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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur kriminalvårdare uppfattar sin 

yrkesidentitet. Var går gränsen mellan det professionella och det personliga/privata i 

förhållande till de intagna på en kriminalvårdsanstalt?  Studien bygger på åtta 

kvalitativa samtalsintervjuer med kriminalvårdare på en klass 1 anstalt i Sverige. Den 

insamlade empirin har analyserats med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

Resultatet talar för att man kan applicera Goffmans dramaturgiska perspektiv med en 

främre och en bakre region på kriminalvården. Kriminalvårdaren är i främre regionen 

med de intagna och i den bakre regionen är han privatpersonen och har möjlighet att 

vara sig själv.  Det framgår att kriminalvårdarna i studien är medvetna om rollen 

kriminalvårdare och vad som anses korrekt för hur en kriminalvårdare ska agera och 

uppföra sig. Det anses inte passande att dela med sig privata detaljer över sitt eller andra 

kriminalvårdares privatliv. Uppsatsen visar även på att rollen som kriminalvårdare inte 

slutar fören tjänstedräkten tas av. När kriminalvårdarna utför privata sysslor utanför 

arbetstid klädd i tjänstedräkt så agerar de fortfarande i rollen som kriminalvårdare.  
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Inledning 

I Kriminalvårdens arbetsmaterial ”Personlig men inte privat” står det att ett professionellt 

förhållningssätt inom Kriminalvården innebär att medarbetare i sina klientnära relationer ska 

vara personliga men inte privata och veta var gränsen går däremellan. Då man inte vet var 

gränsen går, finns risken att en normal medarbetar/klientrelation utvecklas till något som är 

otillbörligt. Klientarbetet bygger på kunskap, smidighet och inlevelse utan avkall på den egna 

integriteten. (Älgevik A-Ch m fl. 2011). 

Jag har arbetat inom Kriminalvården sedan våren 2006, på både häkten, avdelning med 

särskilt krävande intagna, avskildhetsavdelning och nu sedan flera år på en normalavdelning 

på en stor klass 1 anstalt och har under alla år funderat på var den gränsen går. Hur definierar 

kriminalvårdare orden personlig och privat?  Beter vi oss olika mot olika intagna? En del 

intagna är skrikiga och kan upplevas obehagliga medan andra är trevliga och tillmötesgående. 

Att vi bär tjänstedräkt under vår arbetstid, underlättar den att uppfatta sig själv som en 

tjänsteman som inte går över gränsen mot att vara privat i förhållandet till de intagna? Har 

gränsdragningen förändrats någonting sedan man började tjänstgöra som kriminalvårdare? 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur kriminalvårdarna uppfattar sin yrkesidentitet. Var 

går gränserna mellan det professionella och det personliga/privata?    

Jag har valt att avgränsa mig till kriminalvårdare på en klass 1anstalt och jag har valt att 

intervjua 8 stycken kriminalvårdare. Att intervjua kriminalvårdare på klass 2 och klass 3 

anstalter hade vart mycket intressant men inte tidsmässigt möjligt. Jag har även valt att inte 

lägga betoning på ålder, kön eller etniskt ursprung utan koncentrera mig på kriminalvårdarens 

egna subjektiva upplevelse över sin gränsdragning mellan att vara personlig men inte privat. 

Det är möjligt att kriminalvårdare som är verksamma på lägre säkerhetklasser skulle kunna ge 

en annan bild över sin gränssättning. Det skulle även vara intressant att studera om det 

föreligger skillnader i gränssättning när man tar hänsyn till ålder, kön och etnicitet vilket 

skulle kunna vara ett förslag till fortsatt forskning.  
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Som teoretisk bakgrund kommer jag att använda mig av Goffmans interaktionssociologi då 

han beskriver hur roller praktiseras i situationer. Min tanke är att ingen troligen föds till 

kriminalvårdare utan yrkesrollen och identiteten formas sannolikt i det sociala sammanhang 

som kriminalvårdaren befinner sig i.  

Jag har hittat en del tidigare forskning kring yrket kriminalvårdare och hur dessa hanterar sina 

känslor, hur deras förhållningssätt mot de intagna ser ut, rollkonflikter, attityder samt hur 

sammanhållningen ser ut kring kriminalvårdarna. Jag har även funnit forskning över 

emotionellt arbete bland skådespelare. Jag kommer att presentera denna forskning i ett senare 

kapitel. 

Efter att ha presenterat inledningen kommer jag att presentera information över kriminalvård 

och kriminalvårdare. Jag kommer sedan att presentera syftet och de frågeställningar som 

sedan följs av ett kapitel över tidigare forskning. I nästkommande kapitel presenteras de 

teoretiska utgångspunkterna för att följas av metod. I kapitlet om metod redovisar jag min 

förförståelse, urval, etik samt intervjuerna. Jag presenterar sedan mitt resultat av intervjuerna 

för att i kapitlet efter det analysera min empiri tillsammans med mina teoretiska 

utgångspunkter. Jag kommer att avsluta uppsatsen med en slutdiskussion som kommer att 

innehålla min slutsats samt övriga reflektioner. 

Om kriminalvård 

Medeltidens fängelser utgjordes av slottens källare och torn eller av underjordiska hålor där 

fångarna sänktes genom taket. En straffordning från 1653 använder uttrycket ”slås i järn och 

arbeta för brott sitt”. I 1734 års lag utdömdes dödsstraff för de grövsta brotten och för de 

mindre grova var det andra kroppsstraff som prygling, sitta i stupstock framför kyrkan. Inte 

förens 1864 försvann skamstraffen helt från lagstiftningen och fängelsestraffet blev den 

centrala påföljden.  1964 års ”lag om behandling i anstalt” inleds med bestämmelser som 

anger att den intagne ska behandlas med fasthet, allvar och aktning för hans människovärde.  

Behandlingslagen ersattes 1974 av ”lag om kriminalvård i anstalt”, och senast 2010 kom 

”fängelselagen”. (Ekbom Engström och Göransson, 2010) 

Kriminalvården är idag en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. 

Myndighetens övergripande uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar 

minska brottsligheten och öka människors trygghet.  Kriminalvårdens verksamhet inriktas på 
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åtgärder som syftar till att påverka den dömde att inte återfalla i brott. Verksamheten ska 

värna om en human människosyn och präglas av respekt för den enskildes integritet och 

rättssäkerhet. De som avtjänar sina straff ska göra det på ett säkert sätt, och det ska inte vara 

möjligt att begå brott under tiden. Förberedelsen för frigivningen sker successivt från första 

dagen av straffet. De dömda ska vara bättre rustade att klara ett liv utan kriminalitet och 

droger när de lämnar Kriminalvården än de var tidigare. Det kallar kriminalvården för ”Bättre 

ut”. Hämtad 2012-11-30 från http://www.kriminalvarden.se/sv/Om-Kriminalvarden/Kort-om-

Kriminalvarden/  Kriminalvårdens fängelser har olika säkerhetsklassificering där 1 är den 

högsta säkerhetsklassen och 3 är den lägsta. Det övergripande syftet med olika 

säkerhetsnivåer är att kriminalvården ska ha rätt intagen på rätt plats. Hämtad 12-11-30 från 

http://www.kriminalvarden.se/sv/Fangelse/Sakerhetsklass-1-3 

Om kriminalvårdaren 

Kriminalvårdaren var tidigare i historien framför allt fångvaktare. De skulle se till att de 

intagna inte rymde, att rymningsförberedelser upptäcktes och åtgärdades och att ordning 

upprätthölls innanför murarna. Arbetsfördelningen var utformad så att revir byggdes upp 

kring olika arbetsuppgifter och detta isolerade vårdarna från varandra. Verksamheten styrdes 

av detaljregleringar som gav den enskilde vårdaren små möjligheter att fatta egna beslut. 

Kommunikationen var enkelriktad – information meddelades neråt i hierarkin, och ledningen 

frågade inte efter information av vårdarna. Introduktion och fortbildning för vårdarna var 

begränsade eftersom de inte hade i uppgift att ta ansvar i beslutprocessen. Idag förväntas 

kriminalvårdare ta ansvar i vad som kallas den nya vårdarrollen och utföra mer socialkurativa 

arbetsuppgifter. Alla vårdare har ansvar att motverka rymningar, motverka droger i anstalt, 

upprätthålla ordningen i anstalten samt minska återfall i brott genom motivationsarbete och 

rehabilitering. Alla vårdare visiterar de intagnas celler, allmänna utrymmen samt de intagna 

dagligen. Samma vårdare som visiterar och skriver rapporter ska kunna ha förtroliga samtal 

med den samma intagne han timmarna innan gett sanktioner.  (Ekbom, Engström och 

Göransson, 2010) 

Syfte & frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka var kriminalvårdarna drar gränsen mellan det som är 

personligt och det som är privat i vardagen med de intagna. Hur ser de på de 

säkerhetsaspekter som kan uppkomma med att vara för privat och kan tjänstedräkten hjälpa 
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dem hålla distansen? Jag tror att det finns ett sociologiskt intresse att skapa en djupare 

förståelse för hur kriminalvårdare upprätthåller relationen mellan yrkesroll och privatliv.  

Tidigare forskning 

Forskning kring kriminalvårdaren och attityder kopplade till kriminalvård finns det en del om, 

jag har sökt efter både svensk och internationell forskning. Tidigare studier har handlat om 

hur kriminalvårdare hanterar känslor på jobbet, förhållningssätt mot intagna på 

kriminalvårdsanstalt, rollkonflikter och attityder samt sammanhållning mellan 

kriminalvårdare. Jag har därför valt att dela upp detta kapitel i olika områden för att underlätta 

för läsaren. Då studien berör känslohantering hos kriminalvårdarna har jag även tagit med en 

avhandling som berör emotionsarbete bland skådespelare. Jag har inte hittat någon tidigare 

forskning som går in på var den egna gränsdragningen går mellan att vara personlig och privat 

bland kriminalvårdare. 

Att hantera känslor på arbetet som kriminalvårdare 

Flera forskare (Crawley, 2004; Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011) kommer fram till att det 

är känslomässigt krävande att arbeta som kriminalvårdare. Crawley menar att en 

kriminalvårdare visar bara känslor när det är rätt tillfälle och på rätt plats och har arbetat fram 

en strategi för att hantera ovälkomna känslor som kan uppkomma i arbetet. Det är en del av 

arbetet som kriminalvårdare att kunna hantera känslor i den speciella miljö som en anstalt är, 

menar Crawley. Nylander, Lindberg och Bruhn kommer fram till att arbetet kan orsaka 

känslomässiga påfrestningar på olika sätt, att arbeta på behandlingsavdelningar eller på lägre 

säkerhetsklasser leder ofta till stress och utmattning medan kriminalvårdare på 

säkerhetsavdelningar riskerar att utveckla cynism, avskildhet och utanförskap.  

Förhållningssätt, rollkonflikter och attityder 

Maahs och Pratt (2001) kommer fram till att man har en mer negativ attityd mot sitt arbete 

som kriminalvårdare om man är kvinna, i etniskt minoritet samt har eftergymnasialutbildning. 

Farkas har gjort flera studier (1999, 2001) om kriminalvården. Farkas menar att kvinnliga 

kriminalvårdare håller ett positivt förhållningssätt mot de intagna och förlitade sig på sin 

sociala kompetens när hon interagerar med intagna. Det finns flera variabler som påverkar 

kriminalvårdarnas attityder mot de intagna, åldern på vårdaren var en variabel som var viktig, 

ju äldre samt ju mer arbetslivserfarenhet desto mera tilltro till brottsförebyggande program 
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hade vårdaren. Farkas kommer även fram till att en kriminalvårdare behöver fler år på sig för 

att utveckla självförtroende och färdigheter för att kunna hantera intagna. Med tiden lär sig en 

kriminalvårdare att läsa beteenden hos intagna och hur de ska svara på dessa.  

Kriminalvårdare som känner sig stressande eller känner osäkerhet om yrkesrollens 

förhållningssätt hade en mer bestraffande attityd mot de intagna. Nylander, Bruhn och 

Lindberg (2008) visar på att det finns skillnader mellan kriminalvårdare, vissa följer reglerna 

medan andra tillämpar dem mera flexibelt. Ett larm verkar dock vara något som förenar 

kriminalvårdare av olika typer då man tillfälligt glömmer skillnader i tänkesätt och handlande. 

Nylander, Lindberg och Bruhn (2011) menar att relationen till de intagna är personlig på 

behandlingsavdelningar, i de lägre säkerhetsklasserna och i viss mån på vanliga avdelningar. 

På avskildhetsavdelningar och på säkerhetsavdelningar präglar förhållandet mellan 

kriminalvårdaren och den intagne av distans och kontroll över den intagne. Farkas (1999) 

menar att många kriminalvårdare kände en förvirring och osäkerhet i hur de ska identifiera 

vilken roll som förväntas av dem och när det var dags att ”ta tag med hårdhandskarna” mot de 

intagna.  I en annan studie presenterar Farkas (2000) en undersökning av olika typer av 

kriminalvårdare. Kriminalvårdarna hade utvecklat sina egna värderingar och mönster av 

interaktion trots den formella organisationens definitioner och krav.  En del kriminalvårdare 

tar till ett auktoritärt förhållningssätt på grund av sin syn på de intagna som manipulativa, 

opålitliga och farliga. Dessa ”hårdhudade” kriminalvårdare tenderade också att arbeta på 

avskildhetsavdelningar eller på anstalter med hög säkerhetsklass. Andra följde strikt rutiner, 

regler och förordningar och de var starkt representerade av kvinnor och etniska minoriteter.  

Farkas finner att kriminalvårdare som är intresserade av kriminalvård har en mer positiv 

attityd mot de intagna. ”Hårdhudingarna” blev kriminalvårdare på grund av yttre orsaker 

såsom anställningstrygghet samt fördelarna med en statlig anställning. Nylander, Lindberg 

och Bruhn (2011) kommer fram till att alla typer av kriminalvårdare måste förhålla sig till och 

hantera den dubbla uppgiften av rehabilitering och kontroll. De flesta kriminalvårdare är 

kontaktman och är ansvarig för att hjälpa klienterna med sin verkställighetsplanering och 

detta innebär interaktion som omfattar både kontroll och personliga relationer.  Denna roll 

betonar vikten av att bygga nära relationer med intagna vilket kan hindra personal från att 

vara distanserad och ha negativa attityder gentemot intagna och förhindra avdelningar från att 

utveckla destruktiva och kontrollerande kulturer.  Maahs och Pratt (2001) menar att de 

kriminalvårdare som upplever sitt arbete som farligt, de som upplever stora rollkonflikter och 

de som upplevde att de får lite stöd var mer benägna att redogöra för missnöje för sitt arbete.  
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Farkas (2001) kommer fram till att stress och rollkonflikter uppkommer från upplevd fara i 

arbetet och förvirring över vilken metod som står i linje med kriminalvårdens mål. 

Sammanhållningen mellan kriminalvårdare 

Nylander, Bruhn och Lindberg (2008) granskar hur kriminalvårdare tänker, känner och 

handlar i arbetet. De urskiljer tre olika typer av tankemönster ”om andra” i kriminalvårdarnas 

arbetsgrupper. En första typ av sociala representationer rör de intagna. Dessa ses vanligen 

som manipulativa och opålitliga, ofta kombinerat med ett ganska nedsättande förhållningssätt. 

Bland vissa grupper av vårdare finns dock, trots en insikt om att intagna kan vara 

manipulativa, en ståndpunkt att de ändå ska behandlas med respekt och att de har resurser till 

förändring. För det andra finns ett nedvärderande tänkande om andra typer av avdelningar än 

den egna. För det tredje finns sociala representationer om andra typer av kriminalvårdare. 

Detta innebär negativa föreställningar mellan kontaktmannavårdare med rehabiliterande 

arbete och vårdare med övervakning och säkerhet som sina huvuduppgifter.  

Emotionellt arbete 

Att arbeta som kriminalvårdare kan beskrivas som ett emotionellt arbete. Kriminalvårdarna 

måste i sitt arbete spela över ett brett känsloregister. Ibland måste de agera ”tufft” och ibland 

vårdande. Dessutom finns olika känsloregler och olika betoningar i det emotionella arbetet vid 

olika typer av avdelningar och i olika roller. Allt detta bidrar till stora variationer i det 

emotionella arbetets karaktär. Bergman Blix som är verksam på Sociologiska institutionen på 

Stockholms Universitet har skrivit en avhandling om emotionsarbete bland skådespelare. 

Bergman Blix (2010) kommer fram till att skam och otrygghet är vanligt bland skådespelarna 

i början av repetitionerna och att dessa känslor inte förvinner med ökad erfarenhet utan istället 

känns igen och accepteras som en del av arbetet. Skådespelarna befriade sig gradvis från 

personliga känslor men förmågan att professionalisera sina känslor gör övergångarna mellan 

olika känslor mindre ansträngande. Känslorna kan även orsaka problem i skådespelarnas 

intima relationer. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk bakgrund kommer jag att använda mig av Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Jag har valt Goffmans dramaturgiska perspektiv då jag finner att hans teorier kring 

roller är relevant för ämnet då det dramaturgiska perspektivet utgår från att alla spelar teater 

och vi vill göra intryck på vår publik. När vi presenterar oss själva och vårt agerande inför 

andra människor försöker vi därför kontrollera och styra den information vi överför och som 

ligger till grund andras intryck av oss. Ett centralt perspektiv i alla Goffmans arbeten är hur 

man med ytterst raffinerande medel försöker bevara sin självbild mot andra.  

Det dramaturgiska perspektivet 

Den dramaturgiska handlingsmodellen beskriver mänskligt handlande med en terminologi 

inspirerad av teatervärlden. Utgångspunkten är att människor betraktar andra som en publik 

för det egna uppträdandet (Goffman, 1970). Enligt den dramaturgiska handlingen ger 

människor främst utryck för sig själva och sin subjektivitet genom att framställa sig på ett sätt 

inför andra. Den antar att aktören presenterar sig själv som om livet vore en scen och att hon 

eller han aktivt försöker styra de intryck som publiken får (Engdahl & Larsson, 2011). 

Goffman (1974) menar att en social inrättning är varje plats som omges av bestämda gränser 

och där en speciell aktivitet regelbundet äger rum.  Inom en social inrättnings väggar finner vi 

ett team med agerande som samarbetar för att framställa en given definition av situationen för 

publiken. Goffman delar upp scenen i en bakre region, där framställandet av en rutin 

förbereds och en främre region där framträdandet äger rum. Enligt Goffman manifesteras 

skiljelinjen mellan främre och bakre regioner överallt i vårt samhälle, samtidigt som personer 

ändå kan lägga olika betydelse i en och samma plats. Distinktionen åsyftar alltså inte i första 

hand skilda fysiska platser, utan hur vi förhåller oss till varandra i sociala relationer.  Många 

gånger skapas och markeras gränsen mellan den främre och bakre regionen endast rent 

symboliskt, genom att vi byter tilltalston eller inte låtsas om varandra.  Tillträdet till de 

regionerna kontrolleras för att hindra publiken från att kika in bakom kulisserna och ta del av 

ett framträdande som inte är avsett för dem. Genom att kontrollera vilken typ av information 

som delges omgivningen kan individen styra vilken bild av dem som förmedlas till publiken. 

Goffman anser att en individs handlande inbegriper två delar, dels de intryck som individen 



 

 8 

medvetet förmedlar till publiken men även de handlingar som denne omedvetet utför i 

interaktionen med andra. Detta innebär att handlingar både kan vara noga beräknande för att 

nå ett visst syfte eller utförda utan att individen är medveten om effekten av sitt handlande. 

Mellan publiken och de agerade finns en tyst överenskommelse om att uppträda som om det 

finns en viss grad av motsättningar och överensstämmelse mellan dem. Vi finner att 

diskrepanta roller utvecklas, en del av de individer som skenbarligen är teamkamrater, publik 

eller utomstående skaffar sig relationer till teamet som inte är uppenbara och som komplicerar 

problemet med att iscensätta ett agerande. Med diskrepanta roller menar Goffman roller som 

ej överensstämmer med varandra och om den agerade spelar en diskrepanta roll kan resultatet 

bli att den agerande inte lyckas spela någon av rollerna med trovärdighet.  För att detta ska 

undvikas bör den agerande stänga ute individer som är vana att se denne i en roll som ej 

stämmer överens med den som framförs för tillfället. Goffman konstaterar att såväl agerande 

som publik använder sig av olika metoder för att rädda scenframträdandet antingen genom att 

undvika sannolika störningar eller genom att neutralisera sådana genom att göra det möjligt 

för andra att göra det.  

När en individ framträder inför andra projicerar han medvetet eller omedvetet en definition av 

situationen i vilken hans jaguppfattning ingår som en viktig del. När det då inträffar en 

händelse som är oförenlig med det den uppfattningen får det konsekvenser samtidigt på tre 

plan av den sociala verkligheten hävdar Goffman. Den sociala interaktionen stoppas upp på 

ett förvirrat sätt, de positioner man intagit tidigare kan visa sig vara ohållbara och deltagarna 

kan plötsligt inse att de inte längre har någon utstakad handlingslinje att följa. Det minutiösa 

sociala system som skapats och upprätthållits av en välordnad social interaktion hamnar i ett 

upplösningstillstånd. Även publiken brukar godta det som projiceras av den individuelle 

aktören under ett pågående framträdande som representativt för hans grupp av kollegor, hans 

team. På sätt och vis blir dessa sociala enheter, dessa team utlämnade varje gång en agerande 

utför sin rutin, vid varje framträdande kommer legitimiteten hos dessa enheter testas på nytt 

och deras stadigvarande anseende sättas på spel. Den formen av utsatthet är speciellt påtaglig 

under vissa framträdanden. När t.ex. en kriminalvårdare går över gränsen till att bli alltför 

privat, kanske till och med inleder en otillbörlig relation så är inte bara den enskilda vårdarens 

rykte, som kriminalvårdare och människa, utan också kriminalvårdens rykte som kommer att 

lida skada.  Det är sådana konsekvenser som störningar i framträdandet kan få från den 

sociala strukturens synpunkt. Goffman finner att individen ofta helhjärtat satsar på sig själv i 

sin identifikation med en viss roll, en inrättning och en grupp och i sin uppfattning om sig 
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själv som någon som inte sätter en käpp i hjulet vid social interaktion eller sviker en social 

enhet som är beroende av den interaktionen.  

Goffman (1974) menar att vi växlar mellan olika masker beroende på situationen, att vi väljer 

vilka drag hos oss själva som vi vill framhäva från situation till situation. Det ligger i 

människans natur att kunna skifta masker dock tillåts man inte göra detta framför publik. 

Goffman har ett flertal begrepp, han pratar om framträdandet där det framförs en viss aktivitet 

av en individ och inför en speciell publik som individen har inflytande över. I framträdandet 

är det fasaden som visas upp. Fasaden är den mask som avsiktligt eller omedvetet används av 

individen under hans framträdande. Vi har inramningen (the setting) som möbler, dekor och 

andra bakgrundsinslag. Inslag i den personliga fasaden är kläder, kön, ålder, etnicitet, storlek 

och utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester och liknande.   

Goffmans(1974) syn innebär att han menar att vi inte är någonting utan våra kostymer, utan 

vår teaterdekoration och utan våra repliker. En annan viktig del av hans dramaturgiska ansats 

är hans betoning på jaget ”the self”. Detta jag förändras hela tiden i den sociala interaktionen 

med andra människor. Goffman talar också om ”team”. Ett team definieras som en samling 

individer som måste presentera ett intimt samarbete för att kunna bevara en given projicerad 

definition av situationen.  Goffman menar att socialt agerande är att spela roller, det görs både 

när aktören är ensam eller tillsammans med andra på scen. Goffman betraktar de här rollerna 

som formen av de sociala förväntningar som hör samman med en viss social status. 

Människor fångar upp signaler om andra i det sociala samspelet. Goffman menar att bakre 

regionen kan definieras som ett ställe i anknytning till ett visst bestämt framträdande och där 

skiftande uppsättningar av ceremoniell utrustning kan hållas dolda så att inte publiken kan 

jämföra den behandling som ges den med den behandling som kunde ha getts dem. Där kan 

team gå igenom sitt framträdande, gallra bland stötande utryck när ingen publik är närvarande 

som kan bli kränkt av dem. Där kan mindre lyckade teammedlemmar tränas upp eller 

avskiljas från framträdandet. Där kan den agerande koppla av, lägga bort fasaden och kliva ur 

sin rollgestalt.  

Goffman (1970) menar att alla människor lever i en värld där sociala sammanträffanden sker 

som invecklar människor i kontakter med andra deltagare, öga mot öga eller genom 

förmedling. Alla kontakter utvecklar ett mönster av verbala och ickeverbala handlingar som 

visar sin syn på situationen, den andra deltagaren och sig själva. Med ansikte menar Goffman 

den bild vi visar upp och hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Ansiktet är den bild man själv 

skapar av det egna jaget, utformat med hjälp av godkända sociala attribut. Det är gruppens 
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regler och definitionen av situationen som bestämmer hur mycket man ska känna för ansikten 

och hur denna känsla ska fördelas mellan berörda ansikten. Det är viktigt att det ansikte som 

personen har valt att visa upp stämmer överens med den linje hon har valt annars uppstår det 

förvirring.   

Totala Institutioner 

Definitionen av en total institution enligt Goffman (1973, sid 9) lyder; 

”En total institution kan definieras som en plats att bo och arbeta på, där ett stort 

antal människor i en likartad situation lever ett instängt och formellt administrerat 

liv tillsammans under en längre tid, avskurna från samhället utanför”.  

Goffman anser att en kriminalvårdsanstalt är ett typiskt exempel på en total institution. 

Goffman menar att det förefaller som om varje anstalt är förbunden med en specifik form av 

aktning med de intagna som givare och personalen som mottagare. För att detta ska kunna 

fungera måste de som tar emot spontana utryck för vördnad vara desamma som lär ut dessa 

former och framtvingar dem. Här menar Goffman att det finns en grundläggande skillnad mot 

samhället utanför då man på anstalt ställer särskilda krav på uppförande och ger negativa 

sanktioner om någon bryter mot dessa krav. Det finns även en uppfattning om att det är 

uniformen som de intagna visar respekt för och inte människan som bär den.  

Goffman anser vidare att om högre personal, som kriminalvårdsinspektörer, smidigt och 

effektivt ska kunna röra sig ute i samhället så kan det vara fördelaktigt för dem om de är 

rekryterade från samma lilla sociala grupp som ledarna för andra sociala enheter ute i 

samhället. Om personalen överlag rekryteras från ett samhällsskikt som har en fast 

legitimerad högre status än det skikt där de intagna kommer från så kommer denna klyfta 

skänka stöd och stabilitet åt personalens herravälde.  

En total institution, en kriminalvårdsanstalt, dess genomtränglighet kan få följder för dess inre 

funktion och sammanhållning.  Detta illustrerar den lägsta personalen, kriminalvårdarnas, 

utsatta position. Om institutionen är märkbart genomtränglig för samhället utanför, kan denna 

del av personal vara av samma sort eller ha lägre socialt ursprung än de intagna. Genom att de 

är delaktiga i den kultur som präglar de intagnas hemförhållanden kan de ha svårt att 

upprätthålla social distans till de intagna, anser Goffman. Detta kan komplicera 

kriminalvårdarens roll då det gör honom mer öppen för de intagnas hån och stärker deras 

förväntningar att han ska vara hygglig resonlig och möjlig att muta.   
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Vid varje institution finns officiella förväntningar beträffande deltagarnas förpliktelser mot 

institutionen. Även i de fall där det inte finns någon speciell uppgift kräver organisationen 

ändå viss sinnesnärvaro, en viss medvetenhet om den rådande situationen och ställer krav på 

dem att vara uppmärksamma inför vissa situationer. Och bakom dessa krav på individen har 

ledningen vid varje institution en mycket omfattande underförstådd uppfattning om hur 

individen måste vara till sin karaktär för att dessa krav på honom ska passa in. Goffman 

menar att det finns olika anpassningsmodeller, en primär och en sekundär anpassning. Den 

primära anpassningen visar sig genom att personen utför sina åtaganden enligt regelverket och 

agerar enligt systemets önskemål.  Personen följer de krav och förväntningar som ställs på 

dem, samarbetar och följer order. Den sekundära anpassningen är en motståndsstrategi och 

ger personen en känsla av kontroll över sin omgivning och där han samtidigt behåller sin 

identitet. Personen väljer då att ta avstånd från de förväntningar och krav som har ställs på 

dem utifrån rollen och platsen i organissationen. (Goffman, 1973) 

Metod 

Jag valde den halvstrukturerade intervjuformen då jag söker relationen mellan olika begrepp.  

Begreppen jag söker efter är personlig och privat. Frågeställningen gäller individens 

upplevelse. Intervjuaren söker kunskap om begreppens kvalitéer och eventuella relationer 

mellan begrepp. Intervjuns uppläggning är att frågeområdena är i en bestämd följd och inom 

dessa följdfrågor, En kombination av öppna och fasta frågor och svar. Intervjupersonerna ger 

sin syn på det som intervjuaren finner meningsfullt. Intervjuaren får en uppfattning om 

frågornas meningsfullhet för intervjupersonen. (Lantz, 2007) 

 

Jag valde en kvalitativ ansats för att få fram en djupare förståelse än vad jag skulle ha fått 

fram via en kvantitativ ansats med enkäter. Den halvstrukturerade intervjun kännetecknas av 

att man på förhand har ställt upp huvudfrågor och viktiga teman men utan i detalj avgöra 

frågornas formulering och ordningsföljd. En sådan informell intervju rymmer i sig delar av ett 

vanligt samtal, men har ett större inslag av frågor (stickord) som intervjuaren har till avsikt att 

ställa till den intervjuande. (Ryen, 2004) 
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En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till 

skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Tematiskt relateras 

frågorna till ämnet för intervjun, till de teoretiska föreställningar som ligger till grund för 

undersökningen och till den följande analysen. Ju spontanare intervjuproceduren är, desto 

större bli sannolikheten för att man erhåller spontana, livliga och oväntade svar från 

intervjupersonens sida. Dynamiskt bör frågorna stimulera till ett positivt samspel så att 

samtalet hålls flytande och den intervjuande känner sig motiverad att tala om sina upplevelser 

och känslor. (Kvale, 1997) 

Förförståelse 

Min förförståelse för ämnet har jag erhållit genom att jag har arbetat som kriminalvårdare i 

snart 7 år och har därmed en viss vinklad typ av förförståelse och det är någonting jag 

kommer att ha i tanke då jag analyserar materialet. Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) anser 

inte att det är ett problem att välja ett forskningsområde utifrån egna personliga intressen men 

det bör även vara någonting som forskaren tror kan ge praktisk nytta. Thomassen(2007) 

menar att denna typ av förförståelse kommer att påverka antagande, förväntningar samt 

tolkningar av materialet. Detta behöver dock inte göra studien mindre relevant så länge både 

forskaren och läsare är medvetna om att tolkningsperspektiv och förförståelse kommer att 

leda till en viss form av resultat och analys.  

Urval 

Denna studie baserats på samtalsintervjuer med åtta kriminalvårdare på en klass 1 anstalt i 

Sverige. Kriminalvårdarna är mellan 27 och 63 år gamla och har en tjänstgöringsålder som 

skiljer sig från ett till tio år. Kriterier för de som blev intervjuade var att de gått 

kriminalvårdens utbildning samt att de är kontaktmän till en eller flera klienter. Jag strävade 

även efter att ha kvinnor och män i så varierad ålder som möjligt. Jag valde ut dessa 

kriminalvårdare för att kunna försäkra mig om att de i egenskap som kriminalvårdare har varit 

med om tillfällen där de har reflekterat över sitt förhållningssätt med intagna, vilket är en 

förutsättning för att intervjupersonen ska kunna bidraga med relevant empiri till studien. Jag 

har inte vänt mig med intervjuförfrågningar till kollegor vilket jag tjänstgör med nu eller har 

tjänstgjort med någon gång, allt för få så sanningsenliga svar som möjligt. Det var även 
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viktigt för mig att gå in i intervjusituationen neutral och med icke förutfattade meningar om 

intervjupersonen.  

Etik 

Avsikten med min uppsats är att undersöka kriminalvårdarens egna subjektiva gränsdragning 

mellan att vara privat men inte personlig i förhållande till klienterna och jag valde då den 

anstalt jag redan hade tillträde till efter diskussioner med kriminalvårdschefen och 

kriminalvårdsinspektören för säkerhet. Jag är medveten om att det kan uppstå en etisk konflikt 

då jag arbetar på samma arbetsplats där jag har gjort intervjuerna. Jag har vägt fördelar mot 

nackdelar, vad som kan underlätta för studien och det motsatta. Aspers (2007) menar att det 

kan vara positivt att vara införstådd med fältets sociala koder och regler. Om forskaren är 

hemtam på fältet så kan denne ha en viktig förförståelse som i sin tur ger fördelar genom 

tillträde till fältet och för att förstå vad, hur och varför saker och ting sker.  Aspers menar 

dock att forskarens vardagsdeltagande på fältet kan medföra att hon missar särskilda 

företeelseer då de är vanligt förekommande för denne. Aspers menar att det därför är viktigt 

att forskaren är införstådd med vad denne tar för givet och därmed inte kommer att 

ifrågasättas i studien.  I. Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed (2011) kan man 

läsa att för olika forskningsområden har det utvecklats forskningsetiska kodexar, dvs. 

samlingar av regler som försöker klargöra hur forskaren ska agera gentemot 

försökspersonerna för att handla etiskt riktigt. Kodexarna uttalar sig om vad forskaren ska 

göra före forskningens genomförande (information, samtycke), under genomförandet 

(undvikande av risker, designfrågor) och efter genomförandet (publicering, förvaring av 

material). Jag har varit tydlig med att informera intervjupersonerna om studiens syfte och hur 

och var den kommer att publiceras. Intervjupersonerna har getts informerat samtycke vilket 

betyder att jag har informerat om undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är 

upplagd och om vilka risker och fördelar som kan vara förenande med deltagande i 

forskningsprojektet. Informerat samtycke innebär också att undersökningspersonerna deltar 

frivilligt i projektet och har rätt att när som helst dra sig ur så att det inte blir fråga om 

otillbörligt inflytande eller tvång.  Jag har även informerat att jag har överordnandes 

samtycke, i detta fall Kriminalvårdschefen för anstalten i fråga. Information har getts om att 

all privat data som kan identifierar intervjupersonerna kommer inte att redovisas. Jag har även 

skyddat intervjupersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierade drag (Kvale, 

1997). Jag har noga tänkt igenom vilka konsekvenser intervjupersonerna kan möta samt vilka 
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vetenskapliga fördelar som studien kan få. De vetenskapliga fördelarna är att det är ett aktuellt 

intressant ämne och att jag har tillträde till fältet. Intervjupersonerna kan även relatera till mig 

som kollega på samma anstalt vilket både är en fördel samt en nackdel. Nackdelen kan vara 

att intervjupersonerna känner sig utsatta då ämnet för studien är känsligt eftersom den handlar 

om personliga upplevelser, känslor och tankar kring sitt förhållningssätt. Jag har slutligen 

informerat att det är bara jag som hanterar och lyssnar på intervjuerna. Materialet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål och att den färdiga uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig för allmänheten på internet. 

Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under november 2012 inne på anstalten avskilt i olika samtalsrum. 

En del intervjuer skedde under intervjupersonens rast och en del intervjuer skedde efter 

arbetstid. Intervjuerna varade från cirka 45 minuter upp till en timme. Samtliga intervjuer har 

spelats in med en voicerecorder och har efter intervjun avlyssnats för att sedan transkriberas.  

Jag överförde ord för ord ner på papper för att inte riskera att tappa bort något ord. Jag har 

med stor noggrannhet analyserat materialet för att minimera risken för misstolkningar. Genom 

utskriften har jag strukturerat intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys. 

Att strukturera materialet i en text ger överblick och är i sig början till en analys. Den 

vanligaste formen av dataanalys är att koda eller kategorisera intervjuuttalandena. Forskaren 

läser igenom utskrifterna och kategoriserar relevanta avsnitt; han kan sedan hämta de kodade 

avsnitten för förnyad granskning och koda om dem eller koda dem på olika sätt. (Kvale, 

1997).  Jag har valt att koda mitt material i 3 olika avsnitt, personlig men inte privat, 

reflektioner över tjänstedräkten samt förändring över tid.  Ur kodningen av materialet så 

skapade jag ett kodschema med olika underrubriker. Jag förde sedan in det empiriska 

materialet under koderna där de hörde hemma. För att få en tydlig överblick över koderna så 

använde jag färgpennor med olika färger för att markera kategorierna. (Aspers 2007). 

Koderna jag har genererat från teorin är Goffmans dramaturgiska perspektiv med den bakre 

och främre regionen. Jag tänker att man är personlig med de intagna i den främre regionen 

och privat med sina kollegor i den bakre regionen. Jag valde sedan att presentera de delar av 

intervjuerna som jag finner viktiga som citat i uppsatsen. Citaten refereras sedan utifrån med 

tanke på att behålla konfidentiella uppgifter och skydda vårdarnas identitet som vårdare 1, 2 

etc. Av analysen har jag sedan dragit vissa slutsatser som presenteras i en avslutande 

diskussion. Trost (2010) menar att det är oerhört viktigt att inte ”läsa mellan raderna” utan att 
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man ska vara mycket försiktigt så att man inte övertolkar sitt material. Min uppgift är inte att 

vare sig bedöma eller döma något som ologiskt.  

Resultat 

Personlig men inte privat. 

Samtliga kriminalvårdare upplevde skillnad på hur de agerade hemma och på sin arbetsplats. 

En vårdare berättade om hur hon förberedde sig mentalt redan hemma när hon tog på sig 

tjänstedräkten. När vårdarna skulle beskriva sig som privatpersoner så beskrev de sig som 

flexibla, omtänksamma och godhjärtade. När de skulle beskriva sig själva som 

kriminalvårdare beskrev de sig som korrekta, ordentliga och konsekventa. Flera sade sig 

kunna skratta och ha roligt på arbetet men att de aldrig är avslappnade som de är privat, på sin 

fritid. På arbetsplatsen, inom kriminalvården känner de att de måste vara på sin vakt och tänka 

efter så att de följer de lagar och regler som finns.  Vårdare 7 upplever det såhär;  

”Håller mig till regelverket på jobbet och gör inte avsteg en millimeter från det och 

skulle jag nog beskriva mig som professionell och hyfsat korrekt i mitt utförande. 

Privat då är jag något helt annat, då följer jag inget regelverk när jag är hemma. 

Då kan jag tillåta mig vara sentimental, jag kan vara flexibel. När jag ska göra 

något så kan jag hitta på alla möjliga lösningar, man behöver inte luta sig tillbaka 

på ett regelverk utan man måste bara lösa en situation här och nu, det gör att 

flexibilitet och fantasi och kreativitet är roligt och det kan man inte pyssla med inom 

kriminalvården. Fantasi och kreativitet är nästan tabu här, nästan säger jag, det 

blir två världar som krockar för mig”. 

Kriminalvårdarna beskrev samstämmigt att gränsen mellan att vara personlig och privat gick 

vid detaljer om privatlivet för dem. Att vara personlig kunde man vara i diskussioner om 

allmänna saker med de intagna som fotboll, maträtter, hur man firar jul, samhällsfrågor och 

vad man hade sett på teven. Privata saker var att ge privata detaljer om sitt liv och privata 

åsikter som man hyste som privatperson. Det som samtliga vårdare uppgav som ett grovt 

övertramp på gränsen mot att vara privat var detaljer om sina barn. Vårdarna kunde berätta för 

intagna att de hade sambo, var gifta och om de hade barn men absolut inga närmare detaljer 
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om detta. Vårdarna uppger att de inte gärna står och berättar vad de gjorde under helgen eller 

annan fritid, det anses som att gå in mot privata detaljer. Man kan prata politik i allmänhet, 

det anses gå bra men att gå in på vilket parti man röstar på anses däremot vara för privat.  

Vårdare 7 förklarar skillnaden mellan att vara personlig men inte privat med orden;  

”När man har blivit för privat då har man blottat sig på något sätt, visat mina 

privata åsikter eller något privat och det tycker jag inte man ska göra i det här 

jobbet, här ska man vara professionell och där går gränsen för mig att vara 

personlig”. 

Vårdare 2 förklarar gränssättningen med;  

”Jag har inget problem att prata om min föräldraroll med intagna, jag är förälder, 

många intagna är föräldrar, vi kan relatera till varandra som föräldrar, jag vet hur 

det är att oroa sig för sitt barn, jag vet hur det är att känna att man inte räcker till 

för sitt barn, den platån kan vi liksom dela men däremot att gå över gränsen mot det 

privata och där har de ingenting med att göra, det finns inget behov för mig att tala 

om för någon intagen hur gamla barn jag har eller hur många barn jag har eller 

vilket kön de har eller så för mina barn är privata de hör inte hemma i min yrkesroll 

medan däremot min föräldrakunskap mycket väl kan höra hemma i yrkesrollen”. 

Vårdarna uppger att anledningen till att de inte vill vara för privata med de intagna är att de 

inte litar på dem. Att de intagna kommer ut en dag och att många har ett våldsamt förflutet 

och att vårdarna därför inte vill att de därför ska veta för mycket om dem. Det är vårdarna 

som skriver rapporter på olämpliga uppföranden, håller förhör och delger varningar och det är 

dem som får ta emot frustrationen kring detta från de intagna. Samtliga vårdare hade fått 

frågor från intagna som de kände var för privata. Alla vårdarna hade utvecklat strategier för 

att tydliggöra var gränsen går.  De flesta sade ifrån på skarpen, en del vårdare pratade bort 

frågan eller svarade flyktigt och inte i detalj om det som efterfrågades. Vårdare 8 berättar;  

”Det var en intagen som ville ha kramar och frågade vad jag gillade att göra på 

min fritid och var allmänt intresserad av mig på ett romantiskt sätt nästan, så jag sa 

bara att jag gillade att läsa böcker, det kunde han få veta, mer ville jag inte dela 

med mig av till honom”.  

Vårdare 2 uppger; 

”Då säger jag bara, nämen det vill jag inte prata om, jag tycker inte det hör hemma 

här, och ibland händer det att någon frågar, vad spelar det för roll, det kan jag 
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ändå ta reda på var du bor, men vill du ta reda på det så gör det då, men jag har 

inget behov av att prata om det med intagna”. 

Blivit mer privat än personlig 

En del av vårdarna kände att de hade gått över sin gräns och hade blivit lite mer privata 

än personliga till någon eller några intagna. Anledningen till att en del av vårdarna 

kommit över sin egen privata gräns var att man hade arbetat länge med samma klient och 

det hade byggts upp ett förtroende efter hand. En del klienter sitter på samma avdelning 

så länge att både vårdarna och klienterna vet ganska mycket om varandra bara genom 

flera års vardagliga samtal. Vårdare 3 berättar;  

”Det berodde på att killen hade varit här för länge, han pratade och var trevlig och 

var inget problem och med tiden så, (paus)… jag drog mig självmant undan till slut, 

jag kände att jag ville hålla mig undan, sedan flyttade han” 

. Vårdare 5 menar att; 

”Handlar lite om vilken klient det är, en del håller man väldigt långt ifrån mig 

andra kryper lite närmare. Jag känner när de kommer för nära ens privatliv, det 

säger ifrån automatiskt att nu blir det för nära”. 

Andra vårdare säger att de håller samtliga klienter på avstånd oavsett hur snälla och trevliga 

de är. Vårdare 7 menar att han inte släpper in någon klient; 

”Jag har stark integritet och berättar ytterst lite om mig själv, min familj eller så, 

någon gång ibland kan jag säga hur min familjesituation ser ut, det är inget farligt i 

sig men jag pratar ogärna om mig och mitt, tycker det ingår i ett slags hederskodex, 

finns andra saker vi kan prata om än hur jag lever hemma”. 

Ensamarbete 

Ingen av vårdarna sade sig vara mer privata med de intagna när de var ensam med dem. 

Samtliga vårdare i undersökningen drog sig hellre tillbaka till sitt kontor än var ute med de 

intagna vid ensamarbete.  Om det skulle uppstå otillbörliga relationer mellan en vårdare och 

en klient så tror de inte att ensamarbetet är orsaken till det utan istället utnyttjas av dem som 

har sådana avsikter. De vårdare som var intresserade av klienterna på ett icke 

kriminalvårdsmässigt sätt utnyttjade snarare det faktum att det förekommer ensamarbete så de 

kan spendera tid med de intagna själva utan att det finns andra vårdare i närheten.  
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Vårdare 2 berättar om sina erfarenheter; 

”Den risken finns ju eller finns inte beroende på vilken individ du tittar på. Om 

ensamarbete beror på att man känner sig utstött och inte känner samhörighet med 

sina kollegor då tror jag att risken kan öka avsevärt för man behöver få bekräftelse 

någonstans och får man inte det av sina kollegor så… i ett sånt här slutet system, i 

en sån här sluten miljö, det finns bra good guys eller bad guys att välja bland och 

får man inte bekräftelse av good guys så kanske man vänder sig mot bad guys 

istället. Då är risken större att man söker den på fel ställen.”. 

Vårdare 6 tror inte heller att det är ensamarbetet som kan skyllas för otillbörliga relationer;  

”I så fall ligger det andra psykologiska faktorer bakom som osäkerhet hos vårdaren 

och att klienterna är väldigt manipulativa och duperar oss men det gäller att vara 

vaken på sådana saker och är man inte i en sådan situation i sitt liv att man är stabil 

och vaken och observant över varför en intagen är på mig just nu. Men där kan det 

bida till, det har inte med ensamarbetet att göra, utan att man förlitar sig på en 

trygg stabil intagen”. 

Kollegors gränser 

Samtliga kriminalvårdarna var överens om att alla har sin egen personliga gränsdragning. De 

hade alla varit med om att kollegor hade berättat saker för intagna som de själva inte skulle ha 

berättat. Vårdare 2 berättar så här;  

”Tror inte gränsen är den samma för alla vårdare, jag vet ju, jag har kollegor som 

pratar vitt och brett om tillexempel om sina barn och de känner sig bekväma med 

det och tycker inte att det är konstigt alls, medan för mig är det ett jättetabu.” 

Vårdarna i undersökningen reagerade på att kollegor berättat detaljer om vad denne har gjort 

under sin fritid eller detaljer om släkt eller vänner.  En del kollegor drar gränsen mycket hårt 

och vill inte berätta några detaljer om sitt privatliv medan andra berättar om hela sitt liv. 

Vårdarna tycker att man behöver prata med varandra om gränssättningar så att man inte 

lämnar ut sina kollegor utefter sina egna gränssättningar, till exempel när en kollega som 

pratar om sina barn så har den inte rätt att prata om andras barn och att det börs föras mera 

dialog om detta i arbetsgruppen. Vårdare 2 menar; 

”Grodorna bara hoppar ur munnen utan att den tänker sig för och så tänker 

personen att det där var väll inte så farligt, jag har tyckt att så där skulle jag inte 
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säga, min gräns har övertrötts men uppenbarligen inte kollegans gräns utan de har 

ju satt sin gräns någon annanstans”. 

Det anses som mycket viktigt av samtliga vårdare att absolut inte lämna ut information en 

kollega med någonting då man inte kan veta var just den kollegans gränsdragning går. 

Vårdarna uppges inte ens berätta om en kollega är hemma med sjukt barn då man inte med 

säkerhet kan veta om just den kollegan vill att de intagna ska veta om den har barn eller ej. 

Vårdare 5 berättar om hur han bemöter frågor om andra kriminalvårdare; 

”Jag säger att det får du fråga vederbörande om, det har du inte ett jävla dugg med 

att göra sedan brukar det vara färdig pratat.”. 

Samtliga vårdare uppger sig ha samma strategi till dessa frågor som de har när intagna frågor 

privata frågor om dem själva. Några av intervjupersonerna pratar bort ämnet medan de flesta 

säger att det har du inte med att göra eller ifrågasätter varför den intagne vill veta den 

informationen. Vårdarna uppger att det finns en sorts kontroll över varandra, man är vaksam 

över hur nya kollegor beter sig.  Vårdare 7 berättar; 

”Tror att det finns en form av självsanering vi är så pass observanta på varandra vi 

märker ganska snart om det är någon som börjar bli lite privat, Ser ganska ofta att 

människor säger saker som jag inte skulle sagt, som jag inte tycker är ok. Man 

försöker bli kompis och vinna någon slags fördelar.” 

Vårdare 5 säger; 

”Sedan tycker jag mig sett att många av de yngre tjejerna handlar lite i ungdomligt 

oförstånd, de märker själva inte skillnaden på hur nära de blir, även om det inte är 

deras avsikt men de har liksom ingen koll på, de är mera impulsiva. Många 

uppskattar kanske att få lite trånade blickar efter sig och fjädrar kanske sig lite 

extra inte för att de vill någonting utan bara för att.” 

Samtliga vårdare i undersökningen hade varit med om att kollegor hade fått lämna 

kriminalvården då de inte lyckats hålla gränsdragningen personlig men inte privat på ett för 

kriminalvårdens tillfredställande sätt.  Vårdarna berättar om allt från romanser till ett slags 

osund fascination över kriminella män hos dessa före detta kollegor. Det anses som viktigt av 

vårdarna att all den informationen man lämnar ut till en intagen är kopplad till kriminalvården 

och att det absolut inte får vara en privat åsikt eller ett påstående om en kollega. Alla kollegor 

ska kunna stå för det man säger och att man därför måste vara professionell.  
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Förhållningssätt mot klienter 

Samtliga vårdare uppgav sig ha ambitionen att behandla alla intagna lika oavsett hur de 

intagna beter sig. Sedan medger en del vårdare att det inte fungerar så i vardagen med de 

intagna. När de intagna är skrikiga och bråkiga så uppger vårdarna att de får ett kortare mer 

befallande tonläge. Vårdare 2 berättar;  

”Vore vi robotar så vore det här inte något svårt jobb det är där svårigheten ligger 

att bemöta den som knackar på dörren som är en schysst normal rumsren intagen på 

samma sätt som du bemöter den som tidigare har kallat din kollega allt möjligt 

mellan himmel och jord det är ju skitsvårt” 

Vårdare 6 berättar om sitt bemötande;  

”Behandlar alla lika, får man samma tjat och gnat varje dag så säger man åt dem 

lägg av nu med ett skarpare tonfall, men mer generellt, de ska visiteras, jag hoppar 

ju inte över de snälla bara för att de är fogliga, snälla och rara, alltså rent så, när 

det gäller tillsägelser så får man kanske ändra rösten för situationen kräver kanske 

mer för ”pain in the ass-klienten”. 

 Vårdare 4 menar dock att hon brukar kunna lugna ner de intagna som är jobbiga; 

.”Jag tycker att jag behandlar alla lika, jag tycker inte att jag gör någon skillnad, 

men sen vet inte vad hur andra uppfattar mig, men jag tycker inte det och jag gör 

ingen skillnad därför jag har inte problem med dem som är gapiga och skrikiga. Jag 

har alltid ett lugnt tonläge oavsett för att står det en klient och gapar mig rätt upp i 

ansiktet och om jag går upp på samma nivå då kommer vi inte att komma 

någonstans, utan då kommer det med att det slutar med en konflikt, men det är 

väldigt svårt för en klient att fortsätta stå och fortsätta gapa när man har den här 

lugna rösten då slutar de automatiskt. Jag har några gånger fått höra ehh det går ju 

förfan aldrig att vara arg på dig, typ så”. 

Säkerhetsaspekter 

Alla vårdarna säger sig vara medvetna om de säkerhetsaspekter som kan uppkomma när 

vårdare blir för privata med de intagna. Vårdarna menar att riskerna ligger i att de intagna har 

fått ett överläge över vårdaren om denne har kommit för nära. Om de skulle bli för privata 

med de intagna så skulle det innebära att den intagne har vunnit ett förtroende och att det 

förtroendet kan utvecklats och bli farligt då man som vårdare inte ser den intagnes fel och 
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brister. Man har kommit den intagne för nära så att ens omdöme har förvrängts och att detta 

inte är lämpligt. Faran ligger sedan i att det blir svårare att säga nej till tjänster och 

information om man har blivit alltför nära kompis. Man kan plötsligt bli en länk mellan de 

intagna på insidan och kriminella på utsidan tillexempel genom att skicka meddelanden på 

facebook eller något liknande. Andra säkerhetsaspekter som uppges kunna uppstå inne på 

anstalten är om en intagen uppför sig så olämpligt så att en rapport måste skrivas. Hur väljer 

vårdaren att göra, struntar den i rapportskrivandet för att den står nära klienten eller för att den 

annars blir hotad av klienten. Vårdare 8 säger angående säkerhetsaspekter som kan 

uppkomma genom att ha överträtt gränsen personlig men inte privat;  

”Det finns ju på flera olika sätt dels finns ju alltid den här risken att man blir 

manipulerad på ett eller annat sätt att man liksom hamnar i situation där man kan 

genom att man står någon nära i en sits där man tillexempel ja, postar ett brev eller 

gör en tjänst för att vara schysst som sedan används mot en och det blir oschyssta 

metoder den risken finns ju, sedan finns ju den här mer känslomässiga risken att om 

det uppstår en situation på avdelningen, var ligger din lojalitet, kan du gå ut om du 

behöver bestraffa en klient som du släppt för nära inpå dig, det är ju också en 

säkerhetsrisk”. 

Vårdare 3 berättar; 

”Intagna kan mjölka på information om saker de inte har med att göra, det kan 

handla om andra intagna eller om personal. De gör det inte för skoj skull, de gör det 

för att de ska vinna någonting på det, tror jag. De ger blanka fan i oss sedan när de 

muckar, de är inte våra kompisar. De är nyfikna och kanske har användning för 

någonting.” 

Kriminalvårdens utbildning  

Alla vårdare i undersökningen har gått kriminalvårdens utbildning för kriminalvårdare och 

fått utbildning i förhållningssätt mot de intagna. Vårdarna tyckte att det inte gavs någon direkt 

bild över var gränsen går utan att man mera får sätta den gränsen själv efter tycke och smak. 

Att det är individuellt var man sätter gränsen men att det samtidigt är självklart att inte inleda 

otillbörliga relationer, dela ut sitt telefonnummer eller andra självklara saker. Vårdare 4 

berättar om sin utbildning;  

”Jag tycker nog att det var ganska oklart, vad det egentligen vad som var, man sa 

jämt att ”personlig men inte privat” men egentligen berättade man inte vad som var 



 

 22 

vad, så, gränsen är olika för alla, så är det ju, gränsen är enormt olika för alla 

vårdare som jobbar här, det finns inget specifikt på utbildningen som sa att det här, 

så här ska du vara eller att det här är mer privat och det här är mer personligt utan 

alla har nog olika gränser”. 

Vårdare 5 berättar;  

”Det var väldigt övergripande på utbildningen hur man skiljer på personligt och 

privat. Vart man lägger den gränsen är mera upp till den enskilde att bedöma, det 

är inget som är rätt eller fel, det som är privat för mig behöver inte vara det för 

någon annan”,  

Reflektioner över tjänstedräkten 

Kriminalvårdarna i undersökningen tyckte att tjänstedräkten hjälpte dem att sätta på sig yrket 

kriminalvårdare. Tjänstedräkten symboliserar att de står för någonting samt att de är enade i 

sin yrkesutövning. Tjänstedräkten hjälpte på så sätt till att vara kriminalvårdare och inte 

privatpersonen.  Samtliga vårdare var positiva till tjänstedräkten och skulle inte vilja arbeta i 

privata kläder. Vårdare 2 berättar om vad tjänstedräkten symboliserar;  

”Symbolvärdet i tjänstedräkten är ju att jag är en statstjänsteman, jag är anställd, 

det här är mitt jobb, det här är min fasad som jag bär på jobbet och i den ingår ju 

också mitt kroppsspråk, mitt ordval, hur jag pratar, hela alltihop, sedan är 

tjänstedräkten en del av det.” 

 Samtidigt uppgavs det att tjänstedräkten skapade distans mellan intagna och vårdare på gott 

och ont. Det är de blåklädda som bestämmer och har auktoriteten och att det inte alltid är 

bekvämt för en intagen att lämna ut sig till en person som ser ut som en myndighetsperson. På 

samma sätt har de intagna en slags tjänstedräkt, de har samma kläder på sig som enar dem i 

rollen som intagna. Vårdare 4 berättar om fördelar och nackdelar med tjänstedräkten;  

”Tjänstedräkten symboliserar att jag är vårdare, eller plit eller vad man nu ska säg. 

Det känns ibland som att den hämmar ganska mycket av vårat arbete. Det är ofta att 

man får höra, du vet ju du har ju den dära blåa dräkten på dig, det kan vara, jag 

menar vi jobbar ju ändå vårdinriktat kan man säga om man nu vill prata och 

diskutera deras kriminalitet, vad det är de har gjort och kanske gå in lite mer och då 

är det väldigt ofta jag kan få höra, men du sånt kan jag inte sitta och prata med dig 
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om, inte när du har den där dräkten på dig. Man blir den där rollen plit liksom, så 

ibland, jag säger inte alltid, är det inte bra med tjänstedräkt, men jag skulle inte 

vilja gå privatklädd absolut inte men det kan hämma vid vissa tillfällen. Vissa pratar 

ju ändå, jag skulle nog känna mig mera osäker om jag inte hade tjänstedräkt på 

mig, det tror jag, då skulle jag nog känna, nej usch, då skulle jag vara på samma 

nivå skulle jag känna. Man känner sig faktiskt som på en högre nivå med 

tjänstedräkten på så är det, och de ser den och respekterar den, tjänstedräkten 

underlättar absolut men den kan också hämma”. 

Permissioner 

Alla kriminalvårdare skall vid tjänstgöring bära tjänstedräkt men man bör där det bedöms vara 

lämpligt bära civila kläder vid permissioner med intagen. Man kan alltså som kriminalvårdare 

vid dessa tillfällen vara i tjänst som kriminalvårdare iförd civila kläder och jag kunde därför 

ställa frågan om de hade upplevt någon skillnad i sin yrkesroll när de var klädda i tjänstedräkt 

eller klädd i vanliga kläder. I vardagligt tal på anstalten benämns permissioner med 

tjänstedräkt för bevakande permissioner och permissioner med vårdare i civila kläder för 

tillsynspermissioner. De flesta av vårdarna upplevde ingen skillnad i förhållningssätt till den 

intagne. Deras sätt att agera till den intagne låg inte i kläderna utan de var fortfarande samma 

kriminalvårdare fast de hade privata kläder på sig. Vårdare 7 berättar;  

”Mitt beteende mot den intagne skulle inte förändras om jag var civilklädd eller 

klädd i tjänstedräkt, jag skulle fortfarande hålla mig till min roll. Jag behöver inte 

bli privat för att jag sätter på mig ett par jeans. Jag har fortfarande lika stark 

integritet.” 

Vårdare 5 däremot upplevde en skillnad på sättet han uppträdde på;  

”Går man på permission civil man pratar mera, och på ett annat sätt jag tycker man 

kommer lite närmre också när man går i affärer och pratar med den intagne, kravet 

är lite lägre också när det är tillsyn och man är mera kamratlig, man är mera 

kompisar, jag kan sitta och röka med den intagne i vanliga kläder, det skulle jag inte 

göra i tjänstedräkt. Få den känslan också när man kommer ett par tre stycken i 

tjänstedräkt och en stackare i vanliga kläder så tittar ju folk och tänker vad är det 

där för någon, vad har han gjort, samtidigt så kollar de ju oss också, man är mera 

korrekt i tjänstedräkt”.  

Vårdare 8 menar; 
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”Jag blir ju privatpersonen när jag har vanliga kläder på mig, den intagne ser min 

klädstil och kan gissa sig till hur jag brukar gå klädd, man visar ju lite av sin 

personlighet genom kläderna man bär, det kan man inte komma från, men jag är ju 

fortfarande kriminalvårdare fast i privata kläder och överträder inte någon gräns 

och tror att jag är ute med min polare bara för att jag har mina egna kläder på 

mig”. 

En del av vårdarna tyckte att de visade en alldeles för privat sida av sig själva när de var 

privatklädda med intagna. Vårdare 2 förklarar;  

”Det har hänt några gånger att jag har varit på permission och kommer tillbaka 

och är privatklädd och måste upp på avdelningen av någon orsak och det är 

skitobehagligt, alltså det kryper i hela kroppen, oh, hoppas ingen ser mig det är inte 

jag, det är ju en annan sida av mig, det är ju min privata sida och det har de ju inte 

med att göra. Det känns naket. Att de ser mig som någonting annat än 

kriminalvårdstjänsteman. För mig är det absolut att tjänstedräkten skapar distans”. 

Vårdare 4 berättar samma sak;  

”Man känner sig mer säker i sitt jobb klädd i tjänstedräkt tycker jag, jag kan säga 

att det är ett fåtal gånger som jag varit ute på permission på tillsyner och jag känner 

mig absolut inte bekväm med när jag går i vanliga kläder och det kan sitta en hel 

avdelning med klienter som sitter och jag kommer i privata kläder. Där går en gräns 

någonstans, det känns inte bra. Det känns som att jag blir privatpersonen då och jag 

tycker att det har väldigt obehagligt att när jag har varit tvungen att passera 

intagna, men någonstans, det visar mig, det känns som att jag blottar mig på något 

vis, jag vet inte hur jag ska förklara, det känns som att jag blottar mig någonstans 

som, det blir för privat på något vis för mig.” 

Bära tjänstedräkt ute bland allmänheten 

Vårdarna menar att de är mycket medvetna om allmänheten när de är ute på permission i 

tjänstedräkt. De förklarar att när de är ute i vanliga kläder har de inte allmänhetens ögon på 

sig utan de kan flyta in bland alla andra. När de däremot är ute i tjänstedräkt så får de 

allmänhetens ögon på sig. Vårdarna upplever att de då måste uppträda korrekt och 

förtroendeingivande. Vårdarna känner att de representerar kriminalvården och att de måste ha 

en oklanderlig attityd. Vårdare 1 förklarar;  
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”Man för sig lite på ett annat sätt i tjänstedräkt, omgivningen förväntar sig också att 

man är på ett sätt. Jag känner på ett annat sätt att man ställer sig och ser lite mera 

vaktande ut, det förväntar sig omgivningen också”. 

Samtliga vårdare åkte fram och tillbaka till jobbet i tjänstedräkt. I den lilla staden där 

anstalten ligger så finns det en ICA affär i nära anslutning till anstalten och där handlade 

samtliga vårdare i tjänstedräkt utan problem. De kände sig inte uttittade där utan kunde smälta 

in i mängden då det ofta var flera blåklädda där samtidigt. Vårdare 5 berättar; 

”Jag känner en viss skillnad på mig själv om jag går i uniform på stan än om jag är 

civilklädd. Man får ju uppföra sig lite ordentligare, går inte på bolaget i 

tjänstedräkt, men jag går dit civilklädd, så ska jag dit efter jobbet så åker jag hem 

och byter om. ICA stannar jag vid nästan varje kväll, tittar man på ICA här så är 

det ju bara blåklädda på kvällarna. Det är ju 15-20 stycken där varje kväll det 

tycker jag är skillnad.” 

När de är ute i privata ärenden kände samtliga vårdare att de får representera kriminalvården 

även på sin fritid därför att de bär tjänstedräkt ute bland allmänheten. Vårdare 6 berättar; 

”Jag handlar om jag måste, har inga problem att handla men så fort vi har 

tjänstedräkten på så speglar vi kriminalvården så man är lite mer trevlig men ändå 

beredd på att möta någon som är besviken på kriminalvården och tar ut det på mig, 

så man är lite beredd, beredskapen finns där fast jag är på ICA iklädd 

tjänstedräkten. I privata kläder har ju folk inte en susning”. 

Vårdare 1 tycker att det kan vara obehagligt med tjänstedräkt ute bland allmänheten;  

”Jag tycker inte om att ha tjänstedräkten ute därför att jag känner obehag av det. 

På vägen hem kan jag stanna och handla på ICA eller något sånt men jag tycker 

inte om att använda tjänstedräkten privat, det kan reta folk också samtidigt. Där 

kommer en sån där som jobbar på fängelse… ibland kan jag känna mig, jag tycker, 

känns olustigt att gå runt i tjänstedräkten, tycker inte om det när jag är privat, när 

jag är ledig, man vet inte vad folk tänker. Tar jag någon gång buss eller tåg hit så 

sätter jag på mig en privat jacka, jag vill inte gå omkring på stationen där det är 

jättemycket folk i min tjänstejacka, jag vill inte, jag kan känna, inte att jag känner 

mig hotad, inte så jag menar, utan känner ett visst obehag i alla fall för jag vet inte 

vad många yngre tänker, det händer ju mycket saker, jag känner det som att jag 
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provocerar på något sätt, fast jag egentligt inte gör det, det känns fel och det är 

därför jag har privat jacka när jag åker så där.” 

Kriminalvårdarna tyckte sig märka att tjänstedräkten hjälpte till att hålla gränssättningen 

personlig men inte privat. Man kunde känna sig mera kamratlig i civila kläder med de intagna 

men att man för den skull inte berättade några detaljer ur sitt privatliv, man höll fortfarande på 

sin gräns. Flera av vårdarna kände att de blottade sig när de bar privata kläder vid fel tillfällen, 

som att gå upp på avdelningen i vanliga kläder i ett ärende.  Vårdarna menade att när de klär 

på sig tjänstedräkten så får de samtidigt en enad position som kriminalvårdare där de 

representerar en myndighet med regler och ett visst förhållningssätt. 

Förändring över tid 

Samtliga vårdare kände att de hade utvecklats över tid som de hade arbetat som 

kriminalvårdare. En del av vårdarna uppgav att de var alldeles för naiva och blåögda i början 

medan andra uppgav sig ha haft en mycket begränsad gränsdragning som nyanställd.   

Vårdare 2 berättar hur hennes gränssättning har förändrats över tid;  

”I början var gränsen ännu snävare då var jag osäker på överhuvudtaget på om 

man kunde prata om annat än verkställighetsuppgifter för att man inte skulle hamna 

i något. Självsäkerheten har vuxit över tiden och att det är ok att prata om det som 

händer utanför muren också. Man kan kommentera det man ser på tv-nyheterna när 

man sitter i dagrummet med intagna, det behöver inte betyda att man blottar sig 

själv.”  

Vårdare 3 berättar däremot;  

”I början hade jag svårt att hålla truten på mig, kom Nisse Andersson och jag var 

ny då hade jag lätt för att slinka ur mig saker men nu har jag lärt mig att hålla 

käften, jag är mycket mera på min vakt nu”.  

Vårdare 1 menar samma sak; 

”Det här är ju någonting man jobbar in med tiden, man lär sig under tiden man 

jobbar och nog tror jag att man har förändrats, jag var mer naiv när jag började, 

har blivit mera på min vakt, nog har det skett en förändring det har det gjort. Man 

får vara med om så mycket och jag tror att man i sättet blir mera hård för det har ju 

hänt en hel del under de här åren, de slåss och de är otrevliga och hotar och de, ja 
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det är allt möjligt, man bygger upp det här. Jag är inte som jag var i början fast det 

är svårt att sätta ord på det. Man var nog mer blåögd i början.”  

Vårdare 5 berättar;  

”Tror att man kan titta på andra att de förändrats men man ser inte sin egen 

förändring, de här förändringarna går ju inte fort.  Har ett tuffare klimat nu som 

har gjort att jag är mera vaksam. Kanske inte är lika blåögd som jag var i början, 

man vet inte vem man kan lita på av klienterna har jag lärt mig. Klienterna styr ju 

vårt sätt att vara också en hel del, som de beter sig så som de uppför sig så agerar vi 

ju mot dem”.  

Vårdare 6 konstaterar helt enkelt; 

”Magkänslan har utvecklats och det är ofta rätt att lita på magkänslan.”. 

Vårdarna beskriver att de har med tiden blivit mera medvetna om frågeställningen personlig 

men inte privat. De upplever att de är mer lyhörda nu när det kommer frågor av privat natur 

och varningsklockan ringer snabbare nu än vad den gjorde förr.  Flera av vårdarna förklarar 

att de kan se på nyanställd personal att de inte lärt sig hantera dessa frågor, att det tar ett tag 

att mogna i den speciella värld som anstaltsvärlden är. Man måste vara med ett tag för att 

förstå att många av de intagna har en kriminell identitet och kanske inte alla gånger fungerar 

som människor i vårdarens vanliga hemmamiljö. Man vill inte lämna ut sig till de intagna av 

olika skäl, dels för att det går i strid med anställningen som kriminalvårdare, dels för att man 

har sett mycket våld och man vill därför inte vara för nära de intagna då privat information 

kan vändas tillbaka på vårdare på ett obehagligt hotfullt sätt. 

Analys 

Goffman (1974) menar att vi spelar teater och att vi har olika roller vid olika tillfällen. Vi rör 

oss i främre regionen och i bakre regionen. Kriminalvårdaren är i främre regionen då han är 

med de intagna, han spelar rollen kriminalvårdare för dem. I den bakre regionen är han 

privatpersonen och kan umgås med sina kollegor utan synhåll för de intagna.  

Goffman (1974) menar att en social inrättning är varje plats som omges av bestämda gränser 

och där en speciell aktivitet regelbundet äger rum. Kriminalvården är ett sådant exempel på en 
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social inrättning. Vi finner ett team, som utgörs av kriminalvårdare som samarbetar för att 

framställa en given definition av situationen för de intagna. Goffman betraktar de här rollerna 

som formen av de sociala förväntningar som hör samman med en viss social status.  De 

intagna möter kriminalvårdarna som ett team där samtliga har tjänstedräkt och fastän 

kriminalvårdarna kan ha en individuell gränsdragning över hur mycket de vill lämna ut om 

sitt privatliv mot de intagna så utgör de en samlad grupp med enad front.  

Goffman(1974) menar att bakre regionen kan definieras som ett ställe i anknytning till ett 

visst bestämt framträdande. Vi finner att kriminalvårdarna istället för att vara korrekta och 

konsekventa kan vara roliga och avslappnande. I bakre regionen kan vårdarna koppla av, 

lägga bort fasaden och kliva ur sin rollgestalt.  

Enligt Goffman manifesteras skiljelinjen mellan främre och bakre regioner överallt i vårt 

samhälle, distinktionen åsyftar alltså inte i första hand skilda fysiska platser, utan hur vi 

förhåller oss till varandra i sociala relationer.  När kriminalvårdarna interagerar med intagna 

så befinner han sig i den främre regionen. Att vara iförd tjänstedräkt innebar att befinna sig i 

den främre regionen. Ute på permission iförda tjänstedräkt så släpper vårdarna inte på sin 

gränssättning personlig men inte privat. Om de däremot befinner sig i främre regionen i 

vanliga kläder så kunde de eventuellt agera på ett mer privat sätt, en vårdare berättar att han 

kan röka iklädd vanliga kläder med en intagen men inte iförd tjänstedräkt. Vårdarna kände 

dessutom att de var i den främre regionen även på sin fritid när de var klädda i tjänstedräkt. 

De kände att de var tvungna att upprätthålla fasaden som kriminalvårdare ute bland 

allmänheten. De agerade på ett sätt som allmänheten förväntar sig att kriminalvårdare ska 

agera även när de utförde privata sysslor på sin fritid på grund av att de bar tjänstedräkt.  

Goffman(1974) menar att tillträdet till regionerna kontrolleras för att hindra publiken från att 

kika in bakom kulisserna och ta del av ett framträdande som inte är avsett för dem. Genom att 

kontrollera vilken typ av information som delges omgivningen kan individen styra vilken bild 

av dem som förmedlas till publiken. Detta blir tydligt då kriminalvårdarna av misstag har 

visat sig i privata kläder för de intagna. Detta har upplevts som obehagligt av vårdarna och det 

har känts som att de har blottat sig. De intagna har tagit del av ett framträdande som inte var 

avsett för dem. Goffmans anser att vi inte är någonting utan våra kostymer, utan vår 

teaterdekoration och utan våra repliker.  

Goffman(1974) menar att ett framträdande är då det framförs en viss aktivitet av en individ 

och inför en speciell publik som individen har inflytande över.  I framträdandet är det fasaden 

som visas upp. Fasaden är den mask som avsiktligt eller omedvetet används av individen 
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under hans framträdande. Kriminalvårdarna i studien är väldigt tydliga med att de visar upp 

en fasad som stämmer överens över hur en kriminalvårdare ska vara. De umgås inte med de 

intagna som om de är vänner utan menar att de arbetar efter ett regelverk. De svarar inte på 

frågor av privat karaktär från de intagna vare sig om sig själv eller om andra kollegor. 

Goffman finner att individen ofta helhjärtat satsar på sig själv i sin identifikation med en viss 

roll, en inrättning och en grupp och i sin uppfattning om sig själv som någon som inte sätter 

en käpp i hjulet vid social interaktion eller sviker en social enhet som är beroende av den 

interaktionen.  

Goffman(1974)  menar att diskrepanta roller kan utvecklas, då en del av de individer som 

skenbarligen är teamkamrater, publik eller utomstående skaffar sig relationer till teamet som 

inte är uppenbara och som komplicerar problemet med att iscensätta ett agerande. 

Kriminalvårdarna är väldigt tydliga med att de inte blir privata med de intagna. De vill inte 

skaffa sig relationer till de intagna som inte är lämpliga. De kan samtala om allmänna 

vardagliga saker men inte lämna ut privata detaljer om sitt privatliv. När vårdare har blivit för 

privata med de intagna så har problem med att iscensätta ett agerande visat sig tydligt. 

Vårdarna berättar om romanser och kompisförhållanden som har gett olika säkerhetsproblem 

på anstalten. Det visar sig även att vårdarna har kontroll över varandra, de är lyhörda och 

märker på nyanställda om de har problem med sin gränssättning. Goffman menar om 

diskrepanta roller ska undvikas bör den agerande stänga ute individer som är vana att se denne 

i en roll som ej stämmer överens med den som framförs för tillfället. Goffman konstaterar att 

såväl agerande som publik använder sig av olika metoder för att rädda scenframträdandet 

antingen genom att undvika sannolika störningar eller genom att neutralisera sådana genom 

att göra det möjligt för andra att göra det. Alla vårdarna hade varit med om att kollegor hade 

fått avsluta sin anställning på grund av att de inte lyckats hålla sin gränsdragning personlig 

men inte privat på ett lämpligt sätt. När en individ framträder inför andra projicerar han 

medvetet eller omedvetet en definition av situationen i vilken hans jaguppfattning ingår som 

en viktig del. Kriminalvårdaren projicerar sin roll som professionell yrkesman gentemot de 

intagna. Om det då inträffar en händelse som inte är överensstämmande med hur en 

kriminalvårdare ska agera så får det konsekvenser hävdar Goffman.   Den sociala 

interaktionen stoppas upp på ett förvirrat sätt, de positioner man intagit tidigare kan visa sig 

vara ohållbara och deltagarna kan plötsligt inse att de inte längre har någon utstakad 

handlingslinje att följa. Kriminalvårdarna säger sig ha blivit bättre på den sociala 

interaktionen under tiden de arbetat som vårdare. I början hade de inte ett färdigt utstakat sätt 
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att förhålla sig till de intagna. Vårdarna hade ingen riktig jaguppfattning i förhållande till sin 

roll som kriminalvårdare. De berättar om sig själva som nyanställda i termer som blåögda och 

naiva eller mycket rigida över sin gränsdragning personlig men inte privat. 

Goffman (1970) menar att ansiktet är den bild man själv skapar av det egna jaget, utformat 

med hjälp av godkända sociala attribut. Det är gruppens regler och definitionen av situationen 

som bestämmer hur mycket man ska känna för ansikten och hur denna känsla ska fördelas 

mellan berörda ansikten. Det är viktigt att det ansikte som personen har valt att visa upp 

stämmer överens med den linje hon har valt annars uppstår det förvirring.  Kriminalvårdarna 

har under tiden de tjänstgjort fått en känsla över vilken roll hon ska ta i vardagen med de 

intagna. Vårdaren har arbetat fram sitt ansikte under tid efter hur definitionen av hur en 

kriminalvårdare ska vara och agera. De har blivit bättre på att undvika förvirring över vilken 

roll hon ska ta.  

Goffman(1973) anser vidare att en kriminalvårdsanstalt är ett typiskt exempel på en total 

institution. Vid varje institution finns officiella förväntningar beträffande deltagarnas 

förpliktelser mot institutionen. Även i de fall där det inte finns någon speciell uppgift kräver 

organisationen ändå viss sinnesnärvaro och ställer krav på dem att vara uppmärksamma inför 

vissa situationer. Kriminalvården kräver att kriminalvårdarna inte inleder otillbörliga 

relationer med de intagna. Gränssättningen personlig men inte privat talas det om på 

utbildningen och det finns en underförstådd uppfattning om hur individen måste vara till sin 

karaktär för att dessa krav på honom ska passa in. Kriminalvårdarna har uppfattningen om att 

gränsdragningen är individuell samtidigt som de uppmärksammar de kollegor som de anser 

går över gränsen till att bli för privat i sitt förhållningssätt. Goffman menar att det finns olika 

anpassningsmodeller, en primär och en sekundär anpassning. Den primära anpassningen 

visar sig genom att personen utför sina åtaganden enligt regelverket och agerar enligt 

systemets önskemål.  Kriminalvårdaren följer de krav och förväntningar som ställs på dem, 

samarbetar och följer order. Den sekundära anpassningen är en motståndsstrategi och ger 

personen en känsla av kontroll över sin omgivning och där han samtidigt behåller sin identitet. 

De vårdare som har valt den sekundära anpassningen och tagit avstånd från kraven och inte 

klivit in i rollen som kriminalvårdare med en lämplig gränssättning har fått lämna 

kriminalvården.  
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse över hur kriminalvårdare känner inför sin 

gränssättning mot den intagne.  

Goffman talar om främre och bakre regioner. Kriminalvårdaren befinner sig i främre regionen 

då han är med de intagna och i den bakre regionen då han är privatpersonen och kan umgås 

med sina kollegor utan synhåll för de intagna. Det är i den bakre regionen man har möjlighet 

att vara sig själv. Det är när kriminalvårdare blandar ihop den bakre regionen med den främre 

regionen det uppstår problem med gränsdragningen personlig men inte privat. I den bakre 

regionen kan man vara privat med sina kollegor, man berättar detaljer ur sitt privatliv och 

händelser som har hänt i sitt privata liv. Om man agerar som att man är i den bakre regionen 

med de intagna så uppstår det oreda. Även om vårdarna var överens om att gränsen mellan 

personlig men inte privat var individuell så var de överens om att man inte pratar om detaljer i 

sitt privatliv med de intagna. De är även observanta på varandra och det anses inte okej att 

berätta privata detaljer om sina kollegor. Det anses som viktigt av vårdarna att all den 

informationen man lämnar ut till en intagen är kopplad till kriminalvården och att det absolut 

inte får vara en privat åsikt eller ett påstående om en kollega. Alla kollegor ska kunna stå för 

det man säger och att man därför måste vara professionell. 

Det som går att avläsa i min studie är att kriminalvårdarna har en medvetenhet för olika roller 

och beteenden som är bäst lämpade i olika situationer. När de på sin fritid är klädda i 

tjänstedräkt så spelar de fortfarande sin roll som kriminalvårdare med ett för rollen lämplig 

fasad. De tänker på hur de pratar och agerar och går inte till systembolaget i sin tjänstedräkt.  

Tjänstedräkten visade sig även ge en trygghet i yrkesrollen. Tjänstedräkten hjälpte till att sätta 

på sig yrket kriminalvårdare och lämna privatpersonen hemma. Det visade sig även att det 

kunde upplevas som obehagligt att visa sig i privata kläder där man vanligtvis har 

tjänstedräkt. Vårdarna sade sig behålla samma roll som kriminalvårdare mot samtliga intagna 

men de kunde medge att bråkiga intagna höll man mera på avstånd med ett kortare tonfall.  

Vårdarna beskriver att de har med tiden blivit mera medvetna om frågeställningen personlig 

men inte privat. Vårdarna lär sig med tiden var deras gränssättning går, hur mycket just den 

enskilda vårdaren är beredd att lämna ut om sig till en intagen. När man arbetar som 
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kriminalvårdare så vill man hålla isär yrkesrollen med den privata rollen. Man delger negativa 

beslut och man vill inte att en arg intagen ska veta privata saker om ens privatliv. 

Uppsatsen visar att samtliga kriminalvårdare beskrev gränsen mellan att vara personlig och 

privat gick vid detaljer om privatlivet för dem. Att vara personlig kunde man vara i 

diskussioner om allmänna saker med de intagna. Man kunde diskutera sport, matlagning, 

politik, kultur och samhällsfrågor. Gränsdragningen över till privat gick vid att ge privata 

detaljer om sitt liv och privata åsikter som man hyste som privatperson. 

 

Den studie jag presenterar har likheter med tidigare forskning även om jag inte hittat någon 

forskning kring en kriminalvårdarens egen gränssättning. Flera forskare (Crawley, 2004; 

Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011) kommer fram till att det är känslomässigt krävande att 

arbeta som kriminalvårdare. Denna studie visar även den på ett krävande arbete då vårdarna 

tänker hela tiden på vad de säger och gör. Det är även känslomässigt krävande att använda 

tjänstedräkten privat. Vårdarna menar att omgivningen studerar dem ute i samhället och fastän 

man inte utför någon arbetsuppgift så beskriver vårdarna att de beter sig på ett för rollen 

lämpligt sätt. Farkas (1999) kommer liksom denna studie fram till att en kriminalvårdare 

behöver fler år på sig för att utveckla självförtroende och färdigheter för att kunna hantera 

intagna. Med tiden lär sig en kriminalvårdare att läsa beteenden hos intagna och hur de ska 

svara på dessa.  Nylander, Bruhn och Lindberg (2008) menar att det finns olika typer av 

kriminalvårdare där vissa betonar nödvändigheten att följa regler och andra där man arbetar 

mera flexibelt. Detta kan denna studie även visa då samtliga vårdare hade varit med om att 

gränssättningen personlig men inte privat var individuell, alla vårdare beter sig inte lika i sitt 

förhållningsätt. Samtliga vårdare hade kollegor som hade fått lämna kriminalvården då de 

visat på för mycket flexibilitet. Nylander, Lindberg och Bruhn (2011) kommer fram till att 

alla typer av kriminalvårdare måste förhålla sig till och hantera den dubbla uppgiften av 

rehabilitering och kontroll vilket även denna forskning visar. En vårdare pratar om den dubbla 

rollen hon spelar då hon som blåklädd kriminalvårdare håller i rehabiliterande samtal och de 

intagna då har reagerat på den dubbla rollen.  Nylander, Bruhn och Lindberg (2008) granskar 

hur kriminalvårdare tänker, känner och handlar i arbetet. De urskiljer olika typer av 

tankemönster ”om andra” i kriminalvårdarnas arbetsgrupper. Denna forskning visar på 

negativa tankemönster över kriminalvårdare som inte håller en lika snäv gränssättning som 

den som blev intervjuad kring hur privat man blir med de intagna. Inga andra tankemönster 

om andra arbetsgrupper på anstalten har visat sig i undersökningen. 
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Att arbeta som kriminalvårdare är ett emotionellt arbete och det visar det sig liksom i 

Bergman Blix (2010) arbete att känslor inte försvinner med tiden utan känns igen och 

accepteras som en del av arbetet. Kriminalvårdarna i denna studie har hela tiden i åtanke att 

de är kriminalvårdare och vad som är passande för dem att göra och inte göra vilket är 

emotionellt krävande.  

Maahs och Pratt (2001) kommer fram till att negativa attityder till sitt arbete inom 

kriminalvården tenderade att ha ett relativt svagt förklaringsvärde. Det är möjligt att forskare 

har fokuserat på variabler som helt enkelt inte viktiga för attityder och beteenden hos 

kriminalvårdaren. Även Farkas (2001) menar att många studier inom detta ämne leder fram 

till blandade slutsatser. Farkas kommer fram till att undersökningar inte är det mest effektiva 

sättet för att identifiera en kriminalvårdares attityder. De kriminalvårdare som var tillfrågade 

kan ha gett vad de trodde var "rätt svar" i stället för vad de verkligen kände. Denna forskning 

kan även ha svag förankring kring hur kriminalvårdare egentligen drar sin gräns mellan 

personlig men inte privat då intervjupersonerna kan ha gett mig socialt önskvärda svar då det 

är känsliga frågeställningar som diskuteras. 

 

Denna studie har koncentrerats kring hur kriminalvårdare på en klass 1 anstalt upplever sin 

gränsdragning mellan att vara personlig men inte privat i umgänget med de intagna. De 

intagna på en klass 1 anstalt kan skilja sig mycket från hur intagna beter sig på klass 2 och 3 

anstalter. Ett förlag till fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en jämförelse om det 

föreligger skillnader i vårdarnas gränsdragning mellan de olika säkerhetsklasserna.  

Det har inte heller lagts någon vikt vid ålder, kön eller etniskt ursprung i denna studie. Ett 

annat förslag är att se om det föreligger någon skillnad om man tittar på ålder och kön. Kan 

det finnas skillnader på hur man drar sin gränssättning mot de intagna om man är en ung tjej 

jämfört med om vårdaren är en äldre man. Det är ganska naturligt att intagna som sitter inne i 

flera år och bara träffar vårdare är nyfikna på dessa och eventuellt får de yngre tjejerna mera 

uppmärksamhet och frågor av privat karaktär av de intagna. Ett förslag på vidare forskning är 

att fokusera på ålder och kön för att se om det föreligger skillnader i gränsdragningen 

personlig men inte privat hos kriminalvårdare när man har tagit dessa variabler i aktning.  
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