1998, s.92ff). Därmed kom 

kriminalvårdarrollen mer att likna den ”klassiska” socialarbetarrollen med ett uppdrag att i 

direktarbetet med klienterna påverka till förändring. Arbetsuppgifterna som innebär kontroll 

och ”vakt” ingår dock fortfarande i kriminalvårdarens roll, och kombinationen av dessa olika 

aspekter utgör en inte helt oproblematisk förutsättning i arbetet – en förutsättning som dock 

getts relativt liten uppmärksamhet i debatten kring kriminalvårdens verksamhet.  

    I diskursen kring det ”traditionella” sociala arbetets praktik är denna omständighet – att 

yrkesrollen innehåller såväl hjälpande som kontrollerande aspekter – mer framträdande. Här 

problematiseras förhållandet och utgör en del av den kunskapsbas utifrån vilken arbetet 

bedrivs och utvecklas. Motsättningen i socialarbetarrollen beskrivs i litteraturen som en 

ofrånkomlig, svårhanterlig och problematisk aspekt av socialt arbete. Problematiken som det 

ger upphov till  beskrivs vanligen som den påverkan det har på det som sker i mötet mellan 

socialarbetare och klient, hur det påverkar relationen, kommunikationen och möjligheten att 

mötas för att nå en förändring (Jenner, 1995; Näsman, 1992; Skau, 2001). 

    Studier och litteratur om socialarbetarrollen i allmänhet, och även om motsättningarna i 

rollen, finns det relativt gott om – motsvarande kunskapsbas om kriminalvårdarens yrkesroll 

förefaller dock förhållandevis sparsam, i synnerhet från perioden efter införandet av ”den 

nya” yrkesrollen. Frågor om ”yrkesrollens dubbla krav”, rimligheten i arbetsuppgifternas 

skiftande karaktär samt behovet av en specialisering av yrkesrollen har väckts av författare till 

flera granskningar och rapporter rörande kriminalvården (Kontaktmannaskap, KVS, 

Norrköping; RRV, 2002:26; Statskontoret, 2003:20 ). Frågorna har dock i dagsläget ännu inte 

belysts närmare. I en strävan att utveckla kriminalvårdens verksamhet, inte minst med 

avseende på de rehabiliterande insatserna, förefaller sådan kunskap om yrkesrollens 

förutsättningar önskvärd. En möjlig väg är att undersöka hur kriminalvårdarna själva upplever 

yrkesrollen och den komplexitet som uppdraget innehåller. 
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Syfte  och frågeställningar 

Syftet med studien är undersöka hur kriminalvårdare upplever sin yrkesroll och komplexiteten 

i uppdraget. För att undersöka hur vårdarna upplever sin yrkesroll förefaller det angeläget att 

inledningsvis undersöka frågeställningen 

 

- Vad upplever intervjupersonen att vårdarens yrkesroll är? 

 

Först därefter kan detta sättas i relation till hur intervjupersonen upplever yrkesrollen utifrån 

frågeställningarna 

 

- Vilka förväntningar upplever intervjupersonerna i sin yrkesroll från chefer, intagna och 

samhället? 

- Hur upplever intervjupersonerna komplexiteten i uppdraget/yrkesrollen? 

 

 

Varför är studien intressant? 

Även om det finns forskning inom det sociala arbetets praktik som behandlar problematiken 

och denna kunskap är av intresse och relevans även för kriminalvårdens verksamhet skiljer sig 

förutsättningarna för ”traditionellt” socialt arbete och kriminalvårdarens arbete åt på en 

central punkt. Då aspekten ”att hjälpa” är i fokus, och kontrollaspekten är en bieffekt eller ett 

verktyg i traditionellt socialt arbete, är kontrollen (frihetsberövandet) en av huvuduppgifterna 

i kriminalvårdens verksamhet. En annan förutsättning som skiljer sig är den att medan 

traditionellt socialt arbete ofta utövas utifrån en ramlag (Socialtjänstlagen, SoL) med visst 

utrymme för bedömningar och flexibilitet för yrkesutövaren,  styrs kriminalvårdens 

verksamhet utifrån ett regelverk som är betydligt mer preciserat på detaljnivå (Lagen om 

kriminalvård i anstalt, KvaL, Kriminalvårdsverkets författningssamling, KVVFS, m.fl.). 

Utifrån dessa skillnader är det intressant att undersöka hur kriminalvårdare upplever sin 

yrkesroll i arbetet med de klienter som ofta är gemensamma med andra instanser som utövar 

socialt förändringsarbete. 
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Metod 

 

Metodval 

Utifrån studiens syfte att fånga intervjupersonernas upplevelse av yrkesrollen valdes 

samtalsintervjuer som undersökningsmetod (Kvale, 1998, s.32; Esaiasson et al, 2003, s. 280). 

Ett annat alternativ hade varit gruppintervjuer eller s.k. fokusgrupper (Esaiasson et al, 2003, 

s.345). Utifrån undersökningens ämne gjordes dock bedömningen att sannolikheten att få mer 

detaljerade, uttömmande och nyanserade svar var större vid enskilda intervjuer än vid 

gruppintervjuer. Detta utifrån att ämnet kan vara känsligt såtillvida att man inte vill erkänna 

eventuella brister och framstå som en ”dålig” vårdare eller beröra aspekter av organisationen 

som man är kritisk till inför sina kollegor. Ytterligare en anledning till att enskilda intervjuer 

föreföll mer lämpade i detta fall var att det bedömdes finnas en risk att man av respekt för 

klienter inte heller skulle vara villig att beröra situationer med aktuella klienter/intagna, vilket 

kunde komma att begränsa eller påverka resultatet av undersökningen. 

 

 

Urvalsförfarande 

Av resursmässiga (tid samt resekostnader) skäl begränsades urvalet av möjliga anstalter till 

anstalter i stockholmsområdet. Två av dessa anstalter uteslöts från urvalsprocessen pga. att jag 

vid tiden för intervjuerna själv arbetade eller tidigare hade arbetat på dessa och av 

forskningsetiska skäl ville undvika att hamna i situationen att jag intervjuar en nuvarande eller 

tidigare kollega. På grundval av den information om respektive anstalts verksamhet, 

utformning och inriktning som vid den tiden fanns tillgänglig på kriminalvårdsverkets 

hemsida (www.kvv.se) valdes därefter två stycken av de resterande kriminalvårdsanstalter 

som finns i området utifrån principen om ”mest lika” förutsättningar (jfr Esaiasson et al, 2003, 

s. 100), för att konstanthålla faktorer som bedömdes kunna påverka intervjupersonens 

upplevelse, och därmed göra intervjupersonernas utsagor mer jämförbara. De faktorer som 

togs hänsyn till i urvalet var säkerhetsklass, eventuell speciallinriktning för verksamheten 

samt kön på intagna. Utifrån dessa kriterier valdes slutligen två anstalter i samma 

säkerhetsklass, för manliga intagna och som bedriver verksamhet på s.k. normalavdelningar 

(dvs. avdelningar utan särskild inriktning mot motivation och/eller särskilda 

behandlingsinsatser).  

    Den första kontakten med anstalterna skedde via telefonkontakt med respektive 

kriminalvårdsinspektör, varefter en skriftlig förfrågan översändes enligt överenskommelse 

med dem. I förfrågan redogjordes för studiens syfte och urvalskriterier för intervjupersoner 

samt uttrycktes en önskan om att förfrågan skulle vidarebefordras till berörd personal. På den 

ena anstalten informerades personalen om förfrågan vid ett personalmöte, och efter ytterligare 

telefonkontakter mellan mig och anstalten erhöll jag uppgift om tre vårdare som visat intresse 

att delta varefter tid för intervju bokades med dessa. På den andra anstalten tillfrågades den 

första intervjupersonen direkt av kriminalvårdsinspektören, varefter denna kontaktade mig 

och tid för intervju bokades. Ytterligare två intervjupersoner rekryterades från denna anstalt 

genom en direkt förfrågan från den första intervjupersonen i samband med intervjutillfället.   

 

 

Intervjupersonerna 

Gruppen av intervjupersoner bestod således av totalt 6 personer. Tre stycken kvinnor i 

åldrarna 25-60 år och tre män i åldrarna 25-50. Samtliga av dem är verksamma som 

kontaktmän i enlighet med mina urvalskriterier för att säkerställa att de arbetade i direkt 

klientkontakt. Ett annat av mina kriterier för intervjupersonerna var att de skulle varit 

http://www.kvv.se/
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verksamma inom kriminalvården i två år eller mer. Fyra av intervjupersonerna hade vid 

intervjutillfället varit anställda som vårdare i tre till fyra år, och en i hela 15 år. Den sjätte 

intervjupersonen hade dock bara varit anställd som vårdare i ca sex månader. Anledningen till 

att denna person ändock kom att ingå i urvalet berodde främst på bristande kontroll från min 

sida vid rekryteringstillfället. Denna person hade dock tidigare under en kortare period haft en 

annan tjänst inom kriminalvården som även den innebar direkt klientkontakt, och hade alltså 

mer erfarenhet av såväl kriminalvården som direktkontakt med klienter än de sex månader 

denne varit verksam som vårdare och kontaktman. Övriga fem intervjupersoner hade inte haft 

någon annan typ av tjänst inom kriminalvården.   

 

 

Intervjuernas genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes på anstalterna under respektive intervjupersons arbetstid. 

Fyra av de sex intervjuerna genomfördes i besöksrum (särskilda besöksrum där intagna 

normalt tar emot sina besök) på respektive anstalt. Dessa intervjuer genomfördes utan avbrott 

och intervjupersonerna föreföll avslappnade och trygga i intervjusituationen. Två av 

intervjuerna genomfördes på anstaltens kansli. Vid dessa intervjuer blev vi vid ett eller flera 

tillfällen avbrutna av att det kom in personer som behövde tillgång till det rum vi satt i. Jag 

upplevde dock inte att intervjupersonerna blev störda eller verkade otrygga i situationen pga. 

detta, däremot tappade jag tråden vid ett par tillfällen, varför kvalitén på dessa intervjuer 

dessvärre kan ha påverkats av denna omständighet. 

    Samtliga intervjuer genomfördes utifrån en på förhand konstruerad intervjuguide. Denna 

var indelad i de huvudsakliga teman eller områden jag ville beröra under intervjun, med 

huvudfrågor samt möjliga följdfrågor under varje tema. Den ursprungliga intervjuguiden 

utvecklades och utökades efter den första intervjun, då denna gav uppslag till ytterligare 

centrala frågor under de olika teman som berördes. Denna utökade intervjuguide användes 

sedan i de fem följande intervjuerna, varför samtliga sex intervjuer i praktiken innefattat 

samma teman och frågeställningar.  

    Intervjuerna pågick i mellan 45 min till ca 1 tim 10 min, och samtliga spelades in på band. 

Intervjupersonerna påmindes innan intervjun inleddes om ämnet för intervjun, och 

informerades om att de hade rätt att avbryta intervjun, låta bli att svara på frågor samt att 

deras anonymitet garanterades. 

 

 

Litteratursökning och val av teori 

Litteratursökningen har skett på tre de övergripande områdena kriminalvården och 

kriminalvårdarrollen, motsättningar i socialarbetarrollen och teori.  

 

 

Kriminalvården och kriminalvårdarrollen 

Sökorden för detta område var ”kriminalvård”, ”kriminalvården”, ”kriminalvårdare” och 

”kriminalvårdarrollen”. Sökningar utfördes i Libris, Stockholms stadsbiblioteks katalog, och 

på KVV:s hemsida (www.kvv.se), samt via länkar till regleringsbrev och lagtexter. 

    Om kriminalvården som organisation och statlig myndighet, samt kriminalvårdarrollens 

innehåll och utveckling fanns ganska gott om litteratur och information att hämta. Likaså 

information om de regelverk som styr verksamheten. Vad gäller litteratur och forskning om 

vårdarrollen i allmänhet förefaller detta sparsamt, och vad gäller vårdares upplevelser av 

yrkesrollen kunde jag inte finna någon alls. Det material som hittats och som i någon mån 

berör vårdarrollen består främst av rapporter av utredningar och granskningar, av beskrivande, 

kartläggande eller bedömande karaktär, med fokus på framför allt effektivitet och 
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organisation. En beskrivning av kontaktmannaskapets utveckling samt en utredning om 

kriminalvårdens utbildning hittades och bedömdes innehålla relevant kunskap. Dessa 

rapporter genererar viss kunskap om kriminalvårdarrollen, men för närmare forskning och 

kunskap kring upplevelsen av yrkesrollen och komplexiteten i uppdraget riktades sökningen 

mot forskning kring socialarbetarrollen och ”motsvarande” komplexitet i denna. 

 

 

Studier om socialarbetarrollen 

Avsnittet om motsättningarna i socialarbetarrollen baseras på en av författaren tidigare utförd 

litteraturstudie i ämnet. Sökningarna inför denna utfördes i Libris, Stockholms stadsbiblioteks 

katalog, samt Artikelsök. Sökord som användes var; ”socialarbetare”, ”socialarbetarrollen”, 

”socialt arbete”, ”yrkesroll”, ”motsättningar i yrkesrollen” och ”komplexitet i yrkesrollen”. 

    Motsättningen i socialarbetarrollen är en aspekt som sällan behandlas för sig, eller så att 

säga utgör huvudsakligt fokus för undersökningar, diskussionen om motsättningen och dess 

konsekvenser kommer istället ofta in som en av aspekterna i beskrivningen av det sociala 

arbetet som helhet. I sammanställningen av forskning på detta område användes därför 

litteratur som behandlar det sociala arbetet avseende interaktionen mellan klient och 

socialarbetare, socialarbetarens/det sociala arbetets roll och funktioner. 

 

 

Val av teori och teorisökning 

Valet av teoretisk ansats har skett i två omgångar. Genomgången av det som finns skrivet om 

kriminalvårdarnas yrkesroll respektive socialarbetares upplevelser av motsättningarna i 

yrkesrollen gav inga direkta uppslag till val av teoretiska utgångspunkter för studien.  

    Med utgångspunkt i studiens intresse för upplevelser av rollen och dess komplexitet 

föreföll ett rollteoretiskt perspektiv, med fokus på rollförväntningar och rollkonflikter 

användbart som teoretiska utgångspunkter för intervjuerna. Sökningen av teorisk litteratur 

genomfördes i Libris samt Stockholms stadsbiblioteks katalog. Sökorden som användes var: 

”rollteori”, ”roll”, ”yrkesroll”, ”Role Theory”. Den inledande sökningen gav en rad 

introduktionsböcker i socialpsykologi, där de rollteoretiska begreppen redogjordes för i olika 

omfattning. Det samlade rollteoretiska perspektiv som valdes har sin utgångspunkt i 

definitionen av begreppet roll som summan av förväntningar på beteende och rollkonflikter 

som motstridiga förväntningar (Nilsson, 1996; Sjödén, 1980; Helkama, Mylleniemi, & 

Liebkind, 2000; Westlander, 1993), och utgjorde den grundläggande teoretiska ramen för 

intervjuerna.  

    Vid den inledande bearbetningen av det empiriska materialet stod det dock klart att 

ytterligare begrepp behövdes för att utifrån ett rollteoretiskt perspektiv analysera förhållandet 

mellan de centrala aspekterna i materialet med utgångspunkt i intervjupersonernas perspektiv. 

En vidare sökning gjordes i ett försök att finna relevanta studier där de rollteoretiska 

begreppen använts. Resultatet av sökningen visade dock att det rollteoretiska begreppet under 

senare tid främst använts i studier av könsroller samt i ett utvecklingsteoretiskt perspektiv. En 

ytterligare sökning (som nu även omfattade ett organisationsteoretiskt perspektiv) gav några 

bidrag som behandlade organisationers strukturer, funktioner och utveckling ur ett 

rollteoretiskt perspektiv, bl.a. en modell för ”role-taking-processen” av Katz & Kanh (1978). 

Modellen fokuserar på det cykliska samspelet mellan aktörer i ett organisatoriskt 

sammanhang, och den betydelse det har för individernas beteende i rollen. Centrala begrepp i 

modellen utgörs av ”sänd” respektive ”mottagen” roll, där mottagen roll syftar på 

rollinnehavarens upplevelse eller tolkning av egna och andras förväntningar på den egna 

rollen. Intervjupersonernas upplevelser av yrkesrollen och dess komplexitet har alltså 
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analyserats med utgångspunkt i deras upplevelse eller tolkning av egna och andras 

förväntningar, samt eventuell upplevelse av motsättningar mellan dessa. 

    Valet att använda denna teoretiska modell kan ifrågasättas utifrån modellens ”årgång”. 

Likaså kan valet av teoretisk ansats diskuteras utifrån det att det rollteoretiska perspektivet på 

senare tid främst förefaller ha använts på andra områden än just yrkesroller. Det rollteoretiska 

begreppet omfattar dock i högsta grad även yrkesroller, och är ur den bemärkelsen ett relevant 

teoretiskt perspektiv i studiet av dessa. Varför begreppen använts företrädesvis i forskning 

kring könsroller och inte i andra sammanhang är för mig svårt att svara på.  

    Utifrån att det rollteoretiska perspektivet trots allt omfattar även yrkesroller, samt att 

upptäckten av dess begränsade användning på området under senare tid, gjordes i ett relativt 

sent skede av uppsatsarbetet valde jag att trots dessa invändningar använda mig av 

perspektivet och den valda modellen. 

 

 

Tillvägagångssätt i analysen 

Intervjuerna transkriberades i princip i sin helhet, med några få undantag där intervjupersonen 

eller jag själv kommit ifrån ämnet för studien, och intervjun i dessa delar redan vid 

genomlyssningen därför bedömdes irrelevanta för den fortsatta analysen. Transkriberingen 

genomfördes i princip ordagrant, med undantag för vissa upprepningar, samt i några enstaka 

fall där jag inte hörde vad intervjupersonen sade. Betoningar samt avvikande tonlägen 

(exempelvis viskningar) markerades, liksom längre pauser (tystnader) i den intervjuades 

berättelse. Detta gjorde intervjutexten mer levande och nyanserad vilket i viss mån 

underlättade en djupare tolkning än om uttalandena transkriberats ”neutralt” eller onyanserat.  

    I analysen av intervjuerna har flera olika analysmetoder använts ad hoc, dvs. jag har växlat 

mellan två olika former av intervjuanalys (Kvale, 1997, s.184). I den inledande fasen gjordes 

en genomläsning av intervjuerna, varefter de delar av intervjutexten där intervjupersonerna 

berör studiens centrala frågeställningar och syfte markerades. Dessa ”naturliga 

meningsenheter” sammanfattades eller koncentrerades därefter och formulerades i de centrala 

teman som intervjupersonerna givit uttryck för under var och en av de övergripande 

frågeställningarna. Det vill säga meningen i det sagda i förhållande till frågeställningarna 

söktes med hjälp av en meningskoncentrerande analysmetod (a.a., s. 177). I denna del av 

analysen fanns ingen anledning att gå utöver det direkt sagda, utan det tolkningssammanhang 

jag utgick ifrån var självförståelsens, dvs. jag försökte formulera det intervjupersonerna själva 

uppfattar som meningen i vad de sagt utifrån sin självförståelse, så som jag uppfattar den (a.a., 

s.193). I ett senare skede av analysen, när förhållandet mellan upplevda förväntningar, 

mottagen roll och eventuell upplevelse av rollkonflikt skulle analyseras med utgångspunkt i 

den teoretiska ansats som valts användes analysmetoden meningstolkning, då tolkningen av 

mening i denna del krävde en djupare och mer omfattande tolkning (a.a., s.182). 

Tolkningssammanhanget blev här följaktligen en teoretisk förståelse, då tolkningen utgick 

från den teoretiska ramen och gick utanför de intervjuades självförståelse och det direkt sagda 

(a.a., s.195). 

 

 

Etiska överväganden 

Det forskningsetiska kravet på samtycke (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, s. 9, Vetenskapsrådet) får anses tillgodosett i och med att de 

intervjuade själv anmälde sitt intresse att delta alternativt samtyckte då de direkt tillfrågades 

om att delta. För att tillgodose informationskravet (a.a., s. 7) informerades de intervjuade, som 

nämnts ovan, innan intervjun om syftet med studien, ämnet för intervjun, att de hade rätt att 

inte svara på frågor samt att när som helst avbryta intervjun. De intervjuade garanterades 
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anonymitet, och detta har beaktats vid bearbetning och redovisning av materialet 

(”Konfidentialitetskravet”, a.a., s. 12). Information i intervjuerna som kan kopplas till 

enskilda individer har uteslutits. Av samma anledning har jag valt att inte redovisa 

intervjupersonerna ”anstaltsvis” eller göra jämförelser mellan de olika arbetsplatserna. Endast 

jag och min handledare har tagit del av intervjumaterialet, och detta har förvarats på sådant 

sätt att ingen obehörig kunnat komma över eller ta del av det. Det insamlade materialet har 

endast använts till föreliggande uppsats (”Nyttjandekravet”, a.a., s. 14). 

 

 

Validitet och reliabilitet  

Validiteten och reliabiliteten i en studie handlar om verifiering av den kunskap som 

produceras (Kvale, 1997, s. 207). Valideringen av en kvalitativ intervjustudie är en 

verifieringsprocess, eller kvalitetskontroll som genomförs under hela studiens genomförande. 

Validiteten handlar närmast om huruvida man utifrån bl.a. vald metod, genomförande och 

vald teori undersöker det man avsett att undersöka, dvs. om valet av metod, teori och 

analysmetod är adekvat och hållbart i förhållande till studiens syfte (a.a., s. 213-215). Genom 

att så tydligt som möjligt i uppsatsens olika delar redogöra för genomförande av intervjuer 

och analys, samt argumenten för vald metod och teori, har jag försökt göra det möjligt för 

läsaren dels att följa mitt resonemang och min valideringsprocess genom hela studien, men 

även att i möjligaste mån anlägga samma synvinkel eller perspektiv för att kunna bedöma om 

mina resultat utifrån det perspektivet är giltiga (jfr Kvale, 1997, s. 189).  

    Ett av de ställningstaganden som gjorts i och inför denna studie rör min egen roll som 

forskare (Kvale, 1997, s. 111) med hänsyn till att jag själv varit verksam som kriminalvårdare, 

och har personliga erfarenheter, åsikter och känslor om ämnet för studien. Redan i studiens 

inledande faser reflekterade jag över huruvida detta kunde komma att påverka studiens 

genomförande. Som verksam inom det område som skall studeras finns givetvis risken att 

man som forskare blir ”hemmablind” och förbiser alternativt tar vissa aspekter för givet. Jag 

gjorde dock bedömningen att det utifrån min medvetenhet om denna problematik i 

kombination med användandet av handledare och andra som inte är bekanta med 

kriminalvårdens verksamhet under de inledande faserna av arbetet fanns goda förutsättningar 

för att minimera eventuell negativ påverkan av detta slag. Därtill har jag under studiens gång 

blivit medveten om att min bild och upplevelse av kriminalvården i egenskap av vikarierande 

vårdare, på vissa punkter skiljer sig avsevärt från den bild som förmedlats av 

intervjupersonerna, vilkas erfarenheter bygger på en så gott som daglig kontakt med 

verksamheten under en avsevärt längre sammanhängande period. Att jag trots min 

förutfattade bild av verksamheten och yrkesrollen gjort dessa iakttagelser kan i någon mån 

borga för att jag lyckats i min föresatts att lägga mina egna upplevelser och erfarenheter åt 

sidan.  

    Ett annat övervägande sammanhängande med min koppling till studiens 

undersökningsområde var huruvida intervjupersonerna skulle påverkas av vetskapen att jag 

var verksam som vårdare. Att inte informera om detta såg jag inte som ett etiskt försvarbart 

alternativ, varför jag redan i den inledande kontakten med respektive anstalt informerade om 

min dåvarande anställning inom kriminalvården. För att undvika att någon av 

intervjupersonerna missat denna information påminde jag även om detta vid respektive 

intervjutillfälle innan intervjun inleddes. Fyra av vårdarna hade uppfattat denna information 

sedan tidigare, medan två missat detta. Ingen hade dock vid intervjutillfället något att invända 

mot denna omständighet. Risken finns dock att intervjupersonerna i sina svar påverkats av 

detta, beroende på om de betraktade mig som en oberoende intervjuare eller en ”kollega”. Å 

ena sidan kan de ha påverkats att vara mindre öppna i sina berättelser, av samma anledning 

som fokusgrupper valdes bort som undersökningsmetod, dvs. att de inte ville framstå som en 
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”dålig” vårdare alternativt kritisera organisationen inför någon som de uppfattade som en 

kollega. Å andra sidan kan de ha påverkats att vara mer öppna i sina svar utifrån ett antagande 

att jag ändå redan visste ”hur det fungerar”. I det sistnämnda fallet kunde detta dessutom 

uppfattas som såväl positivt (förtroendeingivande) som negativt (ett hinder att avstå från att 

lämna ut information) av intervjupersonen. Om och i så fall hur intervjupersonerna påverkats 

av detta är för mig omöjligt att avgöra. Jag kan bara konstatera att samtliga sex föreföll 

avslappnade och öppna vid respektive intervjutillfälle, samt ha detta i åtanke vid analysen av 

intervjuerna. 

    Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, kvalitet och konsistens – dvs. om studien 

genomförts med noggrannhet (slarv och slumpmässiga fel undvikits) och hur ”väl” och hur 

enhetligt intervjuer, transkribering, analys osv. genomförts (Esaiasson, 2003, s.67; Kvale, 

1997). Liksom med valideringen har jag försökt att genom noggrannhet i genomförande och 

redogörelse av studiens olika stadier, uppnå en så god reliabilitet som möjligt samt 

möjliggjort för läsaren att följa mitt tillvägagångssätt och resonemang. Trots detta kan det 

konstateras att nybörjarmisstag i intervjuerna gjorts, och intervjuernas kvalitet med avseende 

på intervjuarens ”skicklighet” är svår att objektivt bedöma. Jag har i planering och 

genomförande av intervjuer försökt vara så noggrann och konsekvent som möjligt. Samtliga 

intervjuer utfördes som tidigare nämnts med utgångspunkt i en intervjuguide och följde 

samma teman och frågeställningar. Utifrån en granskning och de många genomläsningarna av 

intervjumaterialet kan dock konstateras att en del viktiga och ”självklara” följdfrågor missats, 

vilket påverkat resultatet negativt, i den bemärkelsen att en del diffusa eller oklara uttalanden 

inte kunde tolkas rättvist och dessa därför samvetsgrant uteslutits från resultat och analys. 

 

 

Uppsatsens upplägg 

Den fortsatta framställningen är uppdelad i två bakgrundsavsnitt, teori, resultat, analys och 

diskussion. Det första av de två bakgrundsavsnitten (Förutsättningar för yrkesrollen) syftar 

till att ge en beskrivning av det sammanhang inom vilket kriminalvårdaren verkar och 

yrkesrollen får sin formella utformning. Som en del av detta ges även en kort beskrivning av 

orsakerna till och det sammanhang vari förändringen av yrkesrollen från ”fångvaktare” till 

”kontaktman” skett. I det andra bakgrundsavsnittet (Kunskapsläget och tidigare forskning) 

ges en sammanfattning av den uppmärksamhet som givits kärnfrågan i uppsatsen 

(problematiken som det komplexa uppdraget medför i det dagliga arbetet), i studier av 

kriminalvårdarens yrkesroll respektive socialarbetarrollen. Dessa två bakgrundavsnitt bildar 

den kontext som tillsammans med teorin utgör utgångspunkt och tolkningssammanhang för 

analys och avslutande diskussion. 
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Förutsättningar för yrkesrollen 

 

Mål och ramar 

 

Kriminalvårdens uppdrag  

I informationsmaterialet ”Kriminalvård i Sverige” (Kriminalvårdsstyrelsen, [KVS], 

Norrköping) beskriver Kriminalvårdsverket (KVV) att dess främsta uppgift är att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det främsta målet är att färre skall återfalla i 

brott och detta skall uppnås genom att klienterna skall vara bättre rustade att klara ett liv utan 

kriminalitet och missbruk efter verkställigheten. Detta mål sammanfattas i kriminalvårdens 

vision – ”Bättre ut” (KVS, Norrköping). 

    Kriminalvården utgör en del av rättsväsendet och målet för KVV:s verksamhet fastställs av 

regeringen i det årliga regleringsbrevet i form av en rad övergripande målformuleringar. 

Innebörden av dessa målformuleringar finner man i den budgetproposition som ligger till 

grund för regleringsbrevet. I Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Kriminalvården 

anges att målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors 

trygghet (s. 1). För verksamhetsområde verkställighet av påföljd anges målet att påföljder 

skall verkställas på ett säkert och humant sätt och att återfall i brott skall minska (a.a., s. 3). 

    Målet att påföljden skall verkställas på ett säkert sätt har innebörden att brott inte är 

acceptabelt under verkställigheten då detta inte bara utgör ett hot mot enskilda utan även är 

oförenligt med det återfallsförebyggande arbetet. Kriminella aktiviteter samt rymningar och 

ordningsstörning i allmänhet skall därför förhindras (prop. 2005/06:1, s. 44-46). Att påföljden 

skall verkställas på ett humant sätt handlar om att då exempelvis ett frihetsberövande utgör ett 

intrång i den personliga integriteten skall verksamheten inom kriminalvården präglas av en 

human människosyn, god omvårdnad och respekt för den enskildes integritet och 

rättssäkerhet. För att dessa mål samtidigt skall kunna tillgodoses krävs ett dynamiskt 

säkerhetstänkande vilket innebär att personalen genom en nära och professionell relation till 

de intagna kan såväl påverka dem, som få kunskap om och förhindra otillåtna aktiviteter 

(a.a.). Målet att återfall i brott skall minska innebär att kriminalvården har i uppdrag att inrikta 

verksamheten på åtgärder som ökar de dömdas förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet 

och droger efter verkställigheten (a.a., s. 48). Inom ramen för det återfallsförebyggande 

arbetet faller således åtgärder som berör en rad olika områden som att identifiera och erbjuda 

vård mot missbruk, behandlingsprogram mot kriminalitet, att erbjuda möjligheter till 

sysselsättning och/eller färdighetsutveckling genom arbete eller studier, att förbereda 

frigivningen bl.a. genom att medverka till att tillgången till positiva sociala nätverk stärks, 

mm. Dessa återfallsförebyggande åtgärder har som syfte inte bara att överbygga eventuella 

tidigare brister, utan även att motverka negativa effekter av en fängelsevistelse . 

    Kriminalvårdens uppdrag består som synes av en rad olika mål och uppgifter som till viss 

del tillgodoser olika behov. I § 3 Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården 

blir detta tydligt: 

 
Anstaltsorganisationen skall vara utformad så att den tillgodoser dels olika behov av säkerhet, dels de 

intagnas behov av arbete, utbildning och särskild behandling samt främjar en ändamålsenlig 

planering av de intagnas frigivning. 

 

Samtidigt samverkar de olika behoven i andra avseenden och utgör t.o.m. förutsättningar för 

varandra – säkerhet och trygghet för de intagna utgör exempelvis en förutsättning för att 

kunna bedriva ett meningsfullt påverkansarbete, och ett meningsfullt (och effektivt) 

påverkansarbete är i sin tur en förutsättning för samhällskyddet i det längre perspektivet. 
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    Förenklat brukar den faktiska verksamhet som kriminalvården utför dock beskrivas omfatta 

tre centrala områden; samhällskyddet, påverkan och omvårdnad (jfr Statskontoret, 2003:20; 

Ekbom, Engström & Göransson, 1996; Ekbom, Engström & Göransson, 1999). Men även 

formulerat som dessa tre områden kan uppdraget förefalla sammansatt och komplext. 

Statskontoret konstaterar också i sin effektivitetsgranskning av kriminalvården att en nackdel 

med fängelset som behandlingsinsats är att det är en och samma personal som skall svara för 

både inlåsning och ge stöd och vård – samma personer skall stå för samhällsskyddet och 

påverkan och omvårdnad (Statskontoret, 2003:20 s. 336). Även Riksrevisionsverket 

konstaterar att förhållandet mellan de metoder som används för att tillgodose målet ”säker 

förvaring” (samhällsskyddet) och de som används för att uppnå målet ”påverkan” inte är helt 

oproblematiskt. De menar att även om det idag torde finnas metoder som möjliggör i princip 

hundraprocentig ”säker förvaring” finns det en uppenbar konflikt mellan förvaring som 

isolerar och stigmatiserar och en strävan mot normalisering och anpassning till en framtid 

utan kriminallitet (Riksrevisionsverket, [RRV], 1999:27, s. 50).  

 

 

Regelverket 

Ramarna för den verksamhet som bedrivs på anstalterna sätts på olika nivåer av en rad olika 

anvisningar, lagar, regler och föreskrifter som återfinns i en rad olika dokument.  

    KVV är en statlig myndighet som lyder under regering och riksdag och hur myndigheten 

skall arbeta slås fast genom instruktioner i ovan nämnda regeringsförordning (Förordning 

(2005:985) med instruktion för Kriminalvården). Utifrån denna instruktion utformar 

myndigheten sin egen arbetsordning (KVAF (Ao) 2006:17) vari ytterligare föreskrifter om 

organisationen och formerna för verksamheten meddelas. Tillsammans med det årliga 

regleringsbrevet utgör dessa dokument den övergripande styrningen av KVV:s verksamhet.  

    På en mer preciserad nivå sker styrningen av den faktiska verksamheten i de olika 

verksamhetsgrenarna genom en rad olika författningar. För verksamhetsgrenen anstalt är de 

viktigaste författningarna Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt (KvaL) samt 

Förordning (1974:248) om kriminalvård i anstalt (KvaF). Enkelt uttryckt kan man säga att 

dessa författningar innehåller regler som sätter ramarna för de åtgärder anstalten har rätt att 

vidta för att genomföra verkställigheten, de skyldigheter kriminalvården har gentemot intagna 

i anstalt, samt de rättigheter och skyldigheter de intagna har. 

    På nästa nivå i regelverket återfinns Kriminalvårdsverkets författningssamling (KVVFS). 

Denna innehåller föreskrifter och allmänna råd som KVS beslutat om för en rad olika 

områden i KVV:s verksamhet – exempelvis KVVFS 2005:25; KVS föreskrifter och allmänna 

råd för verkställighet i anstalt. I dessa föreskrifter anges regler och riktlinjer för hur i stort sett 

varje moment av verkställigheten skall genomföras på en relativt konkret nivå.  

    Förutom dessa kriminalvårdsspecifika lagar styrs verksamheten på anstalterna även utifrån 

bestämmelser i exempelvis Brottsbalken, Sekretesslagen(1980:100), Förvaltningslagen 

(1986:223), m.fl. 

    Regelverket som styr verksamheten är med andra ord relativt omfattande, och sträcker sig 

från en övergripande nivå med målstyrning i regleringsbrevet till nästintill specifika 

instruktioner i KVVFS. För den enskilde vårdaren kommer därtill lokala arbetsinstruktioner 

och rutiner för olika situationer som syftar till att försäkra såväl säkerheten för både intagna 

och personal som rättssäkerheten för de intagna.   

 

 

Etiska regler 

Då kriminalvårdens verksamhet innehåller både inslag av påverkan/stöd och kontroll/säkerhet 

blir etiska regler ett viktigt stöd för personalen i strävan att hantera de krav och förväntningar 
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som ibland kan verka motstridiga. KVS har därför utarbetat en rad etiska riktlinjer som anger 

de principer som skall ligga till grund för verksamheten. Dessa finns samlade i dokumentet 

Etik för kriminalvårdens personal (KVS, Norrköping). Där går bland annat att läsa att 

kriminalvårdens personal skall ha ett sakligt och korrekt förhållningssätt, ha god umgängeston 

och hänsynsfullt uppträdande. De skall använda ett vårdat språk och klienterna skall tilltalas 

respektfullt. Kränkande benämningar får aldrig används vare sig till eller om klinter. 

Personalen skall respektera klienten utan att acceptera brottet. De skall informera klienten om 

och iaktta tystnadsplikten. Vidare får de inte utnyttja klientens beroendeställning och heller 

inte inleda en sådan personlig relation att yrkesutövningen och tilltron till kriminalvården 

kommer i fara. De skall uppträda även utom tjänst så att tilltron inte kommer i fara.  

 

 

Vårdarrollens utformning 

 

Kriminalvårdarens arbetsuppgifter 

Kriminalvårdarens yrkesroll idag kan beskrivas som en komplex blandning av kontroll, 

omsorg och socialt påverkans- och motivationsarbete. Den bygger på en balans mellan att 

arbeta nära de intagna och samtidigt vara en representant för samhället, och vårdarens arbete 

måste ses som ett krävande uppdrag, en utmaning på individnivå, med många skiftande 

uppgifter länkade till rollen (Christiansson, 2000, s. 10). 

    På KVV:s hemsida (www.kvv.se/jobbahososs) beskrivs innehållet i olika yrkeskategorier 

inom kriminalvården. Här beskrivs att kriminalvårdarens arbete på anstalt består av 

bevakning, visitations- och säkerhetsarbete, planering av verkställighet samt frigivning, 

samtals- och motivationsarbete. Kriminalvårdaren beskrivs som den som har den största 

direktkontakten med klienterna då man som vårdare är kontaktman och ansvarar för de frågor 

som rör den intagne.  

    Exempel på det säkerhetsarbete som ingår i kriminalvårdarens arbetsuppgifter är 

visitationer, urinprov och alkotest, bevakning, tillsyn, besökshantering, närvarokontroll mm 

(Kontaktmannaskap, 2000, s. 70). Utöver kontaktmannaskapet (påverkansarbete) och 

säkerhetsarbete omfattas kriminalvårdarens arbetsuppgifter även av sådant som rör den 

dagliga omvårdnaden – dvs. arbetsuppgifter som hänger ihop med klienternas rätt till t.ex. 

sjukvård, motion, sysselsättning, mat och eget boende (Statskontoret, 2003:20, s. 79). Det kan 

handla om exempelvis medicinutdelning och s.k. daglig service (dela ut post, tillhandahålla 

dagstidningen, svara på frågor, ge tillgång till bibliotek, motionsrum och annan sysselsättning, 

tillhandahålla skrivmaterial, formulär och blanketter, vidarebefordra telefonmeddelanden, ha 

översyn över städning och lokaler samt åtgärda eller felanmäla skador och brister, mm) 

(Kontaktmannaskap, 2000, s. 70). 

    Vårdarollen som den ser ut idag är relativt ny. De arbetsuppgifter som idag åligger vårdarna 

var tidigare uppdelade på olika personalkategorier. Så kallade anstaltsassistenter eller 

behandlingsassistenter ansvarade för att de intagna fick stöd och hjälp på anstalten och i 

frigivningsförberedelserna. Vårdarna var i första hand ”fångvaktare” och deras uppgift var 

främst att förhindra rymningar och upprätthålla ordningen (Ekbom, Ekström & Göransson, 

1996, s. 173-174). I mitten på 90-talet reformerades vårdarrollen och kontaktmannaskapet 

infördes som arbetsmetod i direktarbetet med klienterna.  

 

 

Kontaktmannaskapets införande 

Införandet av den ”nya vårdarrollen” där traditionellt kontroll- och säkerhetsarbete fördes 

samman med behandlingsarbetet i form av kontaktmannaskapet i en och samma yrkesroll 

föregicks i realiteten av en rad utredningar, undersökningar och diskussioner som på olika sätt 
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berörde temat. Redan på 1960-talet förespråkade Kommittén för anstaltsbehandling inom 

kriminalvården (KAIK) att man borde ge vårdarna sådana arbetsuppgifter att de kände sig 

delaktiga i behandlingsarbetet med de intagna. Likaså ansåg Kriminalvårdsberedningen som 

tillsattes 1971 att tillsynspersonalen (vårdarna) borde få mer komplexa arbetsuppgifter av 

behandlingskarraktär, och efterlyste bl.a. en anpassning av arbetsuppgifterna till de krav som 

ställdes i den aktuella behandlingslagstiftningen (Kontaktmannaskap, 2000, s. 28-29).  

    1973 tillsattes en statlig utredning för att utreda personalens arbetsuppgifter på anstalterna, 

den s.k. ”Alexanderssonska utredningen” (SOU 1977:76). Huvuduppgiften var att anpassa 

arbetsformerna till de krav som ställdes på verksamheten i och med 1973 års 

kriminalvårdsreform. Utredningen skulle bl.a. undersöka hur man kunde förbättra 

samordningen mellan olika personalgrupper, finna former för att sprida beslutsfunktionerna i 

behandlingsarbetet, samt undersöka om arbetsuppgifter kunde tillskapas för 

tillsyningspersonalen som medverkade till en mer positiv kontakt med de intagna (Amilon & 

Edstedt, 1998, s. 93). Ett av utredningens förslag till förändring av personalrollerna var att 

vårdpersonalen skulle få ett utökat ansvar och befogenheter avseende behandlingsarbetet. 

Denna förändring av vårdarollen krävde dock kontinuitet i arbetet och därmed en förändring 

av dåtidens schemaläggning – något som fick motstånd från personal och fackförbund, varför 

förändringen inte kunde genomföras (a.a., s.96-97). Ungefär samtidigt med Alexanderssonska 

utredningen tillkom en arbetsgrupp på initiativ av kriminalvårdens dåvarande skyddskommitté 

med uppgift att arbeta fram riktlinjer för personalpolitiken inom kriminalvården. Som ett led i 

sitt arbete genomfördes en arbetsmiljöstudie bland de anställda. Studien visade bl.a. att 

framför allt vårdarna i stor utsträckning på många punkter var missnöjda med sin yrkesroll 

och innehållet i arbetet. Exempelvis ansåg endast 31 % av vårdarna att de hade intressanta 

eller meningsfulla arbetsuppgifter. Resultatet av studien bidrog bl.a. till att Statsanställdas 

Förbund 1981 framförde önskemål om en vetenskaplig studie av de anställdas 

arbetsförhållanden. Denna kom så småningom att genomföras av ”Statshälsan” med Annika 

Härenstam som projektledare. Denna s.k. ”Härenstamska utredningen” pekade bl.a. på att det 

inom så väl vårdarkollektivet som inom personal i ledningsfunktion fanns en önskan om att 

förändra yrkesrollerna. Merparten av vårdpersonalen önskade att vård och behandling skulle 

ingå i yrkesrollen, och majoriteten av de i ledningsposition önskade förändra sina yrkesroller 

så att de kunde delegera kurativa (behandlande) arbetsuppgifter till övriga personalkategorier. 

I slutet av 1980-talet fastställdes att de rön som gjorts i undersökningen skulle användas som 

underlag i ett förändringsarbete kring yrkesrollerna (a.a., s.97-102). Ditintills var det alltså 

främst anpassning av arbetsuppgifterna till verksamhetens krav och arbetsmiljöfrågor som 

legat till grund för förslag om en förändrad yrkesroll. Det var dock först i och med att 

regeringen 1991 gav KVV i uppdrag att genomföra rationaliseringar i samband med 

besparingskrav, och då tryckte på vikten av att utveckla en ny vårdarroll, som arbetet med att 

utveckla den nya yrkesrollen verkligen kom igång i praktiken. I september 1991 fattades 

beslut om att kontaktmannaskapet skulle införas som arbetsmetod inom kriminalvården (a.a., 

s. 102). I maj 1994 presenterade arbetsgivaren det första underlaget för utveckling av den nya 

yrkesrollen
1
. Dåvarande Generaldirektör Bertel Österdahl gav i detta dokument samtliga 

myndigheter i uppdrag att genomföra en arbetsorganisation som innefattade den nya 

vårdarrollen (a.a., s. 103).  

 

 

Kontaktmannaskapets syfte och arbetsinnehåll 

I januari 1997 presenterades dokumentet Grundnorm för kontaktmannaskap och 

kontaktmannautbildning (KVS 9511-0323), till vardags kallad ”Grundnormen”. Syftet med 

                                                 
1 PM 1994-05-20, Arbetsgivarens underlag för utveckling av den nya vårdarrollen (KVS F 18 9405-0478) 
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detta dokument, som har sin utgångspunkt i det ovan nämnda underlaget presenterat i maj 

1994, var att råda bot på den osäkerhet som varit kring kontaktmannaskapsrollen sedan 

införandet samt fastlägga en miniminivå för kontaktmannens arbetsuppgifter 

(Kontaktmannaskap, 2000, s. 38). I Grundnormen går att läsa att med kontaktmannaskap 

avses en arbetsorganisation som innebär att en tjänsteman har ett personligt ansvar för en eller 

flera intagna. Syftet med kontaktmannaskap är att på ett bättre sätt tillvarata och utveckla 

varje anställds kompetens på ett för verksamheten effektivt sätt vad gäller säkerhet, 

omvårdnad och påverkan (Grundnormen, s. 4). I inledningen till dokumentet nämns även att 

kontaktmannaskapets intention är att öppna upp möjligheter för att utveckla goda relationer 

mellan intagna och personal, vilket i sig medför större möjligheter för exempelvis 

motivationsarbete i kontakten mellan kontaktman och intagen (a.a., s. 3).  

    De arbetsuppgifter för kontaktmannaskap på anstalt som preciseras i grundnormen är (i 

något förkortad form); 

- Introducera den intagne (informera om vistelsen samt regelverk) 

- Bistå den intagne med information och hjälp, förmedla kontakter och genom samtal verka 

för avhållsamhet från kriminalitet och droger 

- Ansvara för utformning av behandlingsundersökning och behandlingsplan 

- Ansvara för ärendets handläggning 

- Ansvara för planering av permissioner 

- Ansvara för frigivningsförberedelser 

- Samverka och samråda med övrig personal och externa intressenter kring den intagne 

- Samverka med kontaktmän på andra myndigheter inom KVV i samband med förflyttning 

- Fatta beslut i enlighet med personlig delegation 

 

 

Sammanfattning yrkesrollens förutsättningar 

De förutsättningar som ges yrkesrollen i och med det mångfacetterade uppdraget återspeglas i 

kriminalvårdarens differentierade arbetsuppgifter. Målsättningarna om samhällsskyddet, 

påverkan och omvårdnad kan direkt utläsas i olika arbetsuppgifter som t.ex. bevakning, 

visitationer och närvarokontroller, verkställighets-/behandlingsplanering och samtal, samt 

daglig service till de intagna. Kraven på humanitet och säkerhet konkretiseras i de etiska 

regler som utgör grunden för den enskilde vårdarens förhållningssätt i arbetet, och det 

omfattande regelverket som borgar för kontroll, ordning och rättsäkerhet. Tillämpningen av 

kontaktmannaskapet som arbetsmetod och införandet av den nuvarande vårdarrollen förefaller 

stämma överens med de kriminalpolitiska intentionerna, och utformningen av den nya 

yrkesrollen har föregåtts av flertalet utredningar under lång tid. Utvecklingen av ”den nya 

vårdarrollen” är dock en process som fortgår än idag, inte minst utifrån de frågetecken som 

väckts kring rimligheten i de krav som ställs på yrkesrollen i och med den nya ordningen (Jfr 

RRV, 2002:26; Kontaktmannaskap, 2000; Christiansson, 2000) men frågan om hur 

utformandet av yrkesrollen påverkar genomförandet av de kriminalpolitiska målen förefaller 

ännu inte ha givits någon större uppmärksamhet på högre nivåer. 
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Kunskapsläget och tidigare forskning 

 

Det förekommer en hel del forskning och undersökningar med anknytning till kriminalvård. I 

första hand förefaller denna dock behandla de intagnas förhållanden, resultat av olika insatser 

etc. En hel del statistik förekommer också – inte minst kriminalvårdens internt producerade 

statistik som utkommer såväl löpande under året som årsvis (Kriminalvårdens offentliga 

statistik, KOS m.fl.). Denna kunskap är nog så viktig för utvecklingen av kriminalvårdens 

verksamhet. Men undersökningar med fokus på vårdarens yrkesroll i allmänhet och vårdarens 

upplevelse av denna i synnerhet, förefaller utifrån de sökningar som författaren gjort, 

sparsamt förekommande – inte minst under senare år, efter införandet av den nya yrkesrollen. 

    Det finns dock ett antal utredningar och granskningar som syftar till att utreda och utveckla 

KVV:s effektivitet där vårdarnas yrkesroll berörts utifrån perspektivet effektivt utnyttjande av 

personalresurser eller liknande som bedömts innehålla relevant kunskap om 

kriminalvårdarrollen. En beskrivning av kontaktmannaskapets utveckling de första åren samt 

en studie med syfte att granska behovet av att utveckla kompetensen inom KVV har även 

gjorts och har bedömts relevant för denna studie. 

    Studier och forskning med fokus på socialarbetares yrkesroll och deras upplevelser av 

denna finns det relativt gott om. Då förutsättningarna vad gäller komplexitet i yrkesrollen och 

ett behov av att hantera motstridiga krav på många sätt motsvarar de förutsättningar som 

återfinns i kriminalvårdarens yrkesroll, kan de resultat och fynd som gjorts i dessa studier vara 

relevanta även här. 

 

 

Om kriminalvårdarrollen 

I en rapport från 2000 (Kontaktmannaskap), med syfte att beskriva kontaktmannaskapets 

utveckling de första fem åren, genomfördes som en del av studien en dagboksstudie där 

kriminalvårdare fick beskriva sina arbetsuppgifter under en dag. Denna visade att vårdarnas 

arbetsuppgifter är många, differentierade och splittrade. Studien visar att yrkesrollen som 

vårdare innefattar vitt skilda arbetsuppgifter inom olika områden (se ovan under avsnittet 

Kriminalvårdarens arbetsuppgifter) (a.a., s, 70-71). Intervjuer som utfördes i studien visar 

även att vårdarna ansåg att deras yrkesroll innefattade ”allt” som utförs i kontakten med 

klienterna i det dagliga arbetet (a.a., s. 72). 

    Riksrevisionsverket konstaterar i en rapport från 2002  om kriminalvårdens personal (RRV 

2002:26) att vårdarna på anstalterna använder betydligt mindre tid till motivation och 

påverkan än t.ex. personalen inom frivården. En enkätundersökning de genomförde visade att 

administration, dagliga rutiner, service till intagna etc. tar stor del av arbetstiden (a.a., s. 25-

26). 

    I rapporten om kontaktmannaskapets utveckling (Kontaktmannaskap, 2000) intervjuades 

olika aktörer inom KVV (vårdare, fackliga företrädare, regionala företrädare för 

personalorganisationen samt chefer) om sin syn på kontaktmannarollen. Synen på vad 

kontaktmannaskapet innebär var relativt samstämmig men uttrycktes på lite olika sätt. Det 

som framkom i intervjuerna var sammanfattningsvis att yrkesrollen som kontaktman bl.a. 

handlar om att bry sig om, att hjälpa, ta ansvar, delaktighet i klientarbetet, att skapa närhet och 

relation, samt rehabilitering (a.a., s. 64-65). 

    I samma studie lyfts även frågan om ”yrkesrollens dubbla krav” (a.a., s. 124). Studien visar 

att såväl vårdare som chefer (på anstalter med lägre säkerhetskrav) kan se motstridiga krav i 

yrkesrollen, och författarna framhåller i sin slutdiskussion att frågan om det är rimligt att en 

kontaktman skall utföra hela skalan av skiftande arbetsuppgifter hade väckts under 

utredningens gång. Man ställde sig frågan om en specialisering av yrkesrollen skulle kunna 
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bidra till att arbetet utvecklas mot bättre effektivitet och ökad professionalism (a.a., s. 127-

128).  

    Även RRV konstaterar att en majoritet av cheferna anser att specialisering och 

differentiering av yrkesrollen behövs. Argumenten är främst att ”alla kan inte vara bra på allt” 

samt att yrkesrollens utformning idag är ett hinder mot rekrytering av högskoleutbildade 

(RRV, 2002:26, s. 29). Vårdarna framför här att specialisering är en väg att skapa ett bättre 

klimat då de idag upplever sig alltför splittrade (a.a., s. 30). Erfarenheter som förmedlats i 

studien visar även att intagna upplever att de inte kan vara förtrogna med någon som 

exempelvis visiterar ens cell. Problem med ”den dubbla rollen” har särskilt nämnts gälla 

motivationsavdelningar där särskilt engagemang för påverkan att delta i programverksamhet 

finns bland vårdarna (a.a., s. 31). Några av de tillfrågade i studien framför dock synpunkter 

mot en differentiering. De menar att en uppdelning av arbetsuppgifterna skulle innebära en 

tillbakagång och en risk för att den ”fångvaktarkultur” som man försökt komma ifrån uppstår 

på nytt, samt att det kan bidra till motsättningar i personalgruppen (a.a., s. 32). 

    Redan i en personalenkät från 1998 konstateras att vårdarkåren är den arbetsgrupp som 

pekar på störst missnöje med arbetsförhållandena. Detta har även visat sig leda till att det på 

många anstalter pågår en uppdelning av arbetsuppgifterna mellan olika grupper 

(Christiansson, 2000, s. 5). Denna specialisering och differentiering som vuxit fram på vissa 

håll menar RRV kan ses som ett uttryck för en anpassning till verksamhetens krav (RRV, 

2002:26, s. 31). De poängterar i sin analys och bedömning att det i vårdarrollen kan sägas 

ingå såväl terapeutiska som repressiva uppgifter (a.a., s. 33). De drar också slutsatsen att 

vårdaryrket med den utveckling som skett har kommit att innehålla så disparata uppgifter att 

det idag finns anledning att tala om två olika vårdarroller (a.a., s. 37). 

 

 

Om motsättningen i socialarbetarrollen 

Att den professionella hjälparrollen medför en maktposition eller ett mått av kontroll som är 

svår att förena med ambitionen att hjälpa ifrågasätts inte, utan framstår i litteraturen som en 

ofrånkomlig, svårhanterlig och problematisk aspekt av socialt arbete. Eller, för att ta udden av 

fenomenets karaktär av hopplöshet, en utmaning som måste eller bör bemästras. Den här 

aspekten av socialarbetarrollen benämns i litteraturen som t.ex. en svårighet i att samtidigt 

vara medmänniska och myndighetsperson (Jenner, 1995, s. 50) eller att rollen innebär en 

”dubbelrepresentation” i och med att socialarbetaren inte bara är hjälpande i förhållande till 

klienten utan även är en samhällets kontrollant (Näsman, 1992, s. 6). Skau (2001, s. 18) 

framhåller att den offentliga hjälpapparaten samtidigt är en maktapparat, och att förhållandet 

mellan klienten och denna är en process som drivs framåt av konflikter mellan frihet och 

tvång, makt och vanmakt, hjälp och skada, jämlikhet och ojämlikhet, system och individ.  

    Lymbery & Butler (2004, s.1-3) beskriver motsättningarna som möter socialarbetare i 

Storbritannien ur ett något annorlunda perspektiv. De beskriver socialarbetarrollen som en 

yrkesroll vars identitet grundar sig på idealet om att vara ”hjälpande” men att utvecklingen av 

det sociala arbetets funktioner har gått mot en begränsad roll som i första hand syftar till att 

bedöma och begränsa risker. Motsättningen för socialarbetaren ligger här i att samhällets och 

organisationens krav på vad socialarbetaren ska utföra inte stämmer överens med 

socialarbetarens ursprungliga intentioner – att hjälpa människor (i motsatts till att samhället 

”förväntar” sig att socialarbetaren skall båda hjälpa och kontrollera). Problematiken för 

socialarbetaren handlar här om att hantera motsättningen i förhållande till 

organisationens/samhällets krav på ett sådant sätt att arbetet kan genomföras enligt ”social 

work values” och därmed möter klienternas behov. Jag uppfattar det som att problematiken 

eller snarare utmaningen består i att ”tillämpa” de regler och funktioner som samhället 
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utformat på ett sådant sätt att verksamheten i praktiken (trots allt) leder till att klienterna blir 

hjälpta. 

    Den problematik som motsättningen i rollen ger upphov till beskrivs vanligen som den 

påverkan det har på det som sker i mötet mellan socialarbetare och klient, hur det påverkar 

relationen och möjligheten att samarbeta (mötas) för att nå en förändring. 

    Näsman (1992, s. 6-10) resonerar exempelvis om hur maktaspekten påverkar mötet mellan 

socialarbetare och klient utifrån Hydéns resonemang om makt och motstånd och vanmaktens 

makt. Hydéns resonemang bygger på Foucaults syn på makt som en relationsfråga, något 

föränderligt som ständigt är närvarande i mänskliga relationer. Hydén menar dock att makten 

får betydelse (konsekvenser) först när den möter motstånd, och att vanmakten kan vara en 

kraft som genererar motstånd mot makten. Detta motstånd kan i sin tur försätta den ”mäktige” 

socialarbetaren i vanmakt, vilket i sin tur genererar en kraft eller ett motstånd som vänder sig 

mot den ”vanmäktigt mäktige” klienten (se även Hydén, 1988, s. 155-165). Näsman resonerar 

att med utgångspunkten att klienten är i vanmakt utifrån sin livssituation och socialarbetaren 

befinner sig i en överordnad maktposition riskerar mötet dem emellan följa den här processen 

och bli till ett möte präglat av vanmaktens makt, en förutsättning som nästan omöjliggör ett 

förändringsinriktat socialt arbete.  

    Skau (2001, s. 67) ger ett snarlikt perspektiv på maktaspektens konsekvenser för 

möjligheten att bedriva förändringsarbete. Hon beskriver bl.a. hur den ojämna maktbalansen 

skapar en relation där klienten kan känna sig underlägsen och därför får svårt att vara öppen 

med sina problem och brister inför den till synes ”felfria” hjälparen – dvs. maktaspekten blir 

till ett hinder i den nödvändiga kommunikationen mellan klient och socialarbetare.  

    Jenner (1995, s. 51) ger utifrån en intervjustudie med socialarbetare om etik exempel på 

konflikten i att vara både myndighetsperson och medmänniska i förhållande till klienten. 

Intervjupersonerna uttrycker bl.a. att svårigheten i att som myndighetsutövning tillgripa 

tvångsåtgärder samtidigt som man är tveksam till om detta kommer att påverka relationen 

mellan klient och socialarbetare negativt eller ej. Jenner (a.a., s.53) tar även upp svårigheterna 

att hantera konflikten mellan att hjälpa och kontrollera som kan uppstå då man som 

socialarbetare i ”hjälpfunktionen” får information i förtroende från en klient som föranleder 

att man kanske måste anmäla ett missförhållande – dvs. agera i ”kontrollfunktionen”. Denna 

konflikt, tänker jag är inte bara något som är svår att hantera för socialarbetaren utan även en 

omständighet som skapar en osäkerhet och misstänksamhet hos klienterna, som därför kanske 

drar sig för att berätta viktiga saker som de inte vet hur de kommer att bemötas – m.a.o. ett 

kommunikationshinder som påminner om det Skau (ovan) talar om.  

    Sammanfattningsvis kan man säga att de problem som motsättningen i socialarbetarrollen 

kan orsaka i mötet med klienten, i litteraturen vanligtvis beskrivs som kommunikationshinder, 

svårighet att uppnå tillit och förtroende i relationen, och risk för bristande samstämmighet 

mellan klientens och socialarbetarens vilja och mål med verksamheten.  

    Att hantera och därmed försöka minimera konsekvenserna av motsättningarna i yrkesrollen 

förefaller utifrån detta som en oerhört viktig och central aspekt av yrkesutövningen. En 

förutsättning för detta är givetvis att den enskilde socialarbetaren är medveten om och ”villig” 

att se maktaspekten i sitt arbete, vilket kanske inte är självklart. Näsman (1992, s. 5) beskriver 

att en av orsakerna till att maktaspekten i hjälparrollen glöms bort kan vara att det helt enkelt 

är svårt att hantera denna känslomässiga paradox, och Skau (2001, s.18-19) menar att, att mer 

eller mindre medvetet, tona ner maktaspekten är en strategi som hjälpare ibland tillgriper för 

att hantera konflikten. Detta menar hon dock är en farlig strategi eftersom medvetenhet om 

problemet är en förutsättning såväl för att kunna kontrollera, förändra och hantera det som för 

att förstå vad det är som sker i interaktionen mellan klient och hjälpare. Att förstå sin egen roll 

och funktion som en del av den offentliga hjälp- och maktapparaten är en viktig del av 

socialarbetarens professionallitet. 
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Sammanfattningsvis 

Den litteratur författaren tagit del av om kriminalvårdarrollen ger sammantaget bilden av en 

yrkesroll som upplevs som splittrad och innefattar vitt skilda arbetsuppgifter inom olika 

områden. Beskrivningen av kontaktmannaskapet ger utan tvivel bilden av att kurativa, 

stöttande och behandlande insatser utgör en del av yrkesrollen, men resultaten visar också att 

kriminalvårdarna på anstalterna spenderar betydligt mindre tid åt denna typ av motiverande 

och påverkande arbetsuppgifter i förhållande till sina kollegor på frivården, samt att 

betydande del av arbetstiden ägnas åt administration, dagliga rutiner, service till intagna etc. 

Rimligheten i yrkesrollens dubbla krav har ifrågasatts, och behovet av en differentiering och 

specialisering av yrkesrollen har lyfts. Detta har dock främst skett utifrån skäl kopplade till 

effektivisering och rekrytering – inte i förhållande till den dubbla rollens inverkan på 

möjligheterna att uppnå kraven på både säkerhet och ett framgångsrikt förändringsarbete.  

    De motsättningar och den problematik som beskrivs för socialarbetarrollen kan i stor 

utsträckning ”översättas” direkt till kriminalvårdarens arbetssituation – med förbehållet att 

förhållandet mellan ”makt” och ”hjälp” ofta är det omvända, ifråga om vilket som prioriteras 

eller förväntas vara den huvudsakliga uppgiften. Som tidigare nämnts skiljer sig även 

förutsättningarna mellan kriminalvård och socialt arbete i form av detaljstyrning respektive 

utrymme för flexibilitet i tillämpningen av de lagar och regler som styr arbetet. Den påverkan 

som komplexiteten i uppdraget har på förutsättningarna för möjligheten att utöva såväl 

kontroll som ett fruktbart förändringsarbete bör dock ha relevans även i kriminalvårdarens 

yrkesroll. Med utgångspunkt i såväl de likheter som skillnader som finns känns det därmed 

relevant att undersöka hur kriminalvårdarens yrkesroll ur denna aspekt upplevs i praktiken. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Rollteori 

Rollteori är mer ett samlingsnamn än en enskild teori (Nilsson, s. 174). Rollbegreppet har stor 

spridning, och härstammar från inriktningar inom såväl interaktionistisk socialpsykologi som 

sociologi, och används därmed något olika och får lite olika innebörd beroende på vilket 

ämnesområde som står i fokus (Westlander, 1993, s. 90). 

    Generellt kan man säga att rollteori erbjuder en beskrivning av socialt samspel och 

människors handlande med utgångspunkt i de olika roller de går in i (Westlander, 1993, s. 90; 

Nilsson, 1996, s. 174). Samspel mellan individer bygger på uppfattningen eller perceptionen 

av den andra, och vid social interaktion utvecklas förväntningar på hur andra ska bete sig 

(Mann, 1969, s. 124; Helkama, Mylleniemi, & Liebkind, 2000, s. 229).  

    Begreppsapparaten skiljer sig något åt för olika rollteoretiska perspektiv. Centrala, och mer 

eller mindre gemensamma begrepp inom det rollteoretiska området är dock givetvis roll, samt 

begrepp som rollkonflikt, rolldistansering och rollförväntningar. 

 

 

Roll 

Fokus i olika definitioner av begreppet roll varierar mellan fokus på beteende respektive 

förväntat beteende. I den förstnämnda kategorin finner vi definitioner som ger uttryck för att 

en roll utgörs av ett bestämt återkommande beteendemönster hos människor i en bestämd 

kategori (Westlander, 1993, s. 91). I den andra kategorin finner vi definitioner som fokuserar 

på krav eller förväntningar (egna och andras) på rollinnehavaren, exempelvis att rollen utgörs 

av summan av de förväntningar som riktas mot en person i en viss situation/position, eller 

enklare uttryckt att en roll utgörs av förväntat beteende (Nilsson, 1996, s. 175; Sjödén, 1980, 

s. 22; Helkama, Mylleniemi, & Liebkind, 2000, s. 230).  

    En avgörande skillnad finns mellan de olika sätten att definiera. Medan den förstnämnda 

kategorins definitioner omfattar individens faktiska beteende – i det att rollen är beteendet – 

omfattar den andra kategorin rollinnehavarens upplevelse eller perception av den andres 

förväntningar, och tar därmed hänsyn till processen eller samspelet mellan aktörerna i den 

aktuella kontexten. 

    Ytterligare distinktioner kan göras avseende rollinnehavarens inflytande i ”skapandet” av 

rollen. Definitioner som utgår från beteende ger (minst) två möjliga perspektiv – antingen att 

individens beteende styrs helt av rollen, alternativt att individen kan skapa rollen genom sitt 

beteende. Definitioner med fokus på förväntningar ger istället möjlighet till ett perspektiv som 

å ena sidan ger individen viss frihet att inom ramen för den förväntade rollen fylla denna med 

beteende, men å andra sidan ”berövar” rollinnehavaren på kontrollen över rollens utformande, 

då denna påverkas av andras förväntningar. Beteendedefinitionen blir därmed tillämplig 

exempelvis i situationer då vi har att göra med informella roller (individen skapar eller tar på 

sig en roll genom sitt beteende), medan definitionen med fokus på förväntningar blir 

tillämplig i sammanhang som handlar om formella roller då individen åtar sig en redan 

definierad roll (exempelvis en yrkesroll) . (jmf. Nilsson, 1996, s. 175; Helkama, Mylleniemi, 

& Liebkind, 2000, s. 230).   

    Med utgångspunkt i att denna studie intresserar sig för vårdarnas upplevelser av 

(förväntningar på) yrkesrollen (formell roll), och inte deras faktiska beteende, tillämpas i det 

följande definitionen av roll med utgångspunkt i förväntningar. 
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Rollkonflikt, oklarhet i roll och rolldistansering 

Rollkonflikt kan enklast definieras som motstridiga förväntningar (Sjödén, 1980, s. 23; 

Nilsson, 1996, s. 175; Westlander, 1993, s. 91).  

    Dessa kan ta sig uttryck i att rollinnehavaren upplever olika förväntningar från olika 

omkringliggande aktörer, att rollinnehavarens uppfattning om rollen och andras förväntningar 

skiljer sig åt, att rollinnehavaren samtidigt bär två eller flera roller vars krav/förväntningar är 

oförenliga, eller en konflikt mellan (egna) krav och förmågan att uppfylla dessa. (Sjödén, 

1980, s. 23-24; Nilsson, 1996, s. 175; Helkama, Mylleniemi, & Liebkind, 2000, s. 230).  

    De två första av dessa kan även betecknas som, eller leda till, en oklarhet i rollen, dvs. att 

förväntningarna är diffusa och/eller rollinnehavaren inte riktigt vet hur rollen skall utformas 

(Nilsson, 1996, s. 175; Westlander, 1993, s. 92). Osäkerhet i rollen kan leda till överdrivet 

rollbeteende (nitiskt, rigid, etc.) och ineffektivitet i utövandet av rollen (Sjödén, 1980, s. 22; 

Helkama, Mylleniemi, & Liebkind, 2000, s. 231). Mann (1969) uppmärksammar vikten av 

rollinnehavarens förmåga att läsa förväntningarna, eller vikten av ”riktighet” i perceptionen 

av andras rollförväntningar, för ett fungerande samspel, och poängterar att det gäller också i 

ett starkt institutionaliserat rollsystem, samt påpekar att rollrelationen mellan aktörerna kan 

påverka perceptionen – dvs. motaktörens position i förhållande till den egna påverkar hur 

rollinnehavaren uppfattar dennes förväntningar (s. 138-139). 

    Rollkonflikt eller osäkerhet i rollen kan leda till rolldistansering – dvs. en tendens att gå 

vid sidan om rollförväntningarna (Westlander, 1993, s. 92). Exempelvis kan motstridiga 

förväntningar innebära att rollinnehavaren (om han skall följa dessa) tvingas utföra beteende 

som han/hon inte ställer upp på, vilket då istället leder till att rollinnehavaren distanserar sig 

från denna del av rollen (Nilsson, 1996, s. 175). Ett beteende som faller utanför rollen kan 

alltså vara ett tecken på bl.a. att individen är missnöjd med en del av rollkraven (Mann, 1969, 

s. 140). I extremfallen kan rolldistanseringen innebära att rollinnehavaren helt lämnar rollen 

(Westlander, 1993, s. 100). 

    Två andra relevanta begrepp som illustrerar omständigheter i rollen som kan leda till 

distansering hos rollinnehavaren är rollöverbelastning (upplevelse av för stor mängd eller för 

svåra uppgifter i rollen) och rollstress (påfrestningar förenade med rollutövningen) 

(Westlander, 1993, s. 92). 

 

 

Sänd och mottagen roll - en systemisk rollteori i ett organisatoriskt sammanhang 

Katz & Kanh (1966; 1978) har utvecklat en modell för analys av role-taking processer i 

organisationer, inom ramen för en systemiskt influerade rollteori.  

    Utgångspunkten för teorin är att organisationer ses som ett system av roller, där 

rollkonceptet både utgör systemets byggstenar och samtidigt står för summan av de krav eller 

förväntningar med vilka systemet möter individen. Organisationen, eller systemet, betraktas 

utifrån ”open-systems-perspektivet” som föränderligt snarare än statiskt, till följd av 

dynamiken mellan systemets olika delar, och fokus riktas mot den cykliska processen i 

organisationen.  

    Den organisatoriska strukturen utgörs av de handlingar eller beteenden som individerna 

utför inom ramen för sina respektive roller, och inte minst av samspelet mellan de olika 

rollinnehavarna. Med varje roll följer en uppsättning förväntat beteende, och varje 

rollinnehavare är i sin ”befattning” (eng. office) länkad till och beroende av en eller flera 

andra ”befattningar” inom systemet. Individernas roll-beteende och därmed strukturen 

upprätthålls och bibehålls genom förmedlingen, eller sändningen av roll-förväntningar och 

mottagande av roller i samspelet (”role-taking process”) mellan individer med samma eller 

olika roller inom systemet. (Katz & Kahn, 1978, s. 33-34, 186-188). 



 24  

Roll-sändnings-processen 

Alla de individer som i egenskap av en eller annan befattning är länkad till en enskild individ 

utgör dennes ”role-set”. Varje medlem i rollinnehavarens role-set är beroende av dennes 

utförande av rollen och bildar sig därför tankar och åsikter, eller roll-förväntningar, om vad 

rollinnehavaren bör utföra i sin roll. Summan av dessa förväntningar hjälper till att definiera 

rollen och det beteende som förväntas, och det beteende som definierar rollen vidmakthålls 

genom att förväntningarna kommuniceras eller ”sänds” till rollinnehavaren. Den sända rollen 

kan förmedlas genom sändarens beteende på olika sätt, t.ex. som direkta instruktioner eller 

som uttryck av beundran. Denna kommunikation handlar inte enbart om ”informations-

sändning” utan bör även ses som ett sätt att utöva inflytande på mottagaren att rätta sig efter 

förväntningarna, och kan variera i styrka, intensitet, budskap och precisering. Rollinnehavaren 

kan även uppleva rollförväntningar från individer utanför systemet (t.ex. kunder, anhöriga, 

allmänhet eller intresseorganisationer) vilkas förväntningar på rollen utgör en ständig källa till 

inflytande. Rollförväntningarna behöver inte vara strikt begränsade till utförandet av de 

arbetsuppgifter som finns i arbetsbeskrivningen för en given roll, utan kan omfatta hur 

personen skall ”vara” ifråga om attityd och egenskaper. Förväntningarna speglar varje 

medlems förståelse eller uppfattning av rollinnehavarens funktion och förmåga, och utgör den 

”mall” utifrån vilken sändaren bedömer rollinnehavarens beteende. (Katz & Kahn, 1978, s. 

189-192, 198) 

 

 

Mottagen roll  

Rollinnehavaren, eller mottagaren, svarar inte objektivt på den sända rollen utan på sin 

tolkning eller upplevelse av den. Denna tolkning kan antingen stämma överens med eller 

skilja sig från den roll sändaren avsett. För varje medlem i systemet finns därmed såväl en 

sänd roll, baserad på sändarens förväntningar, som en mottagen roll baserad på mottagarens 

tolkning av vad som sänts, och det är den mottagna rollen som direkt påverkar hur 

rollinnehavaren beter sig. Hur väl den mottagna rollen överensstämmer med den sända beror 

på egenskaper hos sändare respektive mottagare, innehållet i den sända rollen, tydlighet i 

kommunikation etc. Hur mottagaren ”svarar” på den sända rollen påverkas även av hur han 

uppfattar avsikterna bakom budskapet. Mottagarens tolkning påverkas dock även av andra 

faktorer än de kommunicerade förväntningarna, så som faktiska omständigheter, typen av 

arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter. Därtill kommer även mottagarens egna 

förväntningar på den egna rollen. Mottagaren är i den bemärkelsen en ”self-sender”, dvs. 

sänder förväntningar på rollen till sig själv. Rollinnehavarens beteende påverkas även av hur 

länge han befunnit sig i organisationen, och hur väl han därmed socialiserats in i 

organisationens värdegrund och förväntningar på den egna rollen. Individen utvecklar med 

tiden en yrkesidentitet (eng. occupational self-identity) och därmed en beredskap för rollen 

(eng. role-readiness) som innebär en acceptans av de organisatoriska förutsättningarna och 

kraven. Denna beredskap omfattar och möjliggör ibland utförandet av arbetsuppgifter som 

individen inte förstår eller som går emot de egna värderingarna. (Katz & Kahn, 1978, s. 192-

194) 

 

 

Rollepisod 

Samspelet mellan sändare och mottagare består alltså av de fyra enheterna eller elementen; 1) 

roll-förväntningar, 2) sänd roll, 3) mottagen roll, och 4) roll-beteende. Dessa fyra utgör en 

sekvens eller rollepisod i den cykliska role-taking processen, där den första fasen (1,2) 

beskriver sändarens motivation, tolkning och beteende, och den andra fasen (3,4) beskriver 

mottagarens dito.  
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Episoden eller cykeln avslutas med att sändaren bedömer hur väl mottagarens roll-beteende 

(4) överensstämmer med de egna förväntningarna (1), och ”förbereder sig” för nästa 

rollepisod. Den bedömning som sändaren gör påverkar i sin tur de förväntningar han tar med 

sig in i nästa episod. Samspelet i det cykliska förloppet har med andra ord karaktären av 

”modifieringar” på båda sidor; sändaren exempelvis höjer eller sänker sina förväntningar 

utifrån mottagarens gensvar, och mottagaren tillmötesgår eller avviker från dessa beroende på 

hur han mottar den ”nya” roll sändaren utifrån sina ”modifierade” förväntningar sänder. (Katz 

& Kahn, 1978, s. 194-195) 

 

 

Kontextens påverkan  

Role-taking processen påverkas av framförallt 3 kontextuella faktorer. De organisatoriska 

faktorerna i form av organisationens uppbyggnad, funktion, mål, policy och regelsystem mm 

påverkar i stor utsträckning sändarnas förväntningar, och ”dikterar” olika rollinnehavares 

uppgift och funktion. Faktorer i form av personliga egenskaper hos de enskilda individerna 

och relationen mellan individerna påverkar såväl sändning av rollen, mottagarens sätt att tolka 

sändningar och dennes benägenhet att anpassa sig till den mottagna rollen, som sändarens 

bedömning av mottagarens beteende. (Katz & Kahn, 1978, s. 195-197) 

 

 

Rollkonflikter  

Hur mottagaren tolkar och beter sig påverkas även av förekomsten av rollkonflikter. 

Rollkonflikter definieras här som samtidig sändning av två eller flera roller som inte samtidigt 

kan uppfyllas, eller som i extremfallet är helt motstridiga. Fyra grundläggande typer av 

rollkonflikter definieras; Intrasender – en och samma sändare förmedlar motstridiga 

förväntningar, Intersender – förväntningarna från olika sändare står i konflikt, Interrole – en 

person har flera roller med förväntningar som står i konflikt, Person-role – rollförväntningar 

står i konflikt med individens egna förväntningar, värderingar, normer eller förmåga. 

    Rollkonflikt av typen intersender kan ta sig uttryck i rollköverbelastning (eng. Role-

overload) om samtidiga förväntningar från olika sändare inte motsätter varandra, men istället 

medför en arbetsbelastning som individen inte klarar av. Detta kan i sin tur leda till en person-

role konflikt då individen inte mäktar med det han utifrån egna förväntningar, värderingar och 

normer borde. (Katz & Kahn, 1966, s. 184-185) 

 

 

Teorins användning i studien 

Det rollteoretiska perspektivet, med utgångspunkt i definitionen av begreppet roll som 

”förväntat beteende”, och med fokus på begrepp som rollförväntningar, rollkonflikter, och 

Katz & Kanh´s modell om sänd och mottagen roll, bildar en begreppsapparat tillämplig i 

studiet av vårdarnas upplevelse av yrkesrollen med utgångspunkt i vårdarnas position som 

”mottagare”. Intervjupersonernas beskrivning av arbetet och arbetsuppgifterna kan betraktas 

som uttryck för såväl egna som andras förväntningar. Direkta uttalanden om olika aktörers 

förväntningar, krav och åsikter kan spegla den upplevelse intervjupersonen har av vad 

yrkesrollen är och innebär, och kan direkt eller indirekt innehålla uttryck för medvetna eller 

omedvetna rollkonflikter, alternativt förklara frånvaro av sådana konflikter. Eventuellt 

förekommande utsagor om vem eller vilkas förväntningar som prioriteras, respektive 

”förkastas” eller åsidosätts kan illustrera uttryck för en form av distansering för att undvika 

eller hantera rollkonflikter, och kan eventuellt vara uttryck för en indirekt eller diffus 

upplevelse av motsättningar i rollen.  
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Resultat 

Resultatredovisningen avser att ge en samlad bild av det som framkommit i intervjuerna i 

förhållande till de övergripande och centrala frågeställningarna samt utgöra en presentation av 

det empiriska material som ligger till grund för analysen. Redovisningen sker utifrån de tre 

övergripande frågeställningarna och likheter och skillnader i intervjupersonernas (vid citaten 

förkortat Ip) upplevelser kommer att belysas och exemplifieras med citat. Varje 

intervjuperson har för enkelhetens skull givits en nummerbeteckning för att det skall vara 

möjligt att i viss mån följa de olika personernas resonemang, och för att läsaren skall kunna 

”gå tillbaka” och kontrollera och följa de resonemang jag i analysdelen för utifrån var och en 

av intervjupersonerna. Jag vill dock betona att det nummer som tilldelats skett slumpvis, och 

har alltså inget att göra med i vilken ordning respektive person intervjuats.  

 

 

Vad upplever intervjupersonerna att vårdarens yrkesroll är? 

Samtliga intervjupersoner beskriver en varierad roll med många olika uppgifter. Det handlar 

om allt från uppgifter tillhörande kontaktmannaskapet, som behandlingsplanering, 

motivationsarbete, samtal, frigivningsförberedelser, permissionsplaneringar, och andra 

administrativa uppgifter, till dagliga rutiner som närvarokontroller, in- och upplåsning, och 

säkerhetsarbete i form av visitationer, urinprov, ren bevakning och vara ”närvarande” för att 

upprätthålla ordningen, mm. Några upplever detta som ”splittrat” och rörigt, eller ”ryckigt”, 

vilket ibland gör det svårt att samarbeta med kollegorna, hinna med det som ska göras och få 

verksamheten att flyta smidigt. Nästan samtliga (5 av 6) upplever att yrkesrollen är 

tidspressad, man ”hinner inte med” och att det som får stå tillbaka är kontakmannaskapet.  

 
…nu springer man som en yr höna…det är ’en hit’ och’ en dit’…hinner man hjälpa sina kontaktkillar 

och sitta ner och prata lite…då är man jättenöjd! (Ip 6) 

 

De flesta intervjupersoner beskriver här vad som kan benämnas som en ”tidskonkurrans” 

mellan de olika arbetsuppgifterna – vissa arbetsuppgifter ingår i de dagliga rutinerna och har 

sina fasta tider (som närvarokontroller och promenader) eller skall prioriteras (t.ex. 

säkerhetsarbete som visitationer och urinprov), medan andra (kontaktmannaskapet) är mer 

upp till varje enskild vårdare att planera in och hinna med.  

 
…om jag vill prata med en klient eller en klient vill prata med mig, så vill ju inte jag säga ’jag ska 

vara matsalsvakt om 30 minuter, så begränsa dig!’…då kanske man skjuter på det. (Ip 3) 

 

Sen är det folk sjuka ibland…och då ska man täcka upp…då ska du göra annat och då hinner du inte 

göra någonting som kontaktman…då får allt ligga på is. (Ip 5) 

 

Ja kontaktmannaskapet är ju det som jag oftast får lägga åt sidan på grund av att jag har så mycket 

annat. (Ip 1) 

 

…sen försöker jag upprätthålla kontaktmannaskapet så gott som jag kan…/…säkerhetsbiten den tar ju 

upp en bit…så att jag har mindre tid till motivation. (Ip 6) 

 

En intervjuperson ser inte tidsbristen som ett hinder, utan ser istället till att lösa den genom att 

”ta sig” tid; 

 

Egentligen finns det ingen tid…men jag hittar alltid en lösning…och jag hittar ett tillfälle där 

man kan fixa till det. (Ip 2) 
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En av intervjupersonerna beskriver även att han ibland ”löser” tidskonkurrensen genom att 

prioritera utifrån det han upplever som viktigast; 

 
Det är klart man vill ju göra det man ska göra…så då sätter man ribban för högt…men sen märker 

man att det går ju inte att göra allting så då hittar man det som man prioriterar. (Ip 3) 

 

Att kontaktmannaskapet är det som ofta får stå tillbaka till förmån för säkerhetsrelaterat 

arbete, upplevs av flera frustrerande men är samtidigt en självklarhet, och säkerheten 

framhålls av samtliga intervjupersoner som en oerhört viktig, central och ofrånkomlig aspekt 

av arbetet. 

 
Blir det bråk på avdelningen då måste jag ju vara där, och då släpper man allting annat…det kan 

vara lite frustrerande när man vet att man har mycket att göra men då är det bara att släppa och så 

sitter man där…säkerhetsbiten som man har den går alltid först! Alltid, alltid, alltid!…och det måste 

vara så. (Ip 4) 

 

…säkerheten är ’A och O’ här…/…den viktigare biten skulle jag vilja säga. (Ip 5) 

 

…säkerhetsbiten…den släpper man inte…den finns ingrodd i bakskallen på en. (Ip 1) 

 

 

I förhållande till andra yrkeskategorier inom verksamheten beskrivs vårdaren rent allmänt 

som den som är närmast de intagna, som spenderar mest tid med dem, och kontaktmannen 

som ”spindeln i nätet” och en länk mellan intagna och beslutsfattare på anstalten och på andra 

myndigheter.  

 
I vårdarens roll där har du dem (klienterna) i 12 timmar…/…de är så nära inpå hela tiden! (Ip 5) 

 

…man är den som är närmast den intagna…den som är länken…runt till alla myndigheter och inom 

anstalten… (Ip 3) 

 

Jag får svara på mycket frågor som de (intagna) kommer med…allt mellan himmel och jord…och jag 

försöker besvara de frågorna på bästa möjliga sätt…och hjälpa dem på det sätt som går…det är så 

min dag ser ut. (Ip 1) 

 

…vi är mer de som har kontakt med de intagna…vi har ju den här dagliga kontakten. (Ip 2) 

 

 

Närheten till de intagna innebär även en typ av ”mellanposition” i organisationen – vårdarna 

är de som har mest kontakt med de intagna och känner dem bäst, men har ingen 

beslutsfunktion, utan är istället de som i kontaktmannaskapet förmedlar bilden av de intagna 

till beslutsfattarna. Detta innebär dels ett ansvar, dels att vårdarna har en möjlighet att påverka 

utan att vara den som står för det slutliga beslutet. 

 
Glömmer jag skriva daganteckning eller hinner inte…då kan det vara förödande för den intagna 

senare…/…sen kan man ju påverka…’prata gott’ och så…och det kan man göra i efterhand om det 

blivit ett dåligt beslut. (Ip 6) 

 

Några gånger när det har varit någonting som faktiskt känts knasigt…när de kanske inte gjort en 

fullständigt individuell bedömning…när beslutsfattare fattar beslut mer generellt…så när vi som ser 

dem (de intagna) varje dag vet att det här stämmer inte…då kan man ju gå och säga det till 

beslutsfattaren. (Ip 4) 
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…han har ju beslutanderätt när det gäller permissioner och så, så han har ju ett ansvar…vi som 

jobbar på golvet vi kan ju bara förmedla saker och ting…och yttra oss om vi tycker för eller emot och 

på det sättet kunna påverka. (Ip 2) 

 

 

Yrkesrollen beskrivs även handla mycket om konflikthantering, att sätta gränser, vara en 

människokännare, vara professionell, kunna härbärgera frustration och ilska, vara human, 

kunna förhandla, vara lyhörd och tillmötesgående, vara flexibel och vara tydlig i 

kommunikationen. 

 
Man ska försöka göra ett proffsigt jobb…om någon står och skriker åt dig så ska du prata lugnt 

tillbaka då är man proffsig. (Ip 5) 

 

Dom (klienterna) vill ju ha så mycket som möjligt…så mot dom blir det mycket om att säga ’nej…det 

här är ingenting som jag kan hjälpa dig med’…/…dom har lite overkliga förväntningar ibland…/…de 

blir lite ansvarslösa…och man får tala om för dem att de faktiskt inte är det. (Ip 4) 

 

…man ska hjälpa de intagna i så stor utsträckning som möjligt…sen finns det naturligtvis gränser 

också…/…för märker de (intagna) att man hjälper dem och är lyhörd hela tiden då är risken jättestor 

att de ser till att utnyttja en…men det gäller där att visa var man står. (Ip 2) 

 

…om man tänker på dynamisk säkerhet…hur vi som vårdare är…hur vi är som personal och med etik 

och moral…hur vi tänker och jobbar…det är ju jätteviktigt! (Ip 1) 

 

Vissa är missnöjda över en viss grej och man ska stå och ’deala’ och tjattra om just den saken och sen 

kommer nästa sak…vissa dagar kan det ju bara vara en massa som ska gnälla och tjata och få sina 

åsikter framförda… (Ip 1) 

 

…man har ju blivit lurad många gånger…när någon som kommer och säger till mig att de vill ha 

behandling…så blir det…’jaha vill han det bara för att komma ut…eller vill han det för att han 

verkligen vill’…/…men det är som en process…och sen hittar man någon sorts mittemellanväg. (Ip 4) 

 

 

Fem av intervjupersonerna beskriver yrkesrollen eller uppdraget som bestående av två olika 

sidor, som dels det ena dels det andra, som ”både och”, eller en blandning eller mix av två 

olika delar. Å ena sidan handlar det om att hjälpa, motivera, så ett frö, påverka till förändring 

och arbeta med återanpassning, att ”vårda”, å andra sidan handlar det om att bevaka, 

kontrollera, bibehålla ordningen, och säkerställa samhällsskyddet, att ”vakta”. 

 
…så dels är det rent ’vakt’ och sen så är det vårdbiten…så det är ju två helt olika sidor…att vara vakt 

och räkna och säga ’fy’…och sen så en annan sida…den humana…att hjälpa dem så mycket man 

någonsin kan. (Ip 6) 

 

…dels är man ju kontaktman…men så har man ju säkerhetsbiten också… (Ip 4) 

 

Du har ju inte bara kontaktmannaskapet man gör även det andra…/…jag brukar säga att vi sår 

frön…vi gör det lilla vi kan…vi har ju säkerheten att tänka på också… (Ip 3) 

 

 

En intervjuperson beskriver att vården och säkerheten är två sidor av samma sak, hänger ihop 

och inte går att särskilja eller renodla; 
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Det är blandat säkerhet och hjälpande…kombinationen…/…du måste finnas till för honom 

(klienten)…och i och med att du gör det och bemöter det hela tiden och har koll…då har du 

upprätthållit säkerheten…/…det gäller att hitta den här balansgången. (Ip 2) 

 

 

Hur man förhåller sig till och upplever möjligheterna att kombinera de olika delarna ser lite 

olika ut, vilket jag återkommer till nedan. De flesta intervjupersoner ger dock bilden av att 

rehabilitering, påverkan och att hjälpa är det huvudsakliga målet, det man strävar efter och vill 

uppnå. Kontaktmannaskapet är också i de flesta fall den del av arbetet som upplevs som ”den 

roliga” eller stimulerande delen, det man är mest intresserad av och helst vill syssla med. Det 

beskrivs till stor del som ett relationsbaserat arbete, där respekt, tillit och förtroende är något 

man strävar efter och ofta ser som en förutsättning för ett förändringsarbete. 

 
Det är väldigt stimulerande att jobba som kontaktman…att ha den här relationen så man inte bara får 

det tråkiga så att man är ’Mr fix it’ som springer runt och fixar. (Ip 3) 

 

…kontaktmannaskap…det tycker jag är roligast… (Ip 6) 

 

Jag skulle väl kanske trycka lite mer på den här kontaktmannabiten…att vi sysslar med 

återanpassning i samhället. (Ip 4) 

 

…han (den intagne) verkställer ju sitt straff och vi är här som kriminalvårdare…inte 

kriminalförvaring…vi ska ju hjälpa dem till bättre frigivning. (Ip 1) 

 

…att han ska känna viss trygghet så han kan komma till mig om han har problem…man hoppas ju på 

det…/…det blir lättare att ställa svåra frågor…/…’lyckas’  gör jag ju aldrig med honom (intagen som 

inte vill ’prata’). (Ip 5) 

 

…vem som helst kan gå in och registrera uppgifter och så…men klientsamtal…har man fått förtroende 

från någon…då är det möjligt att göra någonting. (Ip 3) 

 

 

Flera av intervjupersonerna beskriver en upplevelse av att möjligheten att hjälpa eller påverka 

till förändring är begränsad. Dels handlar det om tiden, den tidigare nämnda 

”tidskonkurrensen” mellan olika arbetsuppgifter, men det handlar även om klientens 

inställning och de förutsättningar som regelverket och resurserna ger. 

 
…han (den intagne) svarar att han inte vill samarbeta…då kan jag ju inte göra någonting…/…när de 

visar en så avogen inställning…då vill han inte och det måste jag acceptera. (Ip 5) 

 

…så mycket som den intagna själv vill och orkar med…och vissa vill ju ingenting…och då friges man 

med ’en kasse i handen’…och har jättemycket bekymmer…och vissa vill ju jättemycket, då kan de gå 

härifrån med placering på behandlingshem. (Ip 6) 

 

…sen i den mån jag kan utifrån reglerna jag har att följa…kan jag hjälpa…annars så kan jag inte det. 

(Ip 4) 

 

Vi (vårdarna) är ju dom som är med dem (de intagna) för det mesta och som om vi har möjlighet så 

kan vi påverka…sen märker jag ju att resurserna räcker inte till… (Ip 3) 

 

Ja alltså vi kan ju inte göra så mycket…när man väl kommer på att vi faktiskt inte har så mycket 

medel…det är lite jobbigt. (Ip 4) 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna en varierad yrkesroll som innehåller många 

olika arbetsuppgifter. Det handlar dels om säkerhets- och kontrollarbete, dels om samtal, 

påverkan och motivation. Yrkesrollen handlar även om konflikthantering, kommunikation, att 

vara flexibel och sätta gränser, och närheten till de intagna innebär en ”mellanposition” i 

organisationen. Tiden är knapp, och det är säkerhetsarbetet som prioriteras och 

kontaktmannaskapet som oftast får stå tillbaka. Möjligheten att påverka är även beroende av 

klienternas inställning, och av de ramar som regelverket sätter. Att påverka till förändring är 

samtidigt det huvudsakliga målet, och kontaktmannaskapet ses som den stimulerande delen av 

arbetet, men säkerheten poängteras av samtliga som oerhört viktig och central. 

 

 

Vilka förväntningar upplever intervjupersonerna i sin yrkesroll? 

Redovisningen av intervjupersonernas upplevelse av vad vårdarens yrkesroll är, så här långt, 

kan sägas spegla såväl egna som andras förväntningar på yrkesrollen. I det följande skall vi 

titta på vilka förväntningar de intervjuade uttalat upplever från chefer/organisation, klienter 

och samhället/allmänheten. 

 

 

Chefer och organisation 

De förväntningar från chefer och organisation som de olika intervjupersonerna beskriver 

varierar mellan förväntningar på vad de ska göra och hur mycket de ska göra.  

    Två av dem upplever förväntningar från cheferna som handlar om att följa och uppfylla 

regelverket. Dels handlar det om förväntningar om att hålla sig inom reglerna och inte göra 

några ”utsvävningar”, dels handlar det om att i första hand uppfylla det som intervjupersonen 

upplever som reglerat av regelverket, säkerhets- och kontrollarbetet. 

 
Att följa föreskrifterna framför allt, att inte göra utsvävningar…allting är ju reglerat som vi gör…och 

då är det ju jätteviktigt att man hela tiden förstår reglerna så att man kan känna att jag står för det 

här i första hand…/…men just det här med föreskrifterna vi har…det är ju det som är viktigast 

egentligen…det är ju det krav som de ställer och det är ju det som de trycker på hela tiden uppifrån. 

(Ip 4) 

 

…den här säkerhetsbiten den tar ju upp en bit…så att jag har mindre tid till motivation och så…och 

den ingår ju i regelverket att man ska skydda samhället…/…däremot i min kontaktmannaroll…det är 

bara samtal och motivation och det får jag ju göra bäst jag vill och hur mycket (jag vill). (Ip 6) 

 

Intervjuperson 6 återkommer till detta att hinna med vårdarbetet lite senare och säger då; 

 
…men då får jag ju också jobba en vecka extra för att det ska gå ihop sig …men så är det att ’ja du får 

gärna hålla på med behandlingsbiten, men du ska göra det här och det här och det här också’… (Ip 6) 

 

 

En intervjuperson upplever framför allt förväntningar om att hinna med den dokumentation 

som tillhör kontaktmannaskapet, något som han inte känner är hans starkaste sida; 

 
…ja dom vill nog att man ska skriva väldigt mycket i den här verkställighetsplaneringen… tror 

jag…men man är väl inte den bästa på det. (Ip 1) 

 

Samma intervjuperson upplever att det kan finnas förväntningar om att man ska lyckas 

påverka mer än man kan, men det beror på vad man har för typ av klienter; 
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…ja det är möjligt att mina kollegor som har kontaktkillar som har drogbesvär och inte vill gå upp på 

morgnarna…dom kanske har större förväntningar på sig. (Ip 1) 

 

 

Två av de intervjuade upplever framför allt förväntningar om hur mycket de ska hinna. Den 

ena upplever förväntningarna orimliga utifrån de resurser som finns; 

 
…man får sänka ribban lite grann…vi gör det lilla vi kan…men med de resurser vi har så kan vi inte 

ha klienten i centrum…/…det går inte att leva upp till deras (chefernas) förväntningar…vi har ju blivit 

färre men ska göra lika mycket liksom. (Ip 3) 

 

Även den andra intervjupersonen upplever att man förväntas gör mer än vad som egentligen 

åligger en enskild vårdare; 

 
Det räcker att du visar framfötterna på någonting så förväntas du göra mer…man förväntas göra mer 

än vad man är här för att göra så att säga. (Ip 2) 

 

 

En intervjuperson upplever inga förväntningar alls ”uppifrån”; 

 
…inget särskilt måste jag säga…dom (cheferna) förväntar sig ingenting…jag har ju bara fått beröm 

så jag vet inte… (Ip 5) 

 

 

Klienterna 

De förväntningar som upplevs från klienterna handlar ofta om att de förväntar sig ”mer”, mer 

än vad man kan eller ska göra, och detta hanteras genom att vara tydlig och sätta gränser. Det 

kan handla om att man som kontaktman förväntas kunna ”fixa” saker som ligger utanför 

kriminalvårdens uppdrag, som bostad efter frigivning, eller att man skall kunna ”trolla” och 

ställa saker och ting till rätta när det är något som ”gått snett”, exempelvis då en intagen 

missköt sig och det fått konsekvenser.  

 
…de förväntar sig väldigt mycket…jag ska helst ordna bostad åt dem också…och det kan jag definitivt 

inte göra…men det är ju inte heller vi som ska ordna bostad. (Ip 5) 

 

…de vill ju ha så mycket som möjligt…så mot dem handlar det mycket om att säga ’nej jag kan 

inte’…de har lite overkliga förväntningar ibland…då får man försöka förklara vad vi har för 

regler…/…kan man ordna någonting så kan man ordna allt…det är som ’magiskt’…de tror ju att man 

kan fixa det för att man är kontaktman…’vem ska annars fixa det?’… (Ip 4) 

 

…man talar ju om för dem vad man är till för vad man har för roll…de kanske vill att man ska finnas 

till för alla sysslor…jag ligger på en låg nivå och sen så efter ett tag så förstår dom ändå. (Ip 1) 

 

 

En intervjuperson beskriver att det handlar mycket om vilka förväntningar man inger de 

intagna; 

 
Märker de att man hjälper dem och är lyhörd hela tiden då är det jättestor risk att de ser till att 

utnyttja en…det gäller att visa var man står…är de medvetna om att man hjälper till men att man satt 

en gräns då respekterar de det också…/…därför är det jätteviktigt att du inte går ut med ’jag fixar det 

här självklart!’ för då förväntar de sig naturligtvis det! (Ip 2) 
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Vilka förväntningar klienterna har beror också på vad de vill med sin tid, vad de har för 

inställning till kriminalvården, hur stort hjälpbehov de har och hur mycket de ”klarar själva”. 

 
Det kan ju vara så att man har någon som inte vill någonting som inte gör något ’väsen’ av sig 

alls…som man bara behöver göra det här nödvändiga för, då sköter de sig själva ganska mycket. (Ip 

4) 

 

…i början vill man gärna försöka hjälpa alla…men man måste inse att de finns de som inte vill ha 

med oss (kriminalvården) att göra. (Ip 5) 

 

…de klienter jag har är lite äldre…och många av dem är väldigt självgående. (Ip 1) 

…vissa vill ju bara veta hur planeringen ser ut…då kräver de inget direkt emellan…men med dem där 

det inte är klart (planeringen och vad de vill). (Ip 6) 

 

 

Samhället och allmänheten 

Flera av intervjupersonerna upplever förväntningar från samhället och allmänheten som de 

inte tycker stämmer överens med vad kriminalvårdens uppdrag går ut på. De förväntningar 

som uttalas upplevs grundade på en felaktig eller bristande uppfattning om vad 

kriminalvården gör och hur det ser ut i praktiken.  

 
…de tror ju att vi ska kunna trolla i princip…de förväntar sig ju att vi ska ha det klart för dem (de 

intagna) när de går ut härifrån. (Ip 5) 

 

Det förväntas ju från samhället i stort att en intagen som suttit på en anstalt ska vara rehabiliterad 

när han kommer ut…förväntningarna i samhället, dom är större än vad man kan prestera i nuläget. 

(Ip 2) 

 

…som människa utifrån så har man inte en ’susning’ om hur det fungerar…jag tror att människor 

utanför tror bara att dom (de intagna) sitter och har det bra… (Ip 1) 

 

…det är mycket primitiva tankar…för att dom inte vet någonting…’ja dom kan få vara inlåsta så kan 

man kasta nyckeln’…det är mycket sådant… (Ip 6) 

 

Samhället har ju en ganska konstig syn på kriminalvården har man förstått…det är väldigt många som 

har en massa uppfattningar som inte stämmer. (Ip 4) 

 

Ingen av intervjupersonerna upplever att de påverkas av dessa förväntningar som de uppfattar 

som ”ogiltiga” eller felaktiga, utan menar att man får helt enkelt förklara så gott det går hur 

det ser ut ”i verkligheten”, och de som inte vill lyssna eller förstå de får ”tro vad de vill”. 

Några undviker dock helst att tala om sitt arbete privat. 

 
…på senare år har jag inte haft lika bråttom att säga vilken kategori jag har jobbat med… (Ip 3) 

 

…jag försöker ju oftast inte diskutera kriminalvården när man inte är på jobbet… (Ip 1) 

 

Det var många år sedan jag slutade tala om det (att ip är kriminalvårdare)! Jag gör det inte!…folk är 

för lite insatta…de tycker man ska låsa in dem (de intagna) och kasta nyckeln och jag orkar inte ta 

den diskussionen. (Ip 5) 

 

Sammanfattning 

De förväntningar som upplevs från chefer och organisation handlar om att följa regelverket 

och att prioritera säkerheten. Förväntningarna på vad man ska hinna med upplevs ibland 
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orimliga utifrån tid och resurser, eller gå utöver det man ”ska” hinna. Detta hanteras på lite 

olika sätt, men generellt ger de intervjuade uttryck för att de försöker möta dessa 

förväntningar så gott de kan. Förväntningarna från klienterna upplevs företrädesvis som 

”mer” än vad som ingår i rollen, ibland som orimliga eller ”felaktiga”, och dessa hanteras 

genom att vara tydlig och sätta gränser. Samhällets förväntningar ogiltigförklaras mer eller 

mindre utifrån att de upplevs grundade på en bristande kunskap om hur verkligheten ser ut 

och vad som egentligen är kriminalvårdens uppgift. Dessa förväntningar upplevs heller inte 

påverka synen på yrkesrollen eller hur man utför sitt arbete.  

 

 

Hur upplever intervjupersonerna komplexiteten i uppdraget/yrkesrollen? 

Intervjupersonerna beskriver ganska skilda inställningar till komplexiteten i yrkesrollen, till 

förhållandet mellan ”vård” och ”vakt” och upplevelsen av möjligheten att göra både och. I 

vissa fall speglas inställningen i hur man primärt definierar sin yrkesroll, som vård, vakt eller 

”både och”.  

 

Vård kontra vakt 

Två av intervjupersonerna upplever en direkt motsättning i kombinationen av 

arbetsuppgifterna och båda relaterar problematiken till hur den påverkar relationen till och 

interaktionen med de intagna. De ger uttryck för att det är omöjligt att vara ”både och” eller 

att arbetsuppgifterna egentligen är oförenliga.  

 
Idag ska du ju vara kontaktman plus att du ska visitera…du kan ju inte ’gå med mössan’ och vara 

’kompis’ med den intagna…det funkar ju inte så tyvärr. (Ip 5) 

 

Jag skulle gärna gå in och jobba med kontaktmannaskap på heltid…samtidigt tycker jag det är kul 

med det andra (säkerhetsarbetet) men jag vet att det är oförenligt!…det går ju inte…/…jag ser ju på 

vissa klienter att dom blir splittrade…man är den som ena dagen kommer och säger att de ska lämna 

urinprov…och andra stunder ska man sitta och prata om något helt annat…jag tror det hade varit 

lättare för dem om de hade vetat att de kan komma och prata om vad som helst med mig. (Ip 3) 

 

Ip 3 talar om sin yrkesroll som i första hand vårdande, men att det sker i ett sammanhang där 

säkerhets- och kontrollarbetet är ofrånkomligt. Ip 5 däremot definierar inte rollen som vare sig 

det ena eller andra, men menar att det är egentligen fel att tala om ”vård” i det här 

sammanhanget, för vården hinns inte med.  

    Båda dessa intervjupersoner ser alltså de olika sidorna som oförenliga men beskriver helt 

olika sätt att hantera detta i det dagliga arbetet. Den ena motsätter sig till viss del den sida av 

rollen som ”hotar” möjligheten till en god relation, den andra vinnlägger sig om att vara tydlig 

med att reglerna gäller lika för alla. 

 
…i praktiken vägrar jag att visitera ’mina’ avdelningar…så jag tar andra avdelningar, men då får jag 

ju mindre kontakt med dem på den avdelningen…så det är inget bra att ha ’båda’… (Ip 5) 

 

…man visar vem man är helt enkelt…dom får vara sura ett tag…sen får man fortsätta…’det här är 

ingenting mot dig, alla lämnar urinprov’…det tar ett tag sen märker dom att ’ja ok, till och med han 

får lämna…då var det inget’. (Ip 3) 

 

Ip 3 konstaterar också att de i dessa situationer känns tryggt att ha regelverket, och den 

tydlighet det medför, att luta sig mot. 
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Vård och vakt 

Två av de sex intervjuade ser yrkesrollen som bestående av två olika delar men upplever 

ingen direkt motsättning eller svårighet i att kombinera dessa. Båda upplever att eftersom de 

intagna är medvetna om hur det fungerar och vet att båda sidor ingår i deras jobb, så utgör det 

inte någon grund för konflikt i relation till de intagna. 

 
Jag har inget problem med det…det blir lite så när man har jobbat ett tag och känner sig ganska trygg 

i sin yrkesroll, och man kan stå för det man gör…man släpper inte på den här säkerhetsbiten och 

oftast respekteras det…och dom (de intagna) vet ju också det…dom vet vad vi har att göra…vad vi har 

för arbetsuppgifter… (Ip 4) 

 

Det funkar bra!…i början när jag jobbade tyckte jag ’men jag är ju kontaktman till honom, då vill inte 

jag ta urinprov’ …men sen tycker jag att man lär sig…man berättar för dem (de intagna) i början när 

de kommer nya att vi tar urinprov och vi visiterar…och det har inte varit några problem alls! (Ip 6) 

 

Ip 4 framhåller att återanpassning är det hon strävar efter, men poängterar att det är viktigt att 

hålla sig inom de ramar som regelverket ger och att samhällsskyddet är det mål som man i 

första hand måste prioritera. I motsats till Ip 3 ovan, ser hon uppdraget som att i första hand 

säkra samhällsskyddet, och i andra hand att, inom den ram som fängelset som institution ger, i 

möjligaste mån verka för en förändring hos de intagna. Att ha regelverket att luta sig mot då 

svåra beslut som kan vara negativa för de intagna fattats ser hon som en trygghet; 

 
…jag behöver inte ens fundera på var jag står i frågan…jag behöver inte värdera det…för det är 

fortfarande så att de här reglerna finns så jag behöver inte ens fundera på vad jag tycker…/…det är 

rätt skönt att ha reglerna som backar upp en då. (Ip 4) 

 

Ip 6 ger uttryck för en upplevelse av att yrkesrollen i första hand innebär ”vakt”, men 

uttrycker samtidigt en önskan om att arbetet skulle innehålla mer vård; 

 
…jag kan inte hålla på mer med vård…jag har inte en sådan tjänst…jag har en 

kriminalvårdartjänst…där får jag utlopp lite grann för vårdbiten, men mestadels för vaktbiten. (Ip 6) 

 

Denna intervjuperson ger även en lite ambivalent beskrivning av sin inställning till det här 

med urinprov. Hon säger att det inte är några problem men beskriver samtidigt att situationen 

kan kännas absurd och naturligtvis inte är någon ”trevlig” upplevelse för någon. Det obehag 

eller motstånd hon i början av sin karriär upplevde i dessa situationer upplever hon dock 

främst som ett resultat av sina egna tankar och funderingar, inte beroende på något som de 

intagna gav uttryck för, och denna ”inre konflikt” är helt enkelt något man får lära sig att 

hantera. 

 
…det är ju mina egna…de (intagna) har ju inte haft, vad jag vet, problem eller så med det…eller sagt 

något överhuvudtaget…så det är bara att bearbeta sina egna små funderingar som man har…de 

kanske också tänker men inte säger något…men samtidigt har man gjort klart…att så här är det och 

så här ser det ut. (Ip 6) 

 

 

Det är en kombination 

Två intervjupersoner beskriver att yrkesrollen är att kombinera vården och säkerheten och 

upplever utifrån detta ingen motsättning mellan dessa två aspekter. De beskriver båda att det 

handlar om att hitta en balans och ett förhållningssätt i yrkesrollen, som bygger på såväl 

flexibilitet som tydlighet. 
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…det blir ju någon typ av ’mixning’…man kan ju inte vara fyrkantig…det skulle aldrig fungera…man 

får gå balansgång helt enkelt…har man väl lärt sig det…då funkar det. (Ip 1) 

 

Yrkesrollen den är mycket att man ska bemöta och kolla…alltså man ska hjälpa de intagna i så stor 

utsträckning som möjligt…sen finns det naturligtvis gränser…det gäller att hitta den här 

balansgången…det är blandat säkerhet och ’hjälpande’…kombinationen där…/…man ska definitivt 

inte skilja på vårdare som bara håller på med säkerhet och en som bara sysslar med 

kontaktmannaskap och klientarbete…för det är ju vad en kriminalvårdare är…att man ska kunna 

syssla med det här spannet säkerhet och klientarbete. (Ip 2) 

 

Flexibiliteten och balansgången handlar här mycket om att använda sig av och förhålla sig till 

regelverket på ett sådant sätt att man inte blir ’rigid’, eller fyrkantig. Ip 1 talar om att det finns 

en ”gråzon” som man hela tiden rör sig inom, och att man i olika situationer kan befinna sig 

”längre in” eller ”längre ut” i denna. 

 

 

Sammanfattning 

Upplevelserna och förhållningssätten till komplexiteten i uppdraget och yrkesrollen varierar 

mellan de intervjuade. Några upplever en direkt motsättning mellan de olika sidorna av 

uppdraget, en motsättning som består i att utförandet av säkerhets- och kontrollarbete 

försvårar den nödvändiga relationen mellan vårdare och klient. Andra upplever inte någon 

motsättning mellan dessa två sidor, utan menar att det går bra att utföra både och i och med att 

klienterna är medvetna om att det ingår i deras arbetsuppgifter. Några beskriver det som att 

kombinationen av de två aspekterna i en och samma yrkesroll är det som utmärker 

kriminalvårdarrollen, och att god säkerhet och att bemöta hjälpbehoven hänger ihop. De 

upplever därmed inte att de står i konflikt eller motsättning till varandra. Yrkesrollen handlar 

för dem om att hitta en balans och ett förhållningssätt i arbetet så att alla delar kan uppfyllas. 
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Analys 

De olika intervjupersonerna har gett många olika perspektiv på upplevelsen av yrkesrollen 

och uppvisat flera skilda sätt att förhålla sig till och resonera kring den utifrån och i 

förhållande till egna och andras förväntningar. Det är framför allt kring upplevelsen av 

komplexiteten i yrkesrollen som skillnaderna blir markanta, och i förhållande till detta som 

skillnaderna i upplevda och uttryckta förväntningar blir intressant. I analysdelen kommer 

därför inledningsvis göras en övergripande analys av resultatet, varefter vart och ett av de 

intervjuades bidrag analyseras ett och ett för att ge en tydligare bild av de samband som 

tolkats mellan mottagen roll, upplevda förväntningar och upplevelsen av komplexiteten i 

yrkesrollen. 

 

 

Rollförväntningar, rollrelationer, oklarhet och rollstress 

Samtliga intervjupersoner är relativt överens och samstämmiga om vad som konkret ingår i 

yrkesrollen och det dagliga arbetet, vilka arbetsuppgifterna är, ”vad man ska göra”. Det är 

också denna mer konkreta nivå av förväntningar, i form av lagar, föreskrifter och 

arbetsbeskrivningar, som kan antas te sig relativt lika för samtliga intervjuade. Uppdraget och 

regelverket är detsamma för alla och utgör en del av de kontextuella faktorer som bestämmer 

yrkesrollen och påverkar såväl den sända rollen som vilken mottagen roll varje rollinnehavare 

upplever och ger uttryck för.  

    Även upplevelsen av en tids- och/eller resursbrist är genomgående hos samtliga. Hur man 

hanterar denna överbelastning i rollen varierar beroende på hur man ser på förhållandet 

mellan uppdragets olika delar, vilka ambitioner man har och hur man upplever förväntningar 

från exempelvis chefer, och troligtvis även beroende på personliga egenskaper, men 

upplevelsen (och kanske även verkligheten) verkar vara densamma för samtliga – tiden och 

resurserna räcker inte till. 

    När det gäller hur man upplever och förhåller sig till komplexiteten i uppdraget förefaller 

detta betydligt mer individuellt. Uppfattningarna skiljer sig åt ganska rejält – från att 

kombinationen av ”vård” och ”vakt” är omöjlig till att kombinera dessa delar är just vad 

yrkesrollen är. Att samtliga intervjupersoner beskriver yrkesrollen som en ”mellanposition” 

och att den ställer krav på förmåga till konflikthantering, gränssättning, ”förhandling” och att 

kunna läsa av och bedöma avsikten hos de intagna, vittnar om att yrkesrollen upplevs som 

komplex även då komplexiteten inte upplevs som en ”motsättning” eller rollkonflikt. 

Förväntningarna kring komplexiteten och hur man skall förhålla sig till denna förefaller mer 

diffusa, dvs. finns i mindre utsträckning, än vad gäller de konkreta arbetsuppgifterna, konkret 

beskrivet. Upplevelsen torde därmed bli mer beroende av vilka förväntningar man upplever 

från de aktörer som ingår i respektive rollinnehavares role-set och hur man tolkar dessa. 

Samtliga intervjupersoner är ganska samstämmiga i sin upplevelse av samhällets 

förväntningar – att de grundar sig på bristande kunskap om verksamheten, och de ”avfärdas” 

därför som mer eller mindre ogiltiga. De flesta av intervjupersonerna är även överens om att 

klienterna ofta har orimliga eller overkliga förväntningar, som ibland går utanför uppdraget – 

inte heller dessa tillskrivs någon större betydelse vad gäller synen på den egna yrkesrollen, 

utan omtalas närmast som en omständighet i arbetet som måste bemötas, bemästras eller 

hanteras. Dessa två aktörer, eller sändare, verkar alltså mer eller mindre uteslutas ur 

respektive intervjupersons role-set. I förhållande till samhället är det kanske tveksamt om man 

kan tala om rollrelationen som en påverkande faktor mellan denne ”sändare” och 

intervjupersonen, ”mottagaren”. Samhället/allmänheten befinner sig utanför kriminalvården 

som organisation och det är utifrån detta, att människor utanför ”inte har en susning” om hur 

det egentligen fungerar, som deras förväntningar ogiltigförklaras. I förhållande till klienterna 
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blir frågan om rollrelationer som påverkande faktor av hur förväntningarna tolkas dock högst 

relevant. Relationen mellan vårdare och klient en ojämlik relation där vårdaren har den 

formella makten eller övertaget, samtidigt har inte vårdaren ”full kontroll” över situationen 

utan är bunden eller styrd av regelverk och beslut fattade uppifrån.  Den tidigare nämnda 

”mellanpositionen” som är karaktäristisk för vårdarens yrkesroll kan möjligen bidra till hur 

klienternas förväntningar tolkas. Utifrån den beroendeställning vårdaren står i till chefer och 

organisation respektive till klienter, blir respektive förväntningar prioriterade eller definierade 

som rimliga/orimliga, legitima/illegitima eller relevanta/irrelevanta. Möjligen kan uteslutandet 

av dessa sändare från role-set även tolkas som en distansering från förväntningar som dels står 

i konflikt till andra sändares förväntningar, dels står i konflikt till vad man själv upplever att 

man kan och förväntar sig uppnå – dvs. en distansering från rollkonflikter av typen 

intrersender och person-role. Medan samhället och klienternas förväntningar alltså ”sätts åt 

sidan”, är däremot chefernas förväntningar något som man försöker bemöta, hantera och leva 

upp till i det dagliga arbetet, i utövandet av yrkesrollen. Upplevelsen av vad chefer och 

organisation förväntar sig, skiljer sig en del mellan intervjupersonerna, och det är också 

chefernas förväntningar som visat sig stå mest i kontrast till egna förväntningar, ambitioner 

och prioriteringar i yrkesrollen. Det är i princip där, i ”mötet” mellan chefernas och egna 

förväntningar, som intervjupersonerna ger uttryck för de rollkonflikter – i vissa fall potentiella 

rollkonflikter – som upplevs. Att förväntningarna uppifrån upplevs så olika av individer på 

samma arbetsplats/-er vittnar ytterligare om att dessa förväntningar, till skillnad från det 

skrivna uppdraget och arbetsbeskrivningar, är mer diffusa, och att risken för oklarhet i rollen 

och distansering utifrån denna aspekt blir större. Anmärkningsvärt är dock att samtliga 

intervjuade, oavsett hur man förhåller sig till komplexiteten eller vilka egna primära 

ambitioner eller förväntningar de ger uttryck för, poängterar att säkerheten är viktig och måste 

prioriteras – detta är en självklarhet för samtliga. Ingen av de intervjuade ger uttryck för att de 

förväntningar som upplevs uppifrån i första hand handlar om ”vårdbiten” eller vad man ska 

prestera i kontaktmannaskapet. Att man oavsett vad man uttrycker som det ”viktiga” eller 

”primära” målet eller uppdraget självklart lyfter fram säkerheten, kan därför möjligen tolkas 

som att man i viss mån strävar efter att anpassa sig till de förväntningar som upplevs. 

Möjligen kan det även i vissa fall ses som en form av distansering eller ett sätt att minska eller 

undvika viss rollstress, dvs. att man genom att framhålla säkerhetens prioritet, även då det står 

i kontrast till det man uttryck som ”det viktiga”, legitimera att man i det dagliga arbetet 

tvingas prioritera säkerhetsarbete framför exempelvis kontaktmannasamtal, relationsbyggande 

etc. 

 

 

Nedan följer en analys av varje enskild intervjuperson, där de för var och en specifika 

sambandet som tolkats mellan mottagen roll, upplevda förväntningar och upplevelsen av 

komplexiteten lyfts fram. 

 

 

Intervjuperson 5 

Den här intervjupersonen beskriver yrkesrollen som bestående av två delar och upplever det 

dubbla uppdraget som en omöjlighet – man kan inte gå med mössan på och vara ”kompis” 

med de intagna. Hon upplever inga särskilda förväntningar från chefer och organisation, men 

beskriver att då personal saknas får alla (förväntas det att alla ska) rycka in för att dagliga 

rutiner, säkerhetsarbete, transporter mm. ska utföras. Dessa ”andra bitar” blir det viktiga, dvs. 

prioriteras och då får kontaktmannaskapet stå tillbaka. Den mottagna roll hon ger uttryck för 

innehåller alltså två olika sidor, ”vård” och ”vakt”, som hon upplever står i konflikt till 

varandra, dels genom att de direkt motsätter varandra i och med att de omöjliggör den i 
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vårdarbetet nödvändiga relationen för att kunna nå förändring, dels därför att det uppstår en 

tidskonkurrens mellan dem. Förväntningarna från samhället ”ogiltigförklarar” hon då hon 

upplever dessa grundade på bristande kunskap om kriminalvården, och förväntningarna från 

de intagna ”diskvalificeras” även de, i den mån de upplevs som orimliga eller ligger utanför 

det som kriminalvården skall bistå med. De egna förväntningar och ambitioner i rollen som 

hon ger uttryck för (det hon uttrycker som viktigt, det hon ”självpåtaget” försöker uppnå och 

det hon hoppas på) handlar om att finnas till hands för att kunna hjälpa, att kunna skapa en 

sådan tillitsfull och trygg relation att hennes klienter vågar öppna sig (så att det blir möjligt att 

hjälpa) och söka stöd i svåra stunder. Personalbristen, och de förväntningar om att lägga 

kontaktmannaskapet åt sidan för att utföra ”annat”, som i och med den uppstår, medför både 

en tidsbrist och en försvårande omständighet att uppnå dessa ambitioner. Tidsbristen är svår 

att direkt påverka, men motsättningen hon upplever i att utföra ”både och” försöker hon 

minimera genom att vägra utföra visitationer på ”sina killar”!  

    Den här intervjupersonen förlägger motsättningen i yrkesrollen, en rollkonflikt av typen 

intrasender då konflikten består i dubbla förväntningar på rollen som hon upplever står i 

motsättning till varandra. Då rollkonflikten är tydlig och uttalad för henne har hon en tydlig 

strategi för att i möjligaste mån undvika den – hon undviker att utföra den del av rollen som 

går emot hennes egna ambitioner i rollen! Hon distanserar sig alltså medvetet från denna 

arbetsuppgift, och undviker därmed även den person-role konflikt det skulle innebära om hon 

utförde rollen i strid mot egna värderingar. 

    Detta kan tolkas som att denna intervjuperson inte helt identifierar sig med yrkesrollen så 

som hon mottagit den, och saknar därmed den role-rediness som krävs för att utföra de delar 

som går emot hennes egna värden. Det faktum att hon inte upplever några förväntningar 

uppifrån kan även det möjligen tolkas som en distansering från en konflikt – om hon inte 

upplever några förväntningar på att hon skall utföra alla delar av uppdraget, uppstår heller 

ingen konflikt i att hon inte gör det. 

 

 

Intervjuperson 3 

Denna intervjuperson upplever förväntningar från chefer och organisation som orimliga eller 

för höga utifrån de resurser som finns – det går inte att hinna med ”allt”, vilket de förväntas 

göra. Det här kan tolkas som att han upplever en överbelastning i rollen. Denna hanterar han 

genom att ”sänka ribban” och prioritera, vilket han gör utifrån sin egen ambition och 

upplevelse av rollen som i första hand ”vårdande”. Ambitionen att ha klienten i centrum, 

skapa en relation och ”så ett frö” blir vägledande i hans val av prioritet. Samtidigt ser han 

säkerheten som viktig och central, och samhällsskyddet som en viktig del av uppdraget. Den 

mottagna roll han ger uttryck för innehåller alltså både de ”vårdande” och ”vaktande” 

aspekterna. Han upplever dock att dessa två delar egentligen är oförenliga! Dels därför att de 

konkurerar om tiden, och det han upplever som det viktiga – kontaktmannaskapet – får stå 

tillbaka, men framför allt därför att han upplever att det blir ett hinder för klienten, såtillvida 

att det försvårar möjligheten att känna tillit och förtroende i relationen, något han ser som en 

förutsättning för att kunna påverka. Rollkonflikten blir för denna intervjuperson både en 

intrasenderkonflikt – i det att han upplever dubbla förväntningar som står i motsättning till 

varandra – och en person-role konflikt – i det att utförandet av säkerhetsarbetet i rollen står i 

motsättning till den del av rollen som han värderar som ”den viktiga”. Intervjupersonen 

försöker hantera och minimera denna rollkonflikt genom att visa klienterna att han bryr sig 

och genom att vara tydlig med att regler om urinprov och visitationer gäller lika för alla. 

    Denna intervjuperson ser alltså en tydlig konflikt i yrkesrollen, men upplever samtidigt 

förväntningar uppifrån om att han skall utföra alla delar. Att han pga. tidsbristen prioriterar 

utifrån sin egen ambition om att sätta vården i första rummet, kan till viss del uppfattas som 
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att han undviker eller distanserar sig från den del av rollen som han upplever problematisk i 

förhållande till ”den viktiga” – han har dock ingen uttalad medveten distanseringsstrategi i 

detta, utan försöker möta de förväntningar han upplever uppifrån. Hans sätt att hantera 

konflikten i relation till klienterna – att vara klar och tydlig med att det är reglerna som 

dikterar vilkoren och att dessa gäller alla – kan dock tolkas som ett sätt att distansera sig från 

en känsla av ansvar för de handlingar som han i tjänsten utför. Intervjupersonen beskriver 

också att det är oerhört skönt och tryggt att ha reglerna att ”luta sig mot” i svåra situationer. 

 

 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 beskriver yrkesrollen som varierad – man gör många olika saker, dels är man 

kontaktman, men så har man säkerhetsbiten också, som alltid finns där. Sammantaget ser hon 

huvuduppgiften som återanpassning till samhället, så gott det går inom den ram som 

regelverket och fängelset som institution tillåter. Hon upplever att allt som sker i 

verksamheten är reglerat – vad hon kan eller inte kan hjälpa till med styrs av regelverket. 

Detta speglar tydligt de förväntningar hon upplever från chefer och organisation, vilka kan 

sammanfattas som förväntningar om att följa regelverket, inte göra utsvävningar och vara 

lojal med anstaltens linje. Regelverket blir för henne på samma gång en begränsning av vilka 

behov hos klienterna hon kan möta och en trygghet att hänvisa till och luta sig mot i 

situationer då klienternas förväntningar inte överensstämmer med vad hon kan eller ska göra. 

De intagnas förväntningar upplever hon ofta är lite overkliga och går utanför hennes roll och 

ansvar. Samhällets förväntningar upplever hon främmande, och grundade på bristande 

kunskap, varför hon inte ser dem som något som påverkar henne syn på yrkesrollen. Den 

mottagna roll som hon ger uttryck för innehåller alltså både vård och vakt, men vården sker 

inom de ramar (begränsningar) som regelverket sätter. 

    Denna intervjuperson upplever ingen mottsättning eller konflikt mellan dessa olika delar, 

eftersom de intagna är medvetna om vad som gäller, och vet att hon ”bara gör sitt jobb”. Hon 

identifierar sig med yrkesrollen så som hon upplever den utifrån förväntningarna ”uppifrån”. 

Det är hennes uppgift och egen ambition att tillämpa och följa regelverket, utifrån de 

möjligheter som där ges hjälpa, och att när klienternas förväntningar överstiger eller går 

utanför vad hon kan eller ska göra, förmedla vad som är möjligt, att förklara, motivera och 

sätta gränser. 

    Att följa reglerna och att stå för dem tolkar jag fyller flera funktioner för henne. Dels 

uppfyller hon de förväntningar hon upplever riktas mot henne och som hon bedömer som 

legitima, dels skapar hon klarhet och tydlighet i kommunikationen med de intagna om vad de 

kan förvänta sig av henne, och samtidigt skapar det en trygghet. Intervjupersonen beskriver att 

i och med att reglerna tydligt och klart talar om vad som gäller och vad som är möjligt, 

behöver hon inte ens funder på var hon står i frågan – hon behöver inte värdera situationen – 

beslutet ligger ändå utanför hennes kontroll, och hon vill inte ha det annorlunda. 

    Att intervjupersonen i sin yrkesroll upplever en trygghet i att kunna hänvisa till reglerna 

och lämna sina egna värderingar utanför, kan eventuellt tolkas som ett uttryck för en 

distansering från en rollkonflikt av typen person-role som annars skulle kunna uppstå – om 

hennes värderingar går emot det som reglerna föreskriver. Genom att inte tillskriva sina egna 

värderingar relevans i sammanhanget undviker hon att försätta sig i en sådan konfliktsituation.  

Att intervjupersonen så kategoriskt framhåller vikten av att följa regelverket, kan även tolkas 

som ett tecken på ett ”överdrivet” rollbeteende till följd av en upplevd oklarhet i rollen. 

 

 



 40  

Intervjuperson 6 

Denna intervjuperson beskriver yrkesrollen som splittrad och lite rörig. Hon beskriver att den 

består av å ena sidan ”vård” och å andra sidan ”vakt”. De förväntningar från chefer och 

organisation hon ger uttryck för handlar om att säkerhetsarbete och rutiner skall skötas i första 

hand, medan kontaktmannaskapet är något hon får sköta bäst hon vill och så mycket hon vill. 

Hon beskriver att det inte finns något motstånd mot att hon bedriver ett vårdande arbete, men 

det får inte ske på bekostnad av de andra delarna, dvs. kontaktmannaskapet är det som får stå 

tillbaka när tiden inte räcker till. Hon speglar denna ”prioriteringsordning” bl.a. när hon 

beskriver dels att säkerhetsbiten tar en del av tiden så att hon har mindre tid till påverkan och 

motivation, dels att om hon vill bedriva mer vårdarbete än vad som egentligen hinns med, så 

får hon (förväntas hon) lägga in mer arbetstid. Den mottagna roll hon beskriver innehåller 

alltså både och, men kontroll- och säkerhetsarbete är det som ska prioriteras. I hennes egna 

förväntningar och ambitioner i yrkesrollen ligger dock fokus på vårarbetet och 

kontaktmannaskapet, det är den delen hon är mest intresserad av och det hon helst vill arbeta 

med, och hon uttrycker en önskan om att yrkesrollen skulle se annorlunda ut – så att hon fick 

mer utlopp för sin ambition att ”vårda”, istället för som nu när det mestadels handlar om 

”vakt”. 

    Denna intervjuperson uttrycker att hon inte upplever någon motsättning eller konflikt i att 

utföra båda sidorna i en och samma yrkesroll, det går fint! Hon beskriver dock att hon när hon 

först började som vårdare upplevde ett motstånd mot att utföra kontroll- och säkerhetsarbete i 

form av urinprov och visitationer på sina kontaktkillar, dvs. de hon hade en närmare relation 

till och skulle sitta i stöttande och motiverande samtal med. Denna konflikt tillskriver hon 

dock inte rollen eller arbetsuppgifterna, utan beskriver som en konsekvens av hennes egna 

tankar, funderingar och känslor inför situationen – och denna inre konflikt är något hon 

beskriver att man får lära sig hantera, genom att bearbeta sina egna tankar. Hon upplever inte 

heller att situationerna, som visserligen inte är någon ”trevlig” situation för någon, har varit 

något problem för klienterna – i varje fall har de inte uttryckt det – utan upplever att bara man 

är klar och tydlig redan från början med hur det fungerar så går det bra. Hennes upplevelse av 

vad som skall prioriteras speglas även här – det är inte säkerhetsarbetet som inledningsvis 

orsakade problem i kontaktmannarollen, det var kontaktmannaskapet och den relation det 

skapade till den intagna som orsakade obehag i exempelvis urinprovssituationen. 

    Jag tolkar att det hos denna intervjuperson finns en klar konflikt mellan de förväntningar 

hon upplever från organisationen, och de förväntningar eller ambitioner hon själv har i 

yrkesrollen, dvs. en person-role konflikt. Hon vill helst arbeta med vårdbiten, men upplever 

förväntningar om att hon skall prioritera säkerhetsarbetet, ”vaktbiten”. Att hon uttrycker att 

hon inte upplever något problem att kombinera dessa bitar – annat än för att tiden inte räcker 

till – kan tolkas som en önskan om att samtidigt kunna uppfylla de förväntningar som ställs på 

henne, och arbeta med det hon egentligen helst vill. Hon distanserar sig inte från yrkesrollen 

så som hon upplever den utifrån organisationens förväntningar, utan lever upp till dessa och 

utför det som förväntas av henne. Däremot kan man ana en viss distansering i förhållande till 

de egna förväntningarna och ambitionerna. Dels i och med att hon accepterar och utgår ifrån 

den prioritering av säkerhetsbiten som förväntas av andra, dels då hon avslutningsvis 

konstaterar att hon inte kan arbeta mer med vårdbiten eftersom hon inte har ett sådant jobb – 

hon har en tjänst som kriminalvårdare, och där får man mestadels utlopp för ”vaktbiten”. 

 

 

Intervjuperson 2 

Denna intervjuperson har en väldigt bestämd uppfattning om vad yrkesrollen som 

kriminalvårdare handlar om och innebär. Han uttalar sig ofta i termer av hur han ser på och 

upplever saken, vilket förmedlar ett intryck av att det i är i första hand hans egna 
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förväntningar och ambitioner som styr hur han upplever rollen, och därmed ligger till grund 

för den mottagna rollen. Detta speglas också i att de förväntningar han upplever från chefer 

och organisation handlar om hur mycket han skall åstadkomma, snarare än vad han skall göra. 

Intervjupersonen beskriver att yrkesrollen är att kunna kombinera säkerhetsarbete med 

kontaktmannaskap och hjälpande. Han upplever därmed inte heller någon motsättning mellan 

dessa två aspekter av arbetet, utan menar istället att dessa hänger ihop och går inte att 

separera. En förutsättning för ett gott säkerhetsarbete är att man som vårdare är lyhörd för de 

intagnas behov, att man tillmötesgår dessa, är tydlig och sätter gränser men samtidigt gör det 

man kan och håller vad man lovar. Då uppstår en relation byggd på ömsesidig tillit och 

respekt vilket är en förutsättning för en god säkerhet. Organisationens förväntningar om hur 

mycket han skall åstadkomma handlar om att han skall klara av att hantera en tyngre 

arbetsbörda, dvs. fler eller mer av arbetsuppgifterna, än vad han egentligen är till för. Dessa 

överensstämmer även med hans egna förväntningar om att han skall vara organiserad och 

effektiv och därmed hitta tid och utrymme för allt som skall hinnas med. Denna 

intervjuperson upplever heller ingen större tidspress, utan resonerar istället att han ser till att 

hitta tid till det som behövs. 

    Varken i direkta uttalanden eller indirekt i hans berättelse speglas någon upplevelse av 

motsättning eller konflikt vare sig vad gäller ”tidskonkurrensen” eller något konfliktfyllt 

förhållande mellan de olika delarna av uppdraget. Intervjupersonens upplevelse av yrkesrollen 

som i första hand förefaller grunda sig på hans egna förväntningar, i kombination med hans 

syn på relationen mellan säkerhet och ”hjälpande” medför att ingen rollkonflikt uppstår vare 

sig mellan olika delar av arbetet eller mellan olika förväntningar. Inte heller klienternas 

förväntningar utgör någon konflikt i förhållande till hans egna – han beskriver att vilka 

förväntningar klienterna har beror mycket på vad han som vårdare inger dem för 

förväntningar, dvs. vad han genom sitt sätt och handlande förmedlar till de intagna att de kan 

förvänta sig av honom. Samhällets förväntningar upplever han överstiger det man i dagsläget 

kan prestera med de resurser som finns, men poängterar att han inte låter sig påverkas vare sig 

av dessa orimliga förväntningar eller av de nedsättande åsikter som ibland uttalas om vårdare 

och vårdaryrket. 

 

 

Intervjuperson 1 

Den här intervjupersonen beskriver att yrkesrollen handlar om att hjälpa och motivera 

klienten att tänka framåt, att hjälpa på det sätt som går genom att förhålla sig till både de 

ramar som finns och till klienten. Utgångspunkten är det sammanhang (fängelset som 

institution) som det båda befinner sig i och de förutsättningar som det ger. Detta upplever han 

ställer krav på vårdaren att kunna vara flexibel i bemötandet och hanterandet av varje 

situation, att vara professionell, och kunna hantera konflikter. Etiken blir för honom i detta 

sammanhang viktig. De förväntningar han främst upplever från chefer och organisation 

handlar om att han skall dokumentera det som sker i behandlingsarbetet – något som han inte 

upplever är hans starka sida. I övrigt ger han uttryck för en känsla av frihet i att planera och 

genomföra sitt jobb. Den mottagna rollen han beskriver innehåller alltså både säkerhetsarbete 

och hjälpande i form av kontaktmannaskapet, men framför allt handlar det om bemötande och 

förhållningssätt i förhållande till klienterna och de rådande förutsättningarna. 

    Den här intervjupersonen upplever ingen konflikt i att kombinera de olika delarna av 

arbetet, utan ser tvärt om att hans yrkesroll är att kunna mixa de olika delarna genom att vara 

flexibel och hantera olika situationer på ett sådant sätt att verksamheten kan fokuseras på att 

motivera och hjälpa utifrån de givna ramarna. 

    En möjlig tolkning av intervjupersonens begränsade upplevelse av förväntningar från 

organisationen på vad han faktiskt skall göra kan vara att hans egna förväntningar och 
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utgångspunkten i arbetet överensstämmer med de förväntningar som organisationen faktiskt 

har på honom – och just därför är han inte medveten om dessa förväntningar. Denna tolkning 

stöds delvis av att de krav som han faktiskt upplever uppifrån är på den del av arbetet han 

upplever inte är hans ”starka sida” – dvs. där han upplever att han inte obehindrat möter 

förväntningarna. Varken förväntningarna från de intagna eller från samhället utgör heller de 

någon konflikt i förhållande till hans egna. De intagna upplever han som ganska självgående 

och att de förväntar sig det som det som han menar att de kan förvänta sig av honom, dvs. de 

överensstämmer med det han upplever är hans uppgift att hjälpa dem med. Samhällets 

förväntningar utgör ingen påverkan på hans upplevelse av yrkesrollen, utan ogiltigförklaras 

liksom av övriga intervjupersoner, utifrån att de upplevs grundade på en bristande kunskap 

om kriminalvårdens verksamhet. 

 

 

Resultatens koppling till tidigare forskning 

Upplevelsen av att yrkesrollen är differentierad, splittrad och omfattar ”allt” i den direkta 

kontakten med klienterna överrensstämmer väl med den bild som redovisats i tidigare studier 

om kriminalvården. Även upplevelsen att relativt lite tid går till motivation och 

påverkansarbete, och att merparten av tiden går till ”andra” arbetsuppgifter ligger även det i 

linje med vad tidigare studier visat. Ambitionerna att genom kontaktmannaskapet hjälpa, ta 

ansvar och skapa en relation mm. överensstämmer även det med vad som tidigare 

framkommit angående synen på kontaktmannaskapets innebörd.  

    Vad gäller synen på komplexiteten i uppdraget visar resultaten liksom i tidigare forskning 

på olika uppfattningar och förhållningssätt. Såväl upplevelse av en motsättning som argument 

mot en specialisering av yrkesrollen förekommer såväl i tidigare forskning som i föreliggande 

studie. Vad som framkommit här, som tidigare inte berörts, är framför allt kopplingen mellan 

de upplevda förväntningarna och det förhållningssätt den enskilde vårdaren har till 

komplexiteten, samt den eventuella upplevelsen av en rollkonflikt. 

    I förhållande till tidigare forskning om motsättningen i socialarbetarrollen är resultatet 

mindre samstämmigt. Hos de av intervjupersonerna som direkt upplever en motsättning i 

yrkesrollen finns ett resonemang och förhållningssätt till problematiken som överrensstämmer 

med det som finns skrivet om motsättningen i socialarbetarrollen. Att dubbelheten upplevs 

som ett hinder för kommunikationen och för möjligheten att skapa en tillitsfull relation, och 

kanske framför allt utgör ett hinder ur ett klientperspektiv, påminner om det resonemang Skau 

(2001) och även Jenner (1995) för om det ”kommunikationshinder” kontrollfunktionen i 

hjälparrollen kan innebära.  

    Hos övriga intervjupersoner, där dubbelheten inte upplevs som en motsättning förs 

resonemang och reflektioner företrädesvis utifrån det egna perspektivet, och i mindre 

utsträckning utifrån ett klientperspektiv. Denna ”omedvetenhet” om förutsättningens påverkan 

på klienten kan möjligen ses som ett exempel på en sådan mer eller mindre medveten 

”strategi” som Skau (2001) talar om, som ett sätt att hantera den känslomässiga paradox som 

dubbelheten i uppdraget annars kan innebära. Att inte medvetet resonera ur ett 

klientperspektiv och därmed ”tona ner” maktperspektivet blir ett sätt att hantera eller undvika 

(distansera sig ifrån) konflikten. Huruvida det hos de intervjuade i denna studie handlar om en 

sådan omedveten ”undvikande strategi” eller om det helt enkelt handlar om en omedvetenhet 

om problematiken, utifrån att frågan inte problematiserats i diskussioner om kriminalvården, 

och förväntningar om att reflektera ur ett klientperspektiv inte finns, kan jag utifrån 

föreliggande studie inte svara på. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka kriminalvårdares upplevelse av yrkesrollen och 

komplexiteten i denna. Utgångspunkten var att kriminalvårdarrollen liksom 

socialarbetarrollen bygger på ett komplext och sammansatt uppdrag, men medan denna 

omständighet inom det sociala arbetet problematiseras och utgör en grundläggande 

utgångspunkt i arbetet förefaller motsvarande kunskapsbas och diskussion för 

kriminalvårdarrollen sparsam. Ett sätt att tillföra kunskap på detta område var att undersöka 

vårdarnas egen upplevelse.    

    Resultatet visar att de intervjuade kriminalvårdarnas upplevelse av yrkesrollen i många 

aspekter var relativt samstämmiga, men skilde sig ganska mycket åt i fråga om just 

komplexiteten i uppdraget. I de styrande dokument, lagar, regelverk och arbetsbeskrivningar 

som sätter de formella ramarna för verksamheten fastslås med tydlighet att uppdraget 

innehåller såväl ”vårdande” som ”vaktande” (eller kontrollerande) aspekter, men förhållandet 

mellan dessa olika delar problematiseras inte, och någon tydlig vägledning om hur man 

ska/bör förhålla sig till komplexiteten ges följaktligen inte heller. Vägledning i hur man skall 

förhålla sig till klienterna ges i de etiska riktlinjer som finns, men inte heller här lyfts frågan 

om komplexitetens konsekvenser för arbetet. Studien visar att upplevelsen av komplexiteten 

föreföll relativt individuell och att denna varierade beroende på förhållandet mellan egna 

ambitioner/förväntningar och upplevda förväntningar från chefer och organisation, och att 

dessa skilde sig ganska mycket åt mellan de intervjuade. En möjlig slutledning utifrån denna 

variation och individuallitet i upplevelserna är att en vägledande diskussion angående 

förhållandet mellan arbetets olika delar saknas inte bara i de styrande dokumenten, utan även 

överlag inom kriminalvårdens organisation. Om en sådan diskussion fanns levande inom 

verksamheten borde möjligtvis ”enigheten” kring denna aspekt vara större. Även en avsaknad 

av ett klientperspektiv i förhållande till komplexiteten framträdde i resultatet. Endast två av de 

sex intervjuade hade ett sådant perspektiv – och det var också dessa två som direkt upplevde 

en rollkonflikt mellan rollens olika delar. Det förefaller rimligt att anta att en avsaknad av en 

problematisering av komplexiteten och en avsaknad av en diskussion kring ett 

klientperspektiv hänger ihop. En alternativ slutsatts är naturligtvis att diskussionerna kring 

detta förekommer, men på en annan ”plats” i organisationen än den där vårdarna befinner sig, 

och/eller att kommunikationen mellan organisationernas olika delar i dessa frågor är 

bristfällig.  

    Resultatet visar även att utöver den överbelastning och rollstress som det mångfacetterade 

uppdraget i kombination med upplevd tids- och resursbrist medför, bidrar oklarheten eller 

bristen på förväntningar gällande förhållandet och förhållningssättet mellan arbetets olika 

delar ibland till en upplevelse av rollkonflikter och rollstress, som i sin tur leder till 

distanseringsstrategier. En tydlighet i dessa frågor och i kommunikationen av förväntningarna 

från chefer och organisation överlag, skulle möjligen bidra till såväl en mindre pressad 

arbetssituation för vårdarna som till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. 

    Studiens syfte begränsar sig till vårdarnas upplevelse, men utifrån den teoretiska modellen 

om sänd och mottagen roll som tillämpats kan vissa (om än spekulativa) slutsatser eller 

snarare hypoteser dras om konsekvenserna för samspelet i den ständigt pågående roel-taking-

processen mellan vårdarna och omgivande aktörer. Modellen bygger på antagandet om att 

rollinnehavaren handlar utifrån den upplevelse av eller tolkning han/hon gör av den sända 

rollen, dvs. utifrån den roll som mottagits.  Översatt till studiens sammanhang blir antagandet 

att vårdarna handlar gentemot exempelvis klienterna utifrån sin upplevelse av yrkesrollen. 

Nästa steg i processen blir då att klienterna bedömer vårdarnas handlande utifrån sina 

ursprungliga förväntningar och modifierar eller bibehåller dessa förväntningar, som förs med 

in i nästa rollepisod. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att vårdarna i egenskap av 
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representanter för kriminalvården, i sitt handlande påverkar klienternas förväntningar på och 

inställning till denna. Om den enskilde vårdarens upplevelse av rollen präglas av ett bristande 

eller icke-existerande klientperspektiv, och en icke-problematiserande inställning till 

uppdragets olika delar, påverkar detta givetvis såväl förhållningssättet som vilka signaler som 

sänds till klienterna, och möjligtvis även vilka signaler från klienterna som vårdaren i sin tur 

är mottaglig för. I den teoretiska diskussionen kan man givetvis hävda den cykliska 

processens karaktär av att inte ha vare sig en början eller ett slut, och då vända på 

resonemanget och betrakta det ur perspektivet att det är klientens handlande som påverkar 

vilka förväntningar den enskilde vårdaren tar med sig in i nästa episod. Utifrån vårdarens 

egenskap av den professionella i sammanhanget blir detta resonemang dock tveksamt ”i 

verkligheten”. Poängen i detta resonemang mynnar ut i ett antal intressanta frågor; vilka 

signaler upplever klienterna från vårdare med problematiserande respektive ”icke-

problematiserande” inställning till komplexiteten, från vårdare med klientperspektiv 

respektive ”icke-klientperspektiv”? Hur påverkar dessa signaler klienternas inställning till och 

förväntningar på kriminalvården? Hur påverkar detta i sin tur huruvida de ”lyckas” efter 

frigivning och inte återfaller? Och om vårdarnas handlande och de signaler de sänder, 

påverkas av den upplevelse de har av yrkesrollen, och denna upplevelse av yrkesrollen bygger 

på de förväntningar som sänds, hur viktiga blir inte klarhet och tydlighet i förväntningarna 

uppifrån då? 

    Studien har uppenbarligen väckt fler frågor än den besvarat, men undersökningen av de 

intervjuade kriminalvårdarnas upplevelse med hjälp av kvalitativa intervjuer, analyserade ur 

ett rollteoretiskt perspektiv har ändock tillfört kunskap om ämnet. Användandet av ett annat 

teoretiskt perspektiv hade troligen gett andra svar, vilket dock inte förtar det bidrag som det 

rollteoretiska perspektivet tillfört i denna studie. Användandet av intervjuer har bidragit till att 

nyanser i berättelserna kunnat urskiljas, att motsägelser och inkonsekvenser i uttalandena 

blivit tydliga samt att frågor kunnat klargöras och följdfrågor kunnat ställas. En uppenbar 

begränsning med den valda metoden är dock att den givit kunskap om ”enbart” vårdarens 

upplevelse och inte om deras faktiska beteende och handlande. En annan begränsning är just 

den att den enskilde vårdaren utgör endast en komponent i det cykliska samspelet, och att en 

helomfattande bild av verksamheten kräver kunskap även om de andra aktörernas såväl 

upplevelser som handlande. Även omfattningen på studien (endast 6 intervjuade) utgör en 

begränsning, så till vida att resultatet svårligen kan generaliseras till hela populationen 

”kriminalvårdare”. Även om man kan anta att de upplevelser och samband som här blivit 

representerade kan vara giltiga även för andra vårdare, säger den inget om hur många som 

omfattas av dessa eller hur många fler upplevelser och uppfattningar kring yrkesrollen som 

finns. Inte desto mindre utgör det bidrag som resultatet av föreliggande studie ger en början 

på denna helhetsbild.   

    Förslag på vidare forskning blir följaktligen att exempelvis utföra observationsstudier av 

såväl vårdares som övriga aktörers faktiska beteende, och samspelet dem emellan. En mer 

omfattande studie av vårdarnas upplevelse, samt även av klienters och chefers upplevelser och 

förväntningar vore av intresse. Kanske även en beskrivande och utvärderande studie av 

kriminalvårdens interna utbildningar, i syfte att om behov finns utveckla dessa på områden 

som berör förhållningssätt till yrkesrollen och komplexiteten i uppdraget.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Namn, Ålder, Kön, År arbetat inom Kriminalvården? 

Har du haft andra typer av tjänster inom KV än nuvarande? 

Har du genomgått någon/-ra av internutbildningarna (KRUT) – vilken/vilka? 

Hur länge har du arbetat som kontaktman? 

 

 

Uppfattning om yrkesrollen 

 

Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 

 

Vilka förväntningar upplever du att  

- klienter 

- samhället 

- chefer/organisation 

har på dig i din yrkesroll (vad du ska åstadkomma, vad din uppgift är)? 

- Skiljer de sig åt? Hur? 

- vad upplever du styr dessa förväntningar? 

 

Hur påverkar förväntningarna dig i ditt arbete? 

 

Upplever du att du kan leva upp till dessa förväntningar? 

 

Hur hanterar du skilda/motstridiga förväntningar? 

 

Hur mycket upplever du att din yrkesroll styrs av regler och ramar? Vilka? 

- Hur påverkar de dig i ditt arbete? 

- Är det några av dessa som du uppfattar som särskilt viktiga för just din yrkesroll? (Etiken) 

- Hur mycket upplever du att du kan påverka själv? 

 

 

Upplevelse av yrkesrollen i praktiken 

 

Vilka är dina arbetsuppgifter som vårdare och kontaktman? 

 

Hur upplever du att det går att kombinera de olika delarna av arbetet – t.ex. säkerhetsarbete 

och kontaktmannaskap? 

 

Hur tänker du att de olika delarna av arbetet relaterar till varandra? 

- är de helt skilda arbetsuppgifter eller hänger de ihop? 

- Finns det motsättningar eller förutsätter de varandra? 

 

Finns det faktorer i hur arbetet är organiserat och arbetsmiljöns utformning som underlättar 

arbetet? Faktorer som försvårar? 
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Yrkesrollen i organisationen 

 

Hur skulle du beskriva din yrkesroll som vårdare i relation till andra yrkesroller i 

organisationen? (kvinsp, klinsp, ”icke-kontaktmän”, programpersonal, personal i arbetsdrift) 

 

Upplever du att du kan påverka din yrkesroll inom organisationen? 

 

Om du fick bestämma helt över din arbetssituation, hur skulle du vilja att din yrkesroll såg ut? 

 

 

Avslutande frågor 

 

Hur upplever du att din yrkesroll bemöts av andra? (klienter, samhället, media) 

 

Är det något som du skulle vilja tillägga kring det vi pratat om? 

 

Är det något som jag inte tagit upp som du tycker är viktigt och skulle vilja belysa? 


