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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kriminalvårdare vid häktet Kronoberg på 

avdelningen för polisarrest och säkerhet hanterar sina emotioner i det dagliga arbetet med 

personer som är gripna, anhållna, häktade samt personer som är omhändertagna enligt lagen 

om berusade personer. Studien behandlar även frågan huruvida det går att urskilja några 

känslomässiga konsekvenser av att arbeta på denna avdelning. För att genomföra studien 

intervjuades totalt fem stycken kriminalvårdare, tre män och två kvinnor. Respondenterna 

hade olika lång anställning och ålder. Studien utgår ifrån emotionssociologin och det 

dramaturgiska perspektivet. 

Sammantaget visar studien att kriminalvårdarnas egen inställning till hur en bra 

kriminalvårdare ska vara stämmer väl överens med hur kriminalvården själva definierar 

tjänsten som en professionell kriminalvårdare. Personalens försök att leva upp till detta 

stämmer överens med Hochschilds teorier om surface acting och deep acting, där de genom 

surface acting trycker undan sina egna känslor för att visa andra känslor och på det sättet kan 

de påverka hur en situation ska sluta. Den vanligaste förekommande känslan hos personalen i 

samband med de tillfällena kriminalvårdarna var tvungna att aktivt arbeta med sina känslor 

genom surface acting var ilska och aggression. En intressant iakttagelse från studien var att 

det fanns en gräns för personalen där de inte längre kunde, ville eller orkade tillämpa surface 

acting och handlandet rättfärdigades med att den intagne var så pass våldsam eller 

svårhanterlig att det inte längre gick att spela med längre. Var den gränsen gick var dock inte 

helt självklart och berodde på hur situationen såg ut och vilken kriminalvårdare som ställdes 

inför gränsprövningen.  

Miljön på häktet beskrivs som relativt hotfull och våldsam. Personalen bearbetar arbetet och 

miljön de befinner sig i nästan uteslutande genom att prata med sina kollegor och använda sig 

av en viss jargong eller som Crawley beskriver det som en ”svart humor”. Avslutningsvis 

visar studien att kriminalvårdarna påverkas negativt av arbetet på häktet genom att bli mer 

cyniska, fördomsfulla och få en ökad misstro mot människor. 

Nyckelord: Kriminalvårdare, kriminalvården, häkte, emotioner, surface acting, deep 

acting, dramaturgiskt perspektiv, känsloregler, feeling rules 



Innehållsförteckning 

1. Inledning ________________________________________________ 1 

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsningar __________________________2 

1.2 Disposition _________________________________________________3 

2. Tidigare forskning _________________________________________ 4 

3. Teoretisk ansats __________________________________________ 7 

3.1 Teori ______________________________________________________7 

3.2 Arlie Hochschild _____________________________________________8 

3.3 Erving Goffman – det dramaturgiska perspektivet _________________10 

3.4 Emotionell utbrändhet och dissonans ___________________________11 

4. Metod och metodologiska överväganden ______________________ 12 

4.1 Urval _____________________________________________________13 

4.2 Genomförande av intervjuerna och bearbetning av data _____________14 

4.3 Forskningsetiska överväganden ________________________________15 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet _______________________16 

4.5 Presentation av respondenterna _______________________________18 

5. Resultat ________________________________________________ 18 

5.1 Arbetsuppgifter och synen på rollen som en bra kriminalvårdare ______19 

5.2 Hot och våld på arresten och säkerhetsavdelningen ________________20 

5.2.1 Det emotionella arbetet med surface acting och deep acting ______21 

5.2.2 Framträdanden i den främre och bakre regionen _______________24 

5.3 Bearbetning av känslor ______________________________________25 

5.4 Konsekvenser av det emotionella arbetet ________________________27 

6. Slutsats och diskussion ____________________________________ 29 

8. Referenser ______________________________________________ 33 



1 

 

1. Inledning 

I Sverige finns det ett par yrken som toppar statistiken för där anställda blir utsatta för mycket 

hot och våld på arbetsplatsen. Kriminalvården tillhör ett av de yrkena (Arbetsmiljöverket, 

2011). Den forskning som finns om kriminalvården är relativt begränsad, speciellt inom 

området emotionssociologin som den här uppsatsen ska handla om. Eftersom kriminalvårdare 

arbetar i en mycket utsatt arbetsmiljö är det extra intressant att studera hur anställda hanterar 

sina känslor i samband med hotfulla eller våldsamma situationer samt om de påverkas av sitt 

yrke. Eftersom den tidigare forskningen om emotioner hos kriminalvårdare på häkten i 

Sverige är mycket begränsad är det viktigt att bidra till forskningen genom att belysa detta 

fenomen. 

Jag har själv arbetat under tre år heltid på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet 

Kronoberg i Stockholm, vilket den här uppsatsen specifikt ska handla om. Detta häkte skiljer 

sig från ett vanligt häkte eller anstalt genom att arbetet dels handlar om att ta emot personer 

som är frihetsberövade av polisen i form av gripna, anhållna eller lagen om berusade 

personer, samt att arbeta med Sveriges högst säkerhetsklassade intagna. Detta medför att 

arbetet kan vara extra tufft i jämförelse med en vanlig häktesavdelning eller arbetet på en 

anstalt. 

Kriminalvården är en statlig myndighet vars grundläggande uppdrag är att minska återfallen i 

brott och öka människors trygghet (Kriminalvården, 2014b). Kriminalvården ansvarar för 

Sveriges fängelser, häkten och frivård. Personalen som arbetar ute i verksamheten på 

fängelser och häkten har en yrkestitel som kriminalvårdare. I Sverige finns 31 häkten, 47 

anstalter och 34 frivårdskontor och sammanlagt har kriminalvården ungefär 11000 anställda 

(Kriminalvården, 2014c; 2014d). Kriminalvårdens vardagliga arbete tenderar att inte vara av 

större massmedialt intresse – med undantag av allvarligare händelser, som till exempel 

rymningar. Detta medför att allmänheten får en dålig insyn i verksamheten (Nylander, 2006).  

Häktet Kronoberg är det enda häktet i Sverige som har avtalat med Stockholmspolisen att 

sköta deras arrestverksamhet. Det innebär att alla frihetsberövade personer såsom gripna, 

anhållna enligt t.ex. LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) och andra 
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former av frihetsberövande av personer anländer till häktets arrestlokaler där arbetet sedan 

sköts av kriminalvårdare. Det dagliga arbetet består av kroppsvisitationer, visitationer av 

häktesceller, tillsyn av de intagna i cellerna, inskrivning av intagna och administrativt arbete. 

Övriga vardagssysslor som tillkommer är matutdelning och motiverande samtal med intagna 

(Kriminalvården, 2014a).  

Arrestverksamheten blir extra intressant ur ett forskningsperspektiv eftersom kriminalvårdare 

utövar myndighetsutövning som oftast sker av polispersonal eller speciell arrestvaktspersonal. 

Kriminalvårdare bedriver myndighetsutövning med laga befogenhet, det vill säga laglig 

våldsanvändning enligt brottsbalken som säger att kriminalvårdare får använda den grad av 

våld som är proportionerlig för situationen, så att ordningen på häktet eller anstalten kan 

upprätthållas (SFS:1962:700). 

Arbetsmiljöverket visar i en rapport från 2011 att personer som arbetar med 

myndighetsutövning löper störst risk att bli utsatt för hot eller våld, och kriminalvårdare samt 

poliser är överrepresenterade i antal anmälningar gällande skador från hot eller våld i tjänsten 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Fackförbundet SEKO har i en rapport från 2012 presenterat 

statistik som visade att mer än hälften av kriminalvårdarna (54 %) hade utsatts för våld eller 

hot om våld under det senaste året (SEKO, 2012).  

Kriminalvårdare blir starkt påverkade emotionellt av sitt arbete (Nylander, 2006) och 

forskning visar att personer som i arbetet ständigt måste assistera andra människor tar till 

olika knep för att orka med arbetet (Crawley, 2004; Tracy, 2004). Exempelvis kan de stänga 

av sina egna känslor för att kunna hantera de arbetssituationer som uppstår (Hochschild, 

2012). I min studie ska vi utreda om detta stämmer och hur detta arbete specifikt ser ut på 

arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg samt vilka eventuella känslomässiga 

konsekvenser arbetet kan medföra.  

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka känslor som uppkommer hos kriminalvårdare i 

deras dagliga arbete på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg, samt 

undersöka hur de hanterar sina känslor. Till syftet hör också att undersöka om det går att 

urskilja några mer långvariga känslomässiga konsekvenser av deras dagliga arbete.  
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Uppsatsen kommer fokusera på hur kriminalvårdarna själva känner vid vissa situationer och 

hur de försöker arbeta med de känslorna samt försöka tolka och förstå deras egen uppfattning 

om varför de gör det. Vidare kommer jag försöka tolka och beskriva om arbetet eller det 

emotionsarbete som utförs på något sätt påverkar kriminalvårdarna privat samt om det kan ge 

några känslomässiga konsekvenser. Genom att undersöka detta hoppas jag att det går att få en 

ökad förståelse för vilka emotioner som är återkommande hos personalen och vilka eventuella 

känslomässiga konsekvenser arbetet kan ha på den enskilda kriminalvårdaren.  

Mina frågor för uppsatsen är: 

1. Vilka känslor uppstår hos kriminalvårdarna på arresten och säkerhetsavdelningen? 

2. Hur hanterar kriminalvårdarna dessa känslor och varför gör de det? 

3. Går det att urskilja några känslomässiga konsekvenser för kriminalvårdarna på grund 

av arbetet på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg?  

Uppsatsen kommer att avgränsas till häktet Kronoberg eftersom syftet med uppsatsen inte är 

att undersöka skillnader i emotioner mellan häkten utan studera kriminalvårdares förmåga att 

hantera emotioner, specifikt på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg.  

Eftersom häktet Kronoberg är det enda häktet i Sverige som har en polisarrest är det omöjligt 

att ta med fler häkten i studien. Uppsatsens teoretiska ramverk begränsas till 

emotionssociologin och det dramaturgiska perspektivet, eftersom uppsatsens frågeställningar 

avser känslor, känsloarbete och face-to-face-relationer.  Emotionssociologin innehåller väldigt 

många delar och aspekter varför jag har valt att endast studera hur kriminalvårdare hanterar 

sina känslor på arbetet, någon hänsyn till ytterligare påverkande faktorer som till exempel 

fritid, familj, vänner, organisation eller ledning har inte tagits.  Uppsatsens resultat kommer 

inte kunna generaliseras för andra yrkesgrupper som till exempel poliser eller väktare som 

arbetar på en arrest. Detta beror på att de kan bli bemötta av intagna på ett annat sätt då den 

generella samhällssynen kan vara till fördel eller nackdel för andra yrkesgrupper till skillnad 

mot kriminalvårdare.  

1.2 Disposition 

Inledningsvis presenteras en bakgrund och beskrivning av yrkesrollen som kriminalvårdare på 

arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg. Detta följs av uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt dess avgränsningar. Därefter presenteras den tidigare forskningen som 
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behandlar uppsatsens ämne samt det övergripande teoretiska ramverk som kommer användas 

till uppsatsens analys. Vidare redogörs det för vilken metod och material som använts i 

studien. Detta följs av studiens resultat. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser med 

diskussion och förslag på fortsatt forskning.  

2. Tidigare forskning 

Inledningsvis kommer jag gå igenom den generella forskningen om emotioner. Sedan går jag 

igenom forskningen om emotioner bland kriminalvårdare generellt och slutligen tar jag upp 

den lilla forskning som finns om kriminalvårdare som specifikt arbetar på arrest och häkten.  

I USA har Arlie Hochschild som är sociologiforskare utfört studier om känslor på 

arbetsplatsen. Hon har studerat olika yrkesgrupper och menar att människor använder sig 

främst av två olika tekniker, ”surface acting” och ”deep acting” (Hochschild, 2012, s. 33). 

Dessa begrepp syftar på att personer som arbetar med människor i vissa situationer behöver 

trycka undan sina egna känslor och utåt visa en annan känsla till mottagaren, för att uppnå en 

önskad effekt (Hochschild, 2012). I hennes bok beskriver hon emotionellt arbete och menar 

att det är när människor försöker anpassa sina känslor till situationen, trots att de kanske 

känner något helt annat (Hochschild, 2012, s. 63-64). Även i Sverige finns det en hel del 

forskning om emotioner och en av dem som forskat kring detta ämne är Åsa Wettergren som 

är lektor i sociologi vid Göteborgs universitet. I hennes bok Emotionssociologi från 2013 

beskriver hon att genom interaktionen människor emellan skapas emotioner som inte har 

några tydliga avgränsningar i hur de visar sig. Vidare menar Wettergren att emotionerna i sig 

är som ett drivmedel för interaktionerna människorna emellan samt för deras olika handlingar, 

och utan dessa skulle inte de sociala handlingarna människor utför se ut på samma sätt. För att 

förstå hur och varför människor handlar som de gör menar Wettergren att vi först måste förstå 

vad de känner (Wettergren, 2013). 

Det finns mycket svensk och internationell forskning kring emotioner men däremot inte lika 

mycket forskning om just emotioner hos kriminalvårdare. Hur kriminalvårdare i stort hanterar 

känslor på sin arbetsplats finns det en hel del internationell forskning om. Wilmar B. Shaufeli 

och Maria C. W. Peeters beskriver i sin rapport från 2000 hur kriminalvårdare blir utbrända 
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och får stressymptomer av arbetet. Deras studie baseras på 43 utredningar från nio olika 

länder på olika kriminalvårdsinstitutioner (Schaufeli & Peeters, 2000). Alison Leibling och 

Shadd Maruna har i deras bok The effects on imprisonment från 2005 beskrivit hur en bra 

kriminalvårdare ska vara och hur de hanterar emotioner på arbetet. De menar att 

kriminalvårdarna påverkas av arbetet, både kollektivt och individuellt. Vidare menar Leibling 

och Maruna att många av kriminalvårdarna genomgår en process och att de anpassar sig till 

kriminalvårdsyrket för att klara av att arbeta inom kriminalvården (Liebling & Maruna, 2005, 

s. 392). I England har kriminologen Elaine Crawley beskrivit hur olika arbetsplatser har olika 

känsloregler eller som hon kallar det för ”feeling rules”. Hon menar att dessa regler eller 

arbetsplatsnormer bestämmer hur man bör eller får känna för att kunna kalla sig professionell 

i sin yrkesroll som kriminalvårdare i fängelse (Crawley, 2004). 

I Sverige finns det inte lika mycket forskning om känsloarbete hos kriminalvårdare som det 

finns internationellt. David Wästerfors, docent i sociologi, har undersökt hur intagna och 

kriminalvårdare på fängelser hanterar miljön de befinner sig i samt hur de hanterar vardagliga 

problem som till exempel konflikter och behärskning. Wästerfors menar att kriminalvårdarna 

har en strategi mot intagna som kan upplevas som kallsinnig, strategin används av 

kriminalvårdarna för att distansera sig och inte låta sig påverkas av intagna (Wästerfors, 

2007). Nylander, Bruhn och Lindberg (2008) har studerat hur kriminalvårdare på svenska 

fängelser tänker, känner och handlar samt hur den yrkespraktiken och kulturen reproducerar 

och gestaltar sig. De menar att kriminalvårdarna har en mycket stark sammanhållning och 

med hjälp av olika aktiveringsformer som till exempel gemensam träning får de emotionell 

energi och en ökad känsla av gruppsolidaritet. Detta menar de är en av huvudorsakerna till 

varför kriminalvårdarna stannar kvar inom sitt yrke (Nylander et al., 2008, s. 59). De 

förekommande studier visar att fängelser är en mycket känsloladdad miljö för både intagna 

och personal, samt att kriminalvårdare arbetar med sina egna och andras känslor på arbetet 

(Nylander et al., 2013). Per-Åke Nylander, forskare i socialt arbete, visar i en intervjustudie 

att kriminalvårdare vid anstalt agerar efter vissa förutbestämda regler i likhet med Crawley 

(2004) och Tracy (2004) som menar att kriminalvårdarna i hög grad använder sig av 

emotionellt arbete (Nylander, 2006). 

Sarah J. Tracy är forskare och professor i Arizona och har i sin doktorsavhandling studerat 

emotioner hos kriminalvårdare på häkten och anstalter i USA genom en kvalitativ deltagande 

studie. Tracy talar om att kriminalvårdare använder sig av olika knep för att hantera de 
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emotioner och krångliga situationer som kan uppstå i arbetet. I likhet med Crawley menar 

även Tracy att kriminalvårdarna hade en sorts arbetsplatsnorm (Tracy, 2004, s. 529). Denna 

norm låter inte kriminalvårdarna dras med i den hårda attityden som kan råda inom 

kriminalvården både mellan intagna och personal, samt att kriminalvårdarna lär sig att inte ta 

saker och ting personligt. Vidare menar hon att kriminalvårdarna försöker vara respektfulla 

mot intagna trots att de egentligen känner ilska eller avsky mot intagna de möter. Tracy menar 

dock att det finns en fara med att ständigt utsättas för en tuff miljö och att det kan leda till 

emotionell distansering (Tracy, 2004).  

I Sverige är forskningen om emotioner på häkten och arrest inom kriminalvården obefintlig. 

De studier jag har hittat om emotioner inom Kriminalvården i Sverige har baserats på 

fängelser och den mycket begränsade forskningen om häkten har inte handlat om emotioner 

varför den inte varit aktuell för min studie.  

Däremot finns det en hel del forskning kring poliser och deras emotioner i arbetet. Karlsson 

och Christiansson redogör i sin studie från 2003 att om man arbetar med svåra emotionella 

arbeten kan det som tidigare nämnt leda till emotionell distansering. Flera forskare menar att 

det tuffa emotionella arbetet kan leda till emotionell distansering (Karlsson & Christiansson, 

2003; Nylander, 2006). Forskarna beskriver att polisernas sätt att hantera olika situationer 

som är emotionellt krävande ser annorlunda ut efter ett par år i tjänsten, och menar då att 

poliserna blivit mindre känsliga samt att situationer som i början av karriären kunde uppfattas 

som mycket allvarliga inte uppfattades som speciellt allvarliga eller påfrestande efter några 

års tjänst. Orsaken till detta är att de blir härdade och inte bryr sig på samma sätt som tidigare 

(Karlsson & Christiansson, 2003, s. 433). 

Sammanfattningsvis har både Hochschild och Wettergren forskat inom emotionssociologin 

och det finns en hel del annan forskning kring detta ämne, både i Sverige (Burcar & Rypi, 

2012; Carlander, 2006; Kåver, 2009) och internationellt (Brotheridge
 
& Grandey, 2002; 

McQueen, 2004; James, 1989). Det finns en hel del internationell forskning om emotioner 

inom kriminalvården där bland annat Crawley och Tracy forskat kring kriminalvårdares 

emotioner på häkten och i anstalt. I Sverige är forskningen mer begränsad och avgränsad till 

kriminalvårdare som arbetar på anstalt. Någon forskning om kriminalvårdares emotioner på 

häkten har jag inte funnit. Karlsson och Christiansson studerade polisers emotioner vilket är 

intressant ur den synpunkten att de blir liksom kriminalvårdare utsatta för hot eller våld i 

tjänsten, däremot anser jag att det inte går att jämföra polisens emotioner med 
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kriminalvårdares emotioner eftersom det ändå är olika situationer de ställs inför i sin 

yrkesutövning. I mitt sökande efter rapporter eller publicerad forskning om emotioner hos 

kriminalvårdare på svenska häkten och arrest har jag inte hittat någonting av intresse. Därför 

utgår jag från att det inte i dagsläget finns någon forskning kring detta specifika ämne, vilket 

gör det extra intressant och förhoppningsvis kan uppsatsen bidra med ny kunskap till 

forskningen. 

3. Teoretisk ansats 

Den teoretiska ansats som ligger till grund för denna uppsats kommer bestå av Hochschild 

The Managed Heart: The Commercialization of Human Feeling (2012). Hennes teorier 

kommer ge en fördjupad förståelse för hur kriminalvårdarna ständigt måste arbeta med 

emotioner på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg. Goffmans bok Jaget 

och maskerna (2009) hjälper oss att förklara hur kriminalvårdare träder in och ut ur i sina 

roller samt gör olika framträdanden i olika tid och rum och därigenom spelar en sorts 

teaterroll på arbetet. Johan Asplunds bok Det sociala livets elementära roller från 1987 

beskriver hur personer som arbetar med människor riskerar att bli utbrända och få olika 

sorters känslobortfall. Asplunds teorier kommer vara med i analysen som ett verktyg för att 

lokalisera möjliga bieffekter av kriminalvårdarnas arbete på arresten och 

säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg. Crawleys begrepp om svart humor kommer vara 

ett användbart begrepp för att analysera respondenternas svar som möjlig förklaring till 

känsloarbetet. Slutligen kommer Tracys och Hochschilds begrepp om emotionell distansering 

och dissonans hjälpa oss i vårt försök att förklara eventuella negativa effekter på 

kriminalvårdare.  Genom detta teoretiska ramverk får vi ett antal begrepp och teoretiska 

ansatser att arbeta med för vidare analys av datamaterial.  

3.1 Teori 

Kriminalvårdare på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg måste aktivt 

arbeta med sina känslor dagligen eftersom de ställs inför olika krävande situationer i möten 
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med intagna. Kriminalvården beskriver själva rollen att arbeta som kriminalvårdare på sin 

officiella hemsida såhär: 

Du ska ha en humanistisk grundsyn, en empatisk förmåga och kunna hantera konflikter på ett 

konstruktivt sätt. Samtidigt är du tydlig, stabil och kan sätta gränser (Kriminalvården, 2014a). 

Av informationen som finns på hemsidan går det att utläsa hur Kriminalvården vill att 

kriminalvårdare dels ska ha en vårdande funktion men även vara duktig på att hantera 

konflikter, vara stabila och kunna sätta gränser. Någon definition på stabil ges inte vilket både 

kan tolkas som psykiskt stabil men även fysiskt stabil. Eftersom uppsatsen handlar om 

emotioner hos kriminalvårdare på häktet Kronoberg med inriktning på polisarrest och 

säkerhetsavdelning så utgår vi ifrån att personalen behöver arbeta extra mycket med detta då 

personalen i sitt arrestarbete möter personer som är i affekt genom droger eller alkohol, samt 

frihetsberövade direkt från gatan. Emotioner kan översättas till olika sinnestillstånd hos 

individer som till exempel rädsla, ilska och sorg (Nationalencyklopedin, 2014). För att 

försöka förklara på vilket sätt detta arbete sker och vilka olika verktyg som kriminalvårdarna 

använder sig av kommer jag använda mig av emotionssociologin. 

3.2 Arlie Hochschild 

Arlie Russel Hochschild är professor i sociologi vid universitetet i California, Berkeley. I sin 

bok beskriver hon hur människor i interaktion med andra utför ett skådespeleri för att uttrycka 

emotioner och för att i vissa fall medvetet skapa emotioner hos mottagaren. Vidare beskriver 

hon två viktiga distinktioner i skådespeleriet, surface acting och deep acting (Hochschild, 

2012, s. 33). Det första begreppet surface acting menar Hochschild är beteenden hos 

människor som inte är impulsiva, äkta och en del av sig själv. De är tillgjorda och medvetet 

spelade för att förmedla något till mottagaren, ett ytligt handlande. Till exempel kan en 

medveten axelryckning för att förmedla likgiltighet till mottagaren gå under kategorin surface 

acting. Om samma axelryckning görs helt omedvetet för att en person känner likgiltighet så 

menar Hochschild att handlandet faller inom ramen för ett deep acting handlande 

(Hochschild, 2012, s. 38). Hon använder sig av begreppet emotional labor, på svenska 

emotionellt arbete, vilket hon menar är när individer anpassar sina känslor till vad som 

förväntas av dem beroende på vilket sammanhang individen befinner sig i (Hochschild, 2012, 

s. 7). Hon talar också om det emotionella lönearbetet där individer i sina yrken har olika typer 

av förväntningar ifrån arbetsgivare och dem de arbetar med (Hochschild, 2012, s. 62). Olika 
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förväntningar är knutna till hur man i möten med andra människor hanterar sina egna känslor 

för att på ett eller annat sätt påverka deras känslor. Ofta handlar det om yrken som hamnar 

inom vård och servicekategorin då personer inom de yrkena ständigt möter människor där 

förväntningarna kan vara höga på de anställda. Hochschild som själv studerat flygvärdinnors 

emotionella arbete menar att de förväntas och uppmanas att förmedla vissa känslor till 

resenärerna, till exempel ska de genom ett leende och glatt humör ge resenärerna en trevlig 

och bra upplevelse. Hochschild menar att flygvärdinnorna måste visa upp en viss känsla, som 

glädje, trots att de kanske inte känner sann glädje eller entusiasm (Hochschild, 2012). För att 

ytterligare beskriva surface acting så handlar det om att kroppsligt reglera sådant som 

mottagaren faktiskt kan se och höra. Det kan vara allt från ett visst tonläge i en röst eller olika 

gester eller ansiktsuttryck och liknande. Det samtliga uttryck har gemensamt är att de 

anpassas till rådande situation och individen ”spelar” dessa så att mottagaren tror att känslorna 

som uppvisas är på riktigt. Beroende på vilket uttryck som behövs för situationen och i vilken 

roll individen befinner sig i så kan dessa se olika ut (Hochschild, 2012). Deep acting delar 

Hochschild in i två olika delar, det ena sättet är att autentiskt reagera på något utan att tänka 

på hur du reagerar. Det andra sättet är att försöka påverka sina känslor för att de ska passa in i 

kontexten, utan att försöka uppvisa en känsla som egentligen inte är sann (Hochschild, 2012, 

s. 38). Detta kan vara på en begravning till exempel, även om personen inte känner sig mycket 

ledsen så försöker personen inte bara förändra de kroppsliga uttrycken utan även sin egen 

känsla, så att man faktiskt känner vad man förväntas känna på en begravning, i det här fallet 

stark sorg. Skillnaden mellan surface acting och deep acting där du inte reagerar per 

automatik är denna: deep acting aktiveras när situationen kräver mer av individen än att som i 

surface acting bara spela känslan ytligt till mottagaren.  

Hochschild menar att det kan finnas en fara med att ständigt behöva tränga bort egna känslor 

för att istället uppvisa en annan spelad känsla och kallar det för emotionell dissonans, de 

känslor som en individ får kommer då i konflikt med de känslor som individen förväntas 

uppvisa. I det långa loppet kan individerna få det svårt att skilja mellan den äkta känslan och 

den känslan som måste uppvisas vilket i sin tur kan påverka individens välmående eftersom 

hen aldrig får ge utlopp för sina riktiga känslor (Hochschild, 2012, s. 90).  
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3.3 Erving Goffman – det dramaturgiska 

perspektivet 

Hochschild är inte ensam om att likna människors handlande vid ett skådespeleri varför detta 

leder in oss på Erving Goffman som var en amerikansk professor i sociologi som myntade 

begreppen front stage och back stage i sin bok Jaget och maskerna. Goffman menar att alla 

individer i interaktion med andra spelar teater på ett eller annat sätt och hans syn på samhället 

brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 2009, s.9). Så fort vi interagerar 

med andra människor försöker vi styra över hur vi beter oss och framställer oss själva för att 

medvetet försöka påverka hur andra ser på oss (Goffman, 2009, s.22). Goffmans begrepp 

front stage och backstage översätts i den svenska versionen till den främre regionen och den 

bakre regionen (Goffman, 2009, s. 97;101). Den främre regionen går att likställa med en 

skådespelare som står på scenen och bakre regionen är när skådespelaren klivit av scenen och 

inte längre blir beskådad, bakom kulisserna. Goffman menar att beroende på situation 

använder människor olika masker, det vill säga olika framträdanden när de befinner sig i 

främre regionen för att skapa ett intryck på sin publik. Goffman menar att människor agerar 

annorlunda beroende på var de befinner sig, i främre eller bakre regionen. Vidare beskriver 

han att skådespelen utspelar sig på olika platser där det förväntas vara vissa beteenden och en 

viss typ av människor samt tillbehör av olika slag för att skådespelet ska bli verklighetstroget, 

detta kallas för the setting (Goffman, 2009, s. 29). Dels måste det finnas fler människor på 

platsen för att det ska kunna utspela sig ett skådespel men sedan behövs även rekvisita. I den 

här undersökningen kan den bestå av en häktesbyggnad, celler, låsbara dörrar med mera. För 

att ytterligare förstärka skådespelet talar Goffman också om den personliga fasaden, det vill 

säga allt personen kan påverka i sin person, som kläder, utseende, hållning, blickar, tonläge 

och så vidare. Detta blir särkskilt intressant eftersom häktespersonal bär uniform med diverse 

tillbehör som fängsel, expanderbar batong och pepparspray. Goffman menar att det ställs 

vissa krav på individen i den främre regionen, dels de moraliska kraven samt det 

instrumentella kraven (Goffman, 2009, s. 39;98). Instrumentella krav handlar om att inte 

ofreda andra eller att blanda sig i andras angelägenheter och de moraliska kraven kan vara de 

skyldigheter en individ har mot sin arbetsplats. I det här fallet kan vi använda dessa två 

begrepp i vår studie genom att kriminalvårdares moraliska krav som ställs på dem i främre 

regionen till exempel kan vara att agera professionellt och inte utnyttja sin 

myndighetsställning. Det instrumentella kravet kan vara att följa kriminalvårdens föreskrifter 
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och rådande lagar och regler som reglerar häktesverksamheten. Slutligen beskriver Goffman 

den bakre regionen som en plats där individerna som spelat sitt skådespel ska kunna slappna 

av och likställs med när skådespelarna kliver av scenen eller när ridån går ner, Individerna 

kan då kliva ur sin rollgestalt.  

Crawley är liksom Goffman inne på att individer agerar olika beroende på var de befinner sig. 

Olika arbetsplatser har olika regler för hur man bör känna eller får känna för att kunna kalla 

sig professionell i sin yrkesroll, dessa kallar Crawley för känsloregler eller feeling rules 

(Crawley, 2004, s. 11). Vidare menar hon att det finns förutbestämda zoner på arbetsplatser 

där det är okej för de anställda att uttrycka sina känslor, Crawley kallar dem för emotionella 

zoner (Crawley, 2004, s. 19). I dessa zoner kan de anställda mer fritt uttrycka sina känslor. 

Eventuella fria zoner på ett häkte skulle till exempel kunna vara anställdas fikarum, eller 

omklädningsrum. Gemensamt för dessa platser är att det troligtvis är platser där varken 

utomstående eller intagna kan höra vad personalen säger. Crawley menar att bilden av en 

vårdare är att denne ska vara lugn och inte bli speciellt påverkad, oavsett vilka situationer den 

möts av (Crawley, 2004) 

3.4 Emotionell utbrändhet och dissonans 

Hochschild talade om den emotionella dissonansen där individer i det långa loppet kan 

påverkas negativt av att trycka bort sina egna känslor för att uppvisa andra mer passande 

känslor. Johan Asplund är författare och har skrivit boken Det sociala livets elementära 

former från 1987. I boken beskriver han sitt begrepp känslobortfall som han menar kan uppstå 

för alla personer som arbetar med människor (Asplund, 1987, s. 140). För att komma dit 

behöver individen känna sig likgiltig mot personen den arbetar med. Det här tillståndet sker 

oftast inte över en natt utan sker i regel bit för bit, dock finns det extremfall där individer kan 

drabbas av känslobortfall mycket plötsligt. Allt arbete med människor behöver inte innebära 

känslobortfall utan det är oftare arbeten där människor blir utsatta för olika påfrestande 

situationer eller förhållanden där individer arbetar med andra individer varje dag, situationer 

och förhållanden som upprepas många gånger. Detta kan resultera i att individen hamnar i 

känslobortfallet och stänger av emotioner och blir likgiltig till sin motpart. Asplund menar att 

när detta sker så har personen blivit utbränd (Asplund, 1987, s. 145).  
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Sarah J. Tracy är forskare och professor i Arizona och har i sin doktorsavhandling genom en 

kvalitativ deltagande studie studerat emotioner hos kriminalvårdare på häkten och anstalter i 

USA. Tracy Menar att kriminalvårdare försöker agera lugnt och upprätthålla ett lugn i 

situationer som är mycket påfrestande, som till exempel vid stark rädsla eller i våldsamma 

situationer. Tracy liksom Crawley visar att kriminalvårdarna använde sig av humor på 

arbetsplatsen för att hantera sina emotioner. Crawley valde att kalla det för en svart humor då 

humorn ofta kunde bestå av en råare karaktär (Crawley, 2004). Tracy menar även att 

kriminalvårdarna kunde hantera och bearbeta sina emotioner genom att kalla de intagna i 

Goffmans backstage-läge för ”scum on earth” och ”disgusting filth” (Tracy, 2004, s. 514). I 

det långa loppet menar Tracy att kriminalvårdare riskerar att bli utbrända på sitt arbete på 

grund av den miljö och situationer de befinner och utsätter sig för. På sikt kan detta leda till 

olika psykiska problem som depressioner av olika slag, paranoida föreställningar, ”vi mot 

dem”-tänkande, emotionell distansering och liknande (Tracy, 2004, s. 517).  

Sammanfattningsvis kommer Hochschilds begrepp om emotionellt arbete tillsammans med 

Goffmans teorier om den främre och bakre regionen att utgöra den teoretiska grunden i 

uppsatsen. Tracy och Crawleys teorier utgör ett bra komplement för att förstå vissa specifika 

handlingar och emotioner hos kriminalvårdarna. Asplunds forskning är intressant då han 

behandlar möjliga konsekvenser av att arbeta med människor.  

4. Metod och metodologiska 

överväganden 

För uppsatsens genomförande har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod som skiljer 

sig en del mot kvantitativ metod där insamlad data analyseras kvantitativt med hjälp av 

statistiska metoder och andra användbara verktyg (Ahrne & Svensson, 2011a, s. 11). Inom 

forskningen skiljer man på en induktiv eller deduktiv syn på förhållandet mellan teori och 

praktik. Den induktiva forskningen utgår från sina observationer eller resultat för att sedan 

analyseras och kopplas samman med teori. Deduktiv forskning utgår istället från teorier och 

med hjälp av empirin analyseras för att se om observationer och resultat stämmer överens 
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med den tidigare teorin om ett fenomen (Bryman, 2011). Ofta utgår inte forskaren enbart från 

induktiv eller deduktiv forskning utan använder sig av båda metoder samtidigt varför de inte 

ska ses som självklara motpoler utan mer som strategiska tendenser i forskningen, däremot 

kan en strategi vara mer dominerande än en annan (Bryman, 2011, s. 29). Min studie bygger 

på båda metoder eftersom jag utgår från teorier om emotioner för att sedan samla in data och 

tolka resultaten från intervjuerna vilket utgör en deduktiv metod. Den data jag samlat in 

försöker jag analysera och se om den stämmer överens med tidigare teorier vilket utgör en 

induktiv metod. Därför anser jag att studien är övervägande deduktiv men att det även finns 

induktiv forskningsstrategi i studien då jag försöker med hjälp av empirin tolka och ge nya 

förklaringar på fenomen som inte passade den tidigare valda teorin.  

4.1 Urval  

Redan vid studiens inledande fas insåg jag snabbt att det kommer vara en viss 

urvalsproblematik eftersom jag tidigare arbetat heltid under tre års tid och under 

sociologistudierna arbetat som timanställd på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet 

Kronoberg. Det bästa valet hade självklart varit att inte utföra studien på min gamla 

arbetsplats eftersom det kan påverka hur respondenterna väljer att svara vid intervjun då de 

kanske känner till att jag tidigare arbetat heltid eller att vi kanske ingått i samma arbetslag. 

Eftersom häktet Kronoberg är det enda häktet i Sverige som sköter om en polisarrest vore det 

omöjligt att välja ett annat studieobjekt. Efter noggrant övervägande så beslutade jag mig efter 

rådfrågning med min handledare att fortsätta med studien eftersom det är en så pass intressant 

arbetsplats samt att det endast finns en mycket begränsad tidigare forskning om emotioner 

inom kriminalvården. Vid denna uppsats framställande fanns det mig veterligen ingen tidigare 

studie om emotioner hos kriminalvårdare på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet 

Kronoberg varför studien fortfarande kan motiveras och anses som viktig.   

På arresten och säkerhetsavdelningen arbetar det fem roterande arbetslag tvåskift, (dag och 

natt). Varje arbetslag består av sju kriminalvårdare och ett vaktbefäl, totalt är det 35 

heltidsanställda. Eftersom jag fortfarande har tillgång till arbetsplatsen och kan arbeta timmar 

så använde jag mig av ett bekvämlighetsurval för min uppsats. Jag valde den typen av urval 

för att jag har tillgång till forskningsfältet som annars kan vara relativt svåråtkomligt för 

privatpersoner (Bryman, 2011, s. 194). Kontakten med tilltänkta respondenter gjordes via 

mail eller en personlig förfrågan. Totalt har jag valt ut fem respondenter, tre män och två 
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kvinnor. Två stycken med kort erfarenhet (ett till tre års anställning). Två stycken med 

medellång erfarenhet (fem till tio års anställning). Och slutligen en med lång erfarenhet (tio år 

eller längre). Vidare hade jag tre ytterligare krav på respondenterna för att försöka få så 

objektiva svar och en så liten påverkan på svaren på grund av min tidigare anställning. 

1. Vi får inte ha ingått i samma arbetslag då jag arbetade heltid på arresten och 

säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg. 

2. Jag får inte vara vän med respondenterna privat. 

3. Respondenterna ska komma från olika arbetslag med en övre gräns på max två stycken 

från samma arbetslag. Orsaken till att jag inte bara väljer en respondent per arbetslag 

är för att urvalet ska stämma överens med kriterierna som presenteras under punkt 1 

och 2 

Sammanfattningsvis har jag uppfyllt mina urvalskriterier genom att de valda respondenterna 

inte har ingått i mitt gamla arbetslag, vi är inte vänner privat samt att respondenterna kommer 

ifrån fyra olika arbetslag.  

4.2 Genomförande av intervjuerna och 

bearbetning av data 

Tre av intervjuerna genomfördes i direkt anslutning till att kriminalvårdarna skulle påbörja 

eller avsluta ett arbetspass i ett avskilt ostört rum på häktet Kronoberg. De resterande två 

intervjuerna skedde i respondenternas hem. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon efter 

respondenternas godkännande och var mellan 30-40 minuter långa. Anteckningar fördes 

under tiden intervjuerna pågick 

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer eftersom det ger mig möjligheten att kunna ta 

del av respondenternas egna erfarenheter och tankar. Tack vare användandet av min 

intervjuguide med öppna frågor kunde jag välja fritt i vilken ordning frågorna ställs och 

beroende på hur situationen ser ut ändra på frågornas ordningsföljd. Det här resulterar i att 

respondenterna kan svara relativt fritt på frågorna och dela med sig av erfarenheter som 

forskaren och dennes teorier inte kunde förutse i förväg (Warren, 2002, s. 83).  

Efter varje avslutad intervju tillfrågades respondenterna huruvida jag som intervjuare 

påverkade vad och hur respondenterna svarade, eftersom samtliga respondenter hade 
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kännedom om att jag tidigare arbetat heltid på arresten och säkerhetshäktet på häktet 

Kronoberg. Den samlade uppfattningen var att respondenterna vid vissa tillfällen tvekat om 

hur pass utförliga de skulle vara i sina svar, de antog att vissa svar var så självklara för mig 

eftersom jag hade samma eller mer erfarenhet från arbetsplatsen. En respondent svarade att 

när hen beskrev en situation där personalen agerat våldsamt så visste inte respondenten hur 

jag som intervjuare tyckte och vilka åsikter jag hade om den speciella incidenten. Dock 

förklarade respondenten att det inte påverkade så mycket så att inte verkligheten kunde 

återges, utan att det mer kom i hens tankar. Jag tror att min påverkan på respondenterna kan 

ha varit övervägande positiv eftersom de troligtvis kände att jag inte på något sätt dömde dem 

efter deras svar, som ibland kunde vara känsliga och därför kanske berättade mer ingående. 

Detta tror jag kan bero på att de visste om att jag förstod hur pass tufft arbetet kan vara samt 

hur provocerande intagna kan vara. Sedan finns det såklart en risk att respondenterna kanske 

raljerade eller överdrev vissa saker för att inte verka svaga eller att de inte ville visa att de blir 

påverkade av arbetet, men det är svårt att veta med säkerhet.  

För att bearbeta intervjuerna transkriberade jag dem på dator vilket tog mellan fyra till sex 

timmar per intervju och uppgick till ungefär 7-8 sidor text. Till en början försökte jag få en 

övergripande överblick över vad respondenterna svarat och sedan tog jag analysverktyget 

Atlas Ti till hjälp för kodning av materialet. För att fortsätta med bearbetningen kodades det 

insamlade intervjumaterialet till olika teman där ofta återkommande svar från respondenterna 

analyserades för att sedan presenteras i resultatet (Rennstam & Wästerfors, 2011; Bryman, 

2011, s. 528). De vanligaste förekommande teman som jag arbetade med vid analysen var hot 

och våld, humor av olika slag, professionalitet, gränssättning och negativ påverkan.  

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Vid all forskning som handlar om samhället kommer forskaren med största sannolikhet på ett 

eller annat sätt komma i kontakt med människor vilket kan väcka forskningsetiska frågor. I 

stora drag kan forskningsetiska frågor handla om att skydda människors integritet och för att 

reglera detta skapade det vetenskapliga rådet 1990 tydligare regler och principer för hur 

forskningen ska gå till (Berg, 2011). Bland de viktigaste punkterna är att forskning bara ska 

utföras om människors välfärd har företräde framför vetenskapens och samhällets behov, samt 

att respekten för människovärdet och de mänskliga rättigheterna ska ges företräde (Ahrne & 

Svensson, 2011b, s. 31). Som forskare finns det fyra större punkter att rätta sig efter för att 
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värna om de regler och principer som finns för forskning. Den första punkten handlar om 

informationskravet där respondenter och berörda personer i forskningen ska bli informerade 

om vilket syfte studien har samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan 

hoppa av vilket faller under samtyckeskravet. Vidare ska alla uppgifter som berör samtliga 

personer i undersökningen hanteras med största möjliga försiktighet, personuppgifter måste 

förvaras så att ingen utomstående kan komma åt dem, detta kallas för konfidentialitetskravet. 

Den sista övergripande punkten är nyttjandekravet vilket stadgar att all information och data 

som samlas in endast får användas till den specifika undersökningen eller forskningen som 

bedrivs (Bryman, 2011). Samtliga respondenter har enligt de presenterade reglerna och 

principer blivit informerade om detta både då de blev tillfrågade och precis innan intervjuns 

genomförande varför jag som författare anser att uppsatsen uppfyller gällande krav inom 

forskningsetiska principer.  

Innan och under genomförandet av uppsatsen hade jag ett par etiska överväganden. Det första 

jag funderade på var om det var rätt att genomföra studier på min gamla arbetsplats. Värsta 

tänkbara scenariot vore att information som är viktig att presentera för studien på något sätt 

skulle riskera respondentens integritet. Vidare funderade jag även på om de tillfrågade 

respondenterna inte vågade säga nej när jag frågade om deras medverkan i studien. Det 

försökte jag klargöra för respondenterna att det är helt frivilligt och att jag som tidigare 

kollega inte tar illa vid mig om de säger nej. Responsen jag fick från samtliga tillfrågade var 

mycket god, de visade intresse och nyfikenhet samt tackade ja till att medverka direkt. 

Slutligen har jag sagt till respondenterna att de får välja själva om de vill berätta att de 

medverkat i studien till andra kollegor men avrått dem till det eftersom det kan möjliggöra 

identifikation av vem av respondenterna som svarat vad.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Valitidet och reliabilitet är två begrepp som ofta används för att mäta kvalitén på genomförda 

kvantitativa studier. Validitet och reliabilitet delas vardera in i två undergupper där den 

externa reliabiliteten står för hur enkelt det är att göra om exakt samma forskning. Den interna 

reliabiliteten handlar inom kvalitativa studier att medlemmarna i ett forskarlag vara överens 

om hur man ska tolka den data som samlas in. Vidare har vi extern validitet som borgar för 

hur pass väl studien går att generalisera till andra fenomen och situationer. Slutligen har vi 

den interna validiteten som styr över hur pass bra överenstämmelse de observationer 
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forskaren gjort och som forskaren sedan gör om till möjliga teorier (Bryman, 2011, s. 352). 

Dessa begrepp är svåra att använda i kvalitativ forskning då den externa validiteten har ett 

begränsat urval vilket gör det svårare att generalisera resultatet. Den externa reliabiliteten är 

också generellt sett svår att använda inom kvalitativa studier eftersom det är många andra 

faktorer som avgör och det är svårt att ”frysa” ett socialt fenomen som attityder och tankar 

eftersom fenomenet som studeras kan ändras över tiden. Istället för att använda sig av dessa 

nämnda begrepp för att mäta kvalitén på en kvalitativ studie föreslås det att man använder sig 

av begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011, s. 353;354).  

Tillförlitlighet innebär att man följt de forskningsregler som finns och att man på ett 

övertygande sätt redogör för forskningens olika faser samt hela tiden styrker sina påståenden 

(Bryman, 2011, s. 354). Äkthet betyder att studien ska återge en rättvis bild av de olika 

respondenternas uppfattning av det som studerats. Vidare ska det också bidra till att de som 

medverkat i undersökningen även ska få en förståelse för den situation eller miljö de befinner 

sig i samt hur andra personer i samma situation uppfattar det. Om studien resulterar i att de 

kan förändra sin situation eller ge dem liknande möjligheter att vida åtgärder så kan det räknas 

in i studiens äkthet (Bryman 2011, s. 357). Generaliserbarhet är något som den kvalitativa 

forskningen ständigt får arbeta med då detta brukar lyftas fram av olika kritiker som en av 

metodens stora svagheter. Inom den kvalitativa forskningen finns inga testverktyg som inom 

den kvantitativa forskningen, en statistisk inferens för att kunna generalisera sitt stickprov till 

en population för att kunna säkerställa att ens resultat är riktiga och generaliserbara (Ahrne & 

Svensson, 2011b, s. 28). Slutligen kan det vara svårt att förstå hur olika människor har valts ut 

till kvalitativa forskningsrapporter för intervjuer eller observationer. Vidare menar kritiker att 

det ofta är oklart hur analysen av det kvalitativa datamaterialet utförts, hur forskaren kom 

fram till sina slutsatser och mer konkret hur bearbetningen av deras data sett ut. Det kan 

medföra att den kvalitativa metoden har en bristande transparens (Bryman, 2011, s. 370).  

Min studie går inte att generalisera till alla kriminalvårdare eftersom den baserats på en 

mycket specifik och ovanlig arbetsplats. Däremot måste studien ändå anses som viktig och 

intressant eftersom det troligtvis inte finns någon tidigare forskning om det berörda ämnet. 

Vidare anser jag att min studie har en bra äkthet eftersom jag försökt återge en så rättvis bild 

som möjligt av det respondenterna svarat. Förhoppningsvis kan respondenterna och övrig 

anställd personal på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg med hjälp av 
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uppsatsens resultat fundera över sin situation och vidta eventuella åtgärder för att påverka sin 

arbetssituation.  

Studiens externa reliabilitet anser jag vara lite problematisk eftersom olika forskare kan få 

olika svar av samma intervjupersoner, samt att det troligtvis är svårare för andra forskare att 

få tillgång till fältet. Däremot tror jag att om andra forskare skulle få tillgång till fältet och 

göra en liknande studie om emotioner skulle inte svaren skilja sig nämnvärt eftersom jag 

anser att min studie har en hög trovärdighet och pålitlighet tack vare att den följt de rådande 

regler som finns samt att forskningens olika faser presenterats granskande. Vidare har jag 

försökt att vara så objektiv som möjligt och ständigt haft i åtanke att studien baserats på min 

gamla arbetsplats. Avslutningsvis har jag under uppsatsens genomförande försökt att göra mig 

medveten om min förförståelse och ställt öppna frågor samt försökt vara lyhörd då 

respondenternas svar ibland pekat i andra riktningar än vad mina teorier sagt.  

4.5 Presentation av respondenterna 

Eftersom studien inte avser att rikta in sig på hur förhållandena i svaren skiljer sig mellan män 

och kvinnor kommer därför inte respondenternas kön att anges i presentationen. 

Respondenternas ålder kommer maskeras med + - 3 års skillnad i arbetslivserfarenhet och + - 

5 års skillnad i ålder, detta för att helt säkerhetsställa att inte respondenternas identiteter kan 

röjas.  

 Kriminalvårdare A har arbetat som kriminalvårdare i 1-3 år och är 23-28 år gammal 

 Kriminalvårdare B har arbetat som kriminalvårdare i 1-3 år och är 25-30 år gammal 

 Kriminalvårdare C har arbetat som kriminalvårdare i 5-8 år och är 28-33 år gammal 

 Kriminalvårdare D har arbetat som kriminalvårdare i 7-10 år och är 32-37 år gammal 

 Kriminalvårdare E har arbetat som kriminalvårdare i 15-18 år och är 38-43 år gammal 

5. Resultat 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning från samtliga respondenters egen uppfattning 

om vilka de övergripande arbetsuppgifterna på säkerhetsavdelningen och arresten på häktet 
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Kronoberg är samt deras egen uppfattning om hur en bra kriminalvårdare ska vara. Därefter 

presenteras respondenternas svar mer löpande i den tematiska resultatredovisningen.  

5.1 Arbetsuppgifter och synen på rollen som en 

bra kriminalvårdare 

Uppsatsens syfte är inte att utreda huruvida det förekommer hot eller våld på arbetsplatsen 

utan om hur kriminalvårdarna arbetar med det emotionella arbetet på arresten och 

säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg. Respondenterna tillfrågades om de kunde 

beskriva en situation på arbetet där de var tvungna att kontrollera sina känslor och eftersom 

samtliga svar hade en direkt anknytning till en händelse där det var iblandat någon form av 

hot eller våld så är det viktigt att presentera den relativt hotfulla och våldsamma 

arbetssituationen innan vi går vidare och presenterar respondenternas emotionella arbete. 

Respondenternas samlade beskrivning av deras arbetsuppgifter är att ta emot gripna, anhållna 

och häktade samt utföra visitationer av dem och utföra det vardagliga arbetet med att dela ut 

mat, ta ut intagna på promenad och släppa ut dem på toaletten. Vidare anser kriminalvårdarna 

att det roligaste med arbetet är att få träffa nya människor och att utsättas för olika svåra 

situationer de ställs inför som de måste lösa. Det tråkigaste med arbetet är att utföra det 

vardagliga rutinarbetet. Alla fem respondenter är i princip eniga om att arbetet bitvis är tufft 

och att det ställer höga krav på varje enskild kriminalvårdare. I huvudsak handlar arbetet om 

att arbeta med människor, antingen säkerhetsmässigt eller i ett vårdande syfte. Det svåraste i 

yrket är att bemöta intagna på ett lämpligt sätt, antingen för att undvika konflikter eller för att 

behandla alla lika, trots att de kan vara misstänkta för obehagliga brott. Flera av 

respondenterna menar att man måste man ha och kunna ta mycket humor av olika slag för att 

kunna arbeta på arresten och säkerhetsavdelningen. Vidare är respondenterna överens om att 

en bra kriminalvårdare ska vara på ett visst sätt där de vanligaste förekommande 

grundegenskaperna är att kriminalvårdaren ska kunna vara lugn, ha ett starkt tålamod och 

kunna vara kommunikativ. Detta styrker Goffmans teorier om hövlighetsnormer där 

kriminalvårdarna både beskriver de moraliska kraven vilka de har mot sin arbetsplats och de 

instrumentella kraven som handlar om att inte ofreda andra och följa kriminalvårdens 

riktlinjer för hur en kriminalvårdare ska bete sig i tjänst (Goffman, 2009, s. 39, 98). 

Kriminalvårdens arbetsbeskrivning för kriminalvårdare när de söker nya medarbetare är bland 
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annat att de ska ha en human människosyn, kunna agera lugnt i stressade situationer och vara 

kommunikativ (Kriminalvården, 2014a). Detta visar att profilen för en bra kriminalvårdare 

överensstämmer med arbetsgivarens önskemål och medarbetarnas uppfattning baserat på 

respondenternas svar vid intervjuerna om hur en bra kriminalvårdare ska vara.  

5.2 Hot och våld på arresten och 

säkerhetsavdelningen 

Respondenternas svar om det förekommer hot, hot om våld eller direkt fysiskt våld mot 

kriminalvårdarna är samstämmiga. Hot förekommer flera gånger i veckan och samtliga 

respondenter är överens om att definitionen av hot är allt ifrån antydningar till hot som till 

exempel att den intagne höjer rösten eller mer direkta konkreta hot om att skada 

respondenterna eller dess familj på deras fritid. Kriminalvårdare D fick frågan om hur ofta 

hoten förekommer och hur hoten ofta ser ut och svarar att: 

Jag tror nog det förekommer hot varje pass nästan, tror jag, varje dygn i alla fall och hoten består 

väl i att ja, vänta bara tills jag ser dig ute eller något sånt där, det är det vanligaste, här är du tuff 

men där ute är du inte så tuff, ja den typen av hot. 

Respondenterna gör skillnad på ”lättare” hot eller hot som inte tas på allvar som till exempel 

att den intagne som hotar kriminalvårdarna är i ett berusat tillstånd eller mest slänger ur sig 

det i ren affekt. En samlad och samstämmig bild från samtliga respondenter ges av att de 

flesta hoten som inte är av allvarligare karaktär inte tas på allvar eftersom man blir avtrubbad 

och inte uppfattar det som direkta hot som det faktiskt finns risk för att verkställas. Vid frågan 

om det förekommer våld från intagna mot personal så svarade samtliga respondenter att det 

förekommer våld ganska ofta, ett par menade att det förekommer väldigt ofta och andra att det 

förekommer mer sällan. Anledningen till att det blev en viss spridning på svaren var för att 

definitionen av våld uppfattades olika. Fysisk kontakt med intagna sker ofta och grovt våld 

mot personal mer sällan. Kriminalvårdare B uppfattar det inte som att det förekommer 

speciellt mycket våld där intagna aktivt försöker skada dem, däremot är det vanligt att vid 

visitationer behöva lägga ner intagna på visitationsbänken för att den intagne inte ska skada 

personalen eller sig själv. Kriminalvårdare B menar alltså att våld definieras med att intagna 

fysiskt försöker skada personalen, medan kriminalvårdare D menar att förekomsten av våld 

sker flera gånger per vecka och att det typiska våldet är våldsamt motstånd. 
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Respondenterna tillfrågades om de kunde beskriva hur det fysiska våldet från intagna mot 

personal kan se ut. Beskrivningen av våldet från intagna mot kriminalvårdare beskrivs med 

allt ifrån att flaxa med armarna till att faktiskt angripa kriminalvårdarna med fysiskt våld 

genom slag, spott, bett samt få avföring kastad mot sig. Kriminalvårdare C beskriver våldet 

mot personal som när intagna slagit kollegor eller när personalen fått termosar och tv-

apparater kastade emot sig. Den bild respondenterna ger är att deras arbetsplats bitvis präglas 

av våld eller hot om våld. Detta överensstämmer med rapporter från SEKO och 

Arbetsmiljöverket där kriminalvårdare befinner sig i toppen bland de yrkesgrupper som löper 

störst risk att utsättas för våld eller hot om våld på arbetsplatsen (SEKO, 2012; 

Arbetsmiljöverket, 2011).  

5.2.1 Det emotionella arbetet med surface acting och deep acting  

Samtliga respondenter blev tillfrågade om att beskriva en situation där de var tvungna att 

kontrollera sina känslor på arbetsplatsen. Svaren handlade uteslutande om att kontrollera sina 

känslor i samband med hotfulla eller våldsamma situationer. Anledningen till att 

respondenterna försökte kontrollera sina egna känslor var för att de på ett eller annat sätt ville 

ha en specifik effekt eller resultat som reaktion på sina egna spelade känslor. Deras handlande 

beskriver det Hochschild menar är surface acting (Hochschild, 2012). Kriminalvårdare A 

skiljde sig i sitt svar från de övriga respondenterna och menade att det kan vara svårt att 

kontrollera sina känslor i situationer med kollegor där de uppfattar situationer olika. 

… det är nog i situationer oftast när man är med sina kollegor och när man hanterar och tycker olika 

om situationer, inte så mycket min kontakt med klienten utan det är med mina kollegor som det kan 

vara svårt känslomässigt liksom, att man tolkar situationer olika. 

A menar att genom att kontrollera sina känslor när kollegor uppfattar situationer olika så kan 

konflikter med personal undvikas. En gång kunde A inte kontrollera sina känslor mot en 

annan personals agerande mot en intagen och sade då ifrån ordentligt vilket sedan resulterade 

i att A fick skarp kritik för sitt agerande från den tillsagda kollegan. Hochschilds begrepp om 

deep acting passar in i kontexten eftersom A reagerade instinktivt, omedvetet och med riktiga 

känslor utan att kunna kontrollera och hålla tillbaka dessa. Genom att försöka arbeta med sina 

känslor menar A att det går att undvika konflikter med personal och utåt visa något annat 

fastän att känslorna kanske är motsatsen och A egentligen vill säga ifrån. Detta faller inom 

ramen för ett surface acting handlande eftersom det finns ett klart syfte med handlandet att på 

något sätt påverka hur situationen skall uppfattas och tolkas (Hochschild, 2012, s. 33). 
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Övriga fyra respondenter beskrev olika situationer med intagna där de fick kontrollera sina 

känslor i samband med hot eller våld. De fick beskriva en händelse och sedan förklara varför 

de handlande som de gjorde. Samtliga svarade att de handlade på ett visst sätt för att uppnå en 

önskad effekt hos den intagne, som till exempel tron om att den intagne skulle bli lugnare om 

personalen behöll lugnet eller att den intagne skulle börja lyssna på personalens anvisningar 

om personalen inte skrek tillbaka.  Detta trots att de egentligen kunde känna ilska eller 

irritation över situationen. Respondenterna blev tillfrågade om vad de trodde skulle hänt om 

de inte agerat som de gjorde med att hålla tillbaka de egna känslorna utan agerat impulsivt 

och som de ville. Samtliga svarade att hela situationen skulle förvärras och handlandet är 

nödvändigt för att kunna agera så professionellt som möjligt och för att hela situationen skulle 

lösas på ett bra sätt utan våld och onödigt upptrappade situationer.  

De fyra respondenternas svar stämmer väl överens med Hochschilds teori om surface acting 

där hon menar att det handlar om ett kroppsligt agerande där mottagaren som i det här fallet är 

den intagne kan se eller höra vad kriminalvårdaren har att förmedla. Hochschild menar att det 

kan handla om just tonläge i rösten, gester eller ansiktsuttryck och att de anpassas till 

situationen och beroende på vad kriminalvårdaren vill med sitt handlande (Hochschild, 2012). 

Kriminalvårdare D beskriver en situation där det emotionella arbetet verkligen ställdes på 

prov i samband med en rutinmässig visitation av en intagen.  

Det var i samband med en visitation som han bet två kollegor och spottade på två, varav en var jag 

då. Vi var fyra närvarande så han lyckades med att hitta på något med alla fyra [skratt] ja, det är väl 

sån... tryggheten med kollegorna runt om som gör att man lyckas behärska sig i sådana situationer, 

man vet att dom är med och ställer upp och vi gör det här tillsammans för att nå bästa resultat utan 

att skada någon eller om man är arg på personen i fråga vid det tillfället. 

D menar att trots det fysiska våldet personalen möts av så försöker de arbeta lugnt och 

metodiskt. D tillfrågades vad som hade kunnat ske om arbetet med känslorna i det ögonblicket 

inte hade fungerat och menar att det hade kunnat sluta riktigt illa, det vill säga om D hade 

handlat med ett deep acting-handlande och bara handlat instinktivt och känslomässigt.  

… om jag inte hade kunnat jobba på ett bra sätt med mina känslor så kanske jag hade slagit den här 

personen. 

Kriminalvårdare C blev tillfrågad om hur hen hade hanterat samma situation privat, där en 

intagen hotat C på ett allvarligt sätt. C menade att om de hade stött på varandra ute på gatan 

och en vanlig person hade hotat C på samma sätt så hade utgången blivit helt annorlunda. 
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Flera av respondenterna menade att det finns en gräns för hur mycket hot eller våld som är 

okej att bli utsatt för. Visserligen är de överens om att kriminalvårdare ”får tåla lite” och att de 

inte ska gå till jobbet och förvänta sig att man inte ska få ”höra skit”, som kriminalvårdare B 

uttrycker sig. Efter ett tag menar samtliga respondenter att man inte bryr sig på samma sätt 

efter att ha arbetat ett tag. Det som tidigare presenterats om hur en bra kriminalvårdare ska 

vara och i kombination med en relativt hög frekvens av hot eller våld på arbetet så arbetas det 

även in ett arbetssätt hos kriminalvårdarna, en som Hochschild menar, feeling rules 

(Hochschild, 2012) där de förväntas känna på ett speciellt sätt och försöka anpassa sina egna 

känslor som passar sammanhanget. Eftersom samtliga respondenter är överens om att bra 

egenskaper hos en kriminalvårdare är att kunna vara lugn och kommunikativ så passar det inte 

in att vara hetsig och reagera med ilska och frustration på varje hot eller hotfull situation 

(Hochschild, 2012, s. 7). Crawley menar också att det finns en bild av att kriminalvårdare ska 

vara den som behåller lugnet och inte bli speciellt påverkad oberoende på vad denne ställs 

inför (Crawley, 2004). 

Respondenterna blev ombedda att beskriva när de själva upplevde det som att gränsen 

uppnåddes i interaktionen med en intagen och vad som händer då. Ett par av dem beskrev 

olika situationer där de intagna betett sig på ett visst sätt och där de själva inte kunde arbeta 

med sina egna känslor utan reagerade instinktivt genom Hochschilds deep acting-handlande. 

Samtliga respondenter som svarade på frågan var väl medvetna om att handlandet inte var det 

bästa och i vissa fall fel, men till stor del menade de att deras handlande berodde på att de 

intagna faktiskt gått över gränsen först, och trots att kriminalvårdarna ska tåla rätt mycket så 

finns det en gräns. Kriminalvårdare E beskriver när en intagen går över gränsen och 

Hochschilds surface acting inte längre är tillämpbar. E beskriver att den intagne blev inburen 

av sju poliser och var fängslad med både handbojor och fotbojor för att han var så aggressiv 

och hotfull. E menar att den intagne är ”helt vansinnig" och att han hotar och försöker bita 

personalen och trots att E försöker lugna ned personen och agera professionellt så går det inte.  

… så tillslut tappar väl även jag mitt, den här kommunikationen som är lite a och o och ja, tillslut 

poppar det ju inte grodor ur min mun men tillslut höjer jag väl också rösten och säger nu får väl du 

också hålla käften din jävla idiot, så då får man väl en liten tankeställare att nu är man ju lika 

omogen som den intagna, men när man försökt i sju till tio minuter att prata ner dom och 

kommunicera på ett bra sätt och det inte fungerar och personen i fråga bara fortsätter att säga fula 

ord så, absolut jag kan tappa den biten också, man blir förbannad. 
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Flera andra respondenters svar visar också att det finns en gräns för hur mycket 

kriminalvårdspersonalen behöver tåla och agera professionellt. Svaren pekar på att ju högre 

arbetsbelastning i kombination med trötthet på grund av nattarbete och verbalt eller fysiskt 

våldsamma intagna så kan gränsen för hur mycket ork och energi som läggs ner på att handla 

enligt Hochschilds surface acting vara varierande. Denna form av handlande där 

kriminalvårdarna anser att de inte ”orkar” eller faktiskt behöver upprätthålla det som Goffman 

menar med det instrumentella och moraliska kraven kan vi beskriva som ett handlande på 

deep acting basis (Hochschild). Vidare kan vi beskriva handlandet som i Goffmans bakre 

region eftersom i den främre regionen är det ett framträdande som ska vara så bra som möjligt 

och spelat. Kriminalvårdarna kliver nu ur frontstage-läget och intar istället backstage-läget 

(Goffman, 2009). När kriminalvårdarna agerar efter spontana känslor och utanför Hochschilds 

feeling rules, så agerar de utanför det emotionella arbetet och gör inget speciellt framträdande, 

utan agerar instinktivt och efter känslor. 

5.2.2 Framträdanden i den främre och bakre regionen 

Respondenterna tillfrågades om på vilka platser eller för vilka personer de kunde visa de 

känslor som de annars fick hålla tillbaka i arbetet med intagna. Goffman menar att personer 

gör framträdanden i den främre (frontstage) och bakre regionen (backstage) vilket 

överensstämmer med respondenternas samlade svar på frågan. Samtliga respondenter menar 

att de vid hotfulla, våldsamma eller andra svåra situationer bara kan visa sina känslor av sorg 

eller ilska gentemot de intagna för sina kollegor efter att situationen var löst. De kunde även 

visa känslorna privat och utom hörhåll för de intagna eftersom allt annat vore oprofessionellt.  

Kriminalvårdare C beskriver det såhär  

Som privatperson tycker jag att jag kan visa andra känslor, för då är jag inte i jobbet, för då kan jag 

visa vad jag tycker, men det handlar väl fortfarande om att vara professionell i yrket. 

Den främre regionen kan då beskrivas som den direkta interaktionen mellan intagna och 

personal med tillhörande rekvisita som förstärker rollen som kriminalvårdare som till exempel 

uniformer, handfängsel, batong och en häktescell, detta kallade Goffman för the setting 

(Goffman, 2009, s. 29).  I den främre regionen sker framträdanden av kriminalvårdarna som 

kan tolkas med Hochschilds teori om surface acting och Goffmans teori om den främre 

regionen där kriminalvårdarna utför ett skådespel där de inte visar sina riktiga känslor för att 

på så sätt styra och påverka situationen. Crawley talar om de förutbestämda emotionella 

zonerna där det är okej för anställda att visa fritt sina känslor som i det här fallet kunde vara 



25 

 

just ilska (Crawley, 2004, s.19). Respondenterna var överens om att överallt där inte intagna 

kan höra vad de säger är det okej att visa de känslorna och menar att de inte hade något 

speciellt ställe på arbetsplatsen som var specifikt utvalt för detta ändamål. Backstage kan 

alltså inte likställas med ett fysiskt rum eller plats utan kan variera. Backstage kan uppstå 

närsomhelst då kriminalvårdarna är för sig själva utan att några intagna kan höra dem.  

En respondents svar skiljde sig från de övriga svaren. Respondenten menade att vissa känslor 

som inte direkt förväntas visas av personalgruppen som medkänsla, empati och ett 

arbetsmässigt intresse för den intagne inte kunde visas för personalgruppen. Det upplevdes 

som något negativt och konsekvenserna kunde bestå av pikar och små gliringar om att ”man 

är socionomen som försöker prata”. Sådana känslor gick generellt sett inte att visa varken i 

den främre regionen eller bakre regionen utan bäst var att inte visa de känslorna alls för att 

slippa kollegornas påhopp. Kriminalvårdarna kan alltså inte vara helt öppna mot varandra i 

vissa situationer när medkänsla, empati och ett arbetsmässigt intresse för den intagne infinner 

sig hos dem. Dessa känslor väljs bort att visa för både intagna och kollegor vid vissa tillfällen 

för att undvika konflikter med kollegorna och istället uppvisas de känslor som passar 

situationen. Det betyder att personalen använder sig av Hochschilds begrepp om surface 

acting även mot sina egna kollegor och upprätthåller en sorts fasad i Goffmans bakre region. I 

den bakre regionen ska skådespelaren som i det här fallet är kriminalvårdaren egentligen vara 

off stage och kunna säga och bete sig hur hen vill utan att riskera att publiken hör eller ser på. 

Nu blir kollegorna helt plötsligt publiken i den bakre regionen vilket skapar problem då det 

betyder att kriminalvårdaren som ställs inför detta aldrig riktigt kan gå off stage och är 

tvungen att använda surface acting, både mot intagna och kollegor för att undvika konflikter 

(Hochschild, 2012; Goffman, 2009).  

5.3 Bearbetning av känslor 

Under intervjuerna ställdes frågan om hur och om respondenterna bearbetar jobbiga känslor 

eller händelser. Samtliga respondenter gav liknande svar om att kommunicera med kollegor 

om jobbiga händelser eller känslor var det bästa sättet och även det viktigaste sättet att 

bearbeta känslor och händelser på. Kriminalvårdare C beskriver det som mycket viktigt och 

menar att kollegor har en bättre förståelse för vad som har hänt  
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… Jag tror det bästa är att prata med kollegor för att dom förstår dig och dom vet hur det är ofta och 

många har varit med om det också. Och även om de inte har varit med så har de varit i en liknande 

situation tidigare. 

Något som respondenterna också var överens om var att genom att använda sig av en viss 

jargong eller humor på arbetsplatsen kunde känslorna också bearbetas. Detta överensstämmer 

med vad Crawley kallar detta för en svart humor – det vill säga den humor som ibland 

används för att bearbeta känslor. Den svarta humorn kan vara mycket intern och bestå av en 

viss jargong som egentligen bara passar för de närvarande. Skulle någon utanför gruppen höra 

detta skulle det kunna uppfattas som stötande och osmakligt (Crawley, 2004). 

Kriminalvårdare D menar att: 

… det är väl jargonen kanske, att man kanske säger något till sina kollegor, man bearbetar det med 

kollegorna och sådär, det är väl det sättet liksom, att hantera det känslomässigt. 

Och när kriminalvårdare D tillfrågas om hur den typen av jargong kan låta så beskriver hen 

det med att man kanske förenklar en persons existens genom att säga fula ord om den intagne. 

D menar att personalen i grund och botten ofta förstår att det finns en grundproblematik hos 

människor men att kriminalvårdarna har ett behov av att förenkla olika situationer för att inte 

gå under själv. Enligt Asplunds (1987) definition av känslobortfall så skulle detta till viss del 

kunna handla om ett visst känslobortfall tillsammans med Crawleys svarta humor, även om 

kriminalvårdare D kanske faktiskt vet att det finns något annat, någon form av problematik 

och en människa bakom den jobbiga intagnas beteende så orkar inte D sätta sig in och fundera 

mer på det utan stänger bitvis av och förenklar det hela för att psykiskt orka med arbetet. 

Känslobortfallet menar Asplund ska bestå av en likgiltighet inför personen vilket det i och för 

sig inte förekommer här, men istället för att rationellt fundera på varför en person beter sig på 

ett visst sätt, ofta i negativ bemärkelse så förenklas detta genom att kalla den intagne för till 

exempel dum i huvudet.  

Kriminalvårdare B menar att vid till exempel ett stökigt intag så kan denna försvarsmekanism 

som denne själv kallar det för infinna sig, och även här kan Asplunds begrepp om 

känslobortfall delvis användas för att analysera vad B menar. Även om det inte är en total 

likgiltighet så finns det ändå en liten del av det tillsammans med den grova jargongen ”att 

någon förtjänade det”.  

… att vi har ett stökigt intag så kanske tugget går efteråt liksom att aah men han var ju helt dum i 

huvudet så han får skylla sig själv, så det är väl lite försvarsmekanism liksom för att, jag vet inte 
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kanske för att man är rädd för att känna att shit tog vi i för mycket eller var vi för våldsamma eller 

så. För att man är rädd för att man ska känna så liksom, tänker bara att äh, han var ju jävligt stökig 

liksom så att han förtjänade det liksom. 

Utöver jargongen och den svarta humorn, så menade ett par kriminalvårdare att träning i olika 

former kunde vara ett sätt att bearbeta känslor. Två av respondenterna menade att 

kriminalvården erbjuder vid allvarligare händelser debriefing med en speciell debriefing 

handledare, vilket ansågs vara bra, men att det användes för sällan med tanke på hur psykiskt 

och fysiskt tufft arbetet ändå är. Några andra speciella knep för att bearbeta känslor kunde inte 

urskiljas.  

5.4 Konsekvenser av det emotionella arbetet 

Asplund beskriver känslobortfallet som en konsekvens av att arbeta med människor, speciellt 

om arbetet innebär att personalen blir utsatt för en påfrestande miljö, vilket 

kriminalvårdsarbetet på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg antas vara. 

Däremot har det inte framkommit några tendenser i intervjuerna som pekar på det som 

Asplund menar, en total likgiltighet mot personen de arbetar mot (Asplund, 1987, s.145). En 

viktig aspekt av det resultatet är att personer som eventuellt drabbats av en total likgiltighet 

eller utbrändhet kanske är långtidssjukskrivna eller inte längre anställda på häktet. Det medför 

att de personerna inte kunnat vara aktuella som intervjupersoner i denna studie. Hochschild 

menade att det kunde uppstå en emotionell dissonans då en person ständigt behövde uppvisa 

en annan känsla mot vad denne egentligen kände och förväntades uppvisa, och menade då att 

i det långa loppet kunde påverka individens välmående (Hochschild, 2012). 

Under analysen av intervjuerna framgick det att respondenternas gränssättning såg lite 

annorlunda ut. Däremot visade samtliga respondenter att när gränsen var nådd så hade de 

intagna klivit över gränsen så kraftigt att personalen inte behövde använda sig av surface 

acting något mer, utan handgripligen utföra sina tjänsteåtgärder, antingen verbalt eller fysiskt. 

Detta kunde då visa sig i höjda röster, okvädesord eller fysiskt handlande i form av 

nedläggning på en vadderad ”avisiteringsbänk” där intagna ska lägga upp sina tillhörigheter 

för inskrivning eller på golvet. Inom serviceyrken finns det oskrivet att ”kunden alltid har 

rätt” men av intervjuerna att döma så har inte kunden alltid rätt, som i det här fallet är de 

intagna. Det finns en gräns. Till skillnad mot serviceyrken har kriminalvårdare befogenheter 

som gör att de inte alltid måste använda surface-acting. De får och ska sätta gränser och delvis 
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ge utlopp för sina riktiga känslor vid vissa tillfällen. Det gör att de kanske inte på samma sätt 

upplever den emotionella dissonans som Hochschild beskriver för servicearbetare. 

(Hochschild, 2012, s. 90).  

Däremot menar Tracy att arbetet med intagna och den utsatta miljön kriminalvårdare befinner 

sig i och utsätts för kan på sikt leda till olika psykiska problem, depressioner och paranoida 

föreställningar (Tracy, 2004, s. 517). Samtliga respondenter blev tillfrågade om de upplever 

att arbetet på något sätt påverkar dem privat på fritiden och det som framkom upprepade 

gånger var att den generella synen på människor blev till det sämre och att flera av dem kände 

hur de hade börjat utveckla en viss cynism. Kriminalvårdare A beskriver det såhär: 

… för jag blir mera cynisk, jag granskar mer människor jag möter och är mer fördomsfull mot folk. 

Och menar vidare att det troligtvis beror på att man utsätts för negativa möten med intagna 

som är kriminella och avsaknaden av laglydiga människor. 

Det är väl för att jag, dom människor jag träffar dom [paus] det är så många som kommer in olika 

men det känns som det är överrepresenterat av, av, ehm, dom hära, kriminella än dom andra 

laglydiga medborgarna eftersom jag ser bara dom här kriminella nästan och det är flera som 

kommer in som sagt samma flera gånger i veckan och, man ser deras långa register vad de gjort och 

känns det som att det, det finns inget återvändo för dom. 

Kriminalvårdare D beskriver det som att yrket på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet 

Kronoberg gör så att fördomarna ökar och skapar en mer dömande syn på människor, till 

exempel om man ser ett gäng grabbar på stan så kan fördomarna slå till. Kriminalvårdare E 

menar att det egentligen inte påverkar så mycket privat förutom att det inte går att prata så 

mycket om arbetet med andra utanför som inte jobbar där eftersom de ändå inte skulle kunna 

sätta sig in i situationen och förstå vad det handlar om.  

Kriminalvårdare B menar att den generella synen på kriminella blivit till det sämre sedan B 

började arbeta inom kriminalvården.  

… sen jag började på kriminalvården över huvud taget kanske jag har fått en lite sämre syn på 

kriminella eller sämre, men liksom mer att, asså från att ha tyckt typ att det är synd om alla och att 

de behöver hjälp, det behöver de fortfarande självklart, så har jag svängt mer åt att de har sig själva 

att skylla, de har valt själva att begå brott, sanningen ligger väl någonstans där emellan kanske, men 

jag har fått en lite annan syn så känner jag. 

Kriminalvårdare C tycker också att arbetet påverkar denne negativt privat, att människosynen 

blir negativ och C tror själv att detta beror på att eftersom personalen upplever mycket 
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negativa saker på arbetet så påverkas man på ett eller samma sätt negativt i privatlivet. Endast 

två av de fem respondenterna kunde se att arbetet gav några positiva utslag i privatlivet: de 

var inte lika lätta att lura eftersom de hade blivit mer misstänksamma mot människor, och de 

vågade ta konflikter på ett annat sätt och säga vad de tyckte. Sammanfattningsvis tycker 

övervägande delen av respondenterna att arbetet på arresten och säkerhetsavdelningen 

påverkar dem negativt, där det vanligaste förkommande sättet att påverkas var ökad cynism, 

misstro mot människor och ökad fördomsfullhet. Tracy talar om paranoida föreställningar 

som en långtgående konsekvens av kriminalvårdares emotionella arbete (Tracy, 2004). Detta 

kan kopplas till vad personalen upplever som en ökad misstro mot människor och ökad 

fördomsfullhet. Däremot kan kanske inte de konsekvenser som hittills presenterats klassas 

som rena paranoida föreställningar, men konsekvenserna tenderar att ha vissa drag mot det. 

Vidare menar Tracy att ett ”vi mot dem”-tänkande kan uppstå vilket den ökade 

fördomsfullheten kan falla inom ramarna för (Tracy, 2004).    

6. Slutsats och diskussion 

En av uppsatsens frågor var att beskriva vilka känslor som uppstår hos kriminalvårdare på 

arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg. Resultatet av studien visar att 

kriminalvårdarna i stort sett var överens om att det handlade om känslor som var kopplade till 

de gånger som de verkligen var tvungna att arbeta med sina känslor i tjänsten när de blev 

utsatta för hot, hot om våld eller direkt fysiskt våld. De känslor som oftast uppkom hos 

kriminalvårdarna i samband med dessa situationer var ilska och aggression. Samtliga 

respondenter delade kriminalvårdens förväntningar på hur kriminalvårdare ska bete sig i 

arbetet med intagna, att de ska kunna vara lugna i stressade situationer, duktiga på att 

kommunicera och ha ett långt tålamod (Kriminalvården, 2014a). Detta kan jämföras med vad 

Crawley beskriver som feeling rules, vad kriminalvårdarna bör känna eller får känna för att få 

kalla sig professionell i sin yrkesroll (Crawley, 2004) En intressant aspekt är att ingen av 

respondenterna upplevde det som Hochschild menar med emotionell dissonans, att inte få ge 

utlopp för sina egna känslor vilket i sin tur kan påverka individens välmående då hen aldrig 

får ge utlopp för sina riktiga känslor (Hochschild, 2012, s. 90). Resultatet visar att de 

intervjuade kriminalvårdarna faktiskt kan ge utlopp för sina riktiga känslor i de fall där de 
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själva anser att de intagna går över gränsen. Då en intagen kliver över gränsen kan 

kriminalvårdarna reagera med att själva höja rösten eller utföra en tjänsteåtgärd med laga 

befogenhet och använda den graden av våld som är proportionerligt för situationen. Vid det 

tillfället då kriminalvårdarna tycker att gränsen är nådd och faktiskt spelar ut sina riktiga 

känslor är det genom ett så kallat deep acting handlande. Detta kan jämföras med de 

flygvärdinnor som Hochschild studerat där hon menade att eftersom kunden i princip alltid 

har rätt så kunde inte flygvärdinnorna visa på samma sätt att gränsen är nådd som 

kriminalvårdarna kan. Om en flygvärdinna skulle höja rösten eller rent av att sluta ge service 

till sina gäster skulle det troligtvis bli konsekvenser för flygvärdinnan. Det kan vara en rimlig 

förklaring till varför vi inte kunnat se den klara bilden av emotionell dissonans hos 

kriminalvårdarna som Hochschild beskriver (Hochschild, 2012).  

Ytterligare en av uppsatsens frågeställningar handlade om hur kriminalvårdarna hanterar den 

ilska och aggression som uppkom i dessa situationer samt varför de agerar som de gör. 

Resultatet visar att de gånger då kriminalvårdarna varit tvungna att arbeta med känslorna har 

de medvetet tryckt undan sina riktiga känslor för att på ett eller annat sätt påverka hur 

situationen ska sluta. De använder sig aktivt av vad Hochschild kallar surface acting. Samtliga 

respondenter som beskrivit hur de kontrollerat sina känslor har även förklarat att de är väl 

medvetna om vilka konsekvenser det kan få om de inte hade handlat på ett visst sätt, trots att 

de egentligen kände något annat. Goffmans begrepp om främre regionen och bakre regionen 

är väl användbara för att tolka och förstå kriminalvårdarnas framträdanden i sin yrkesroll i 

interaktionen med de intagna, där det förväntas att kriminalvårdarna ska ha vissa egenskaper 

och bete sig på ett speciellt sätt vid ett visst framträdande i den främre regionen som Goffman 

beskriver (Goffman, 2009). I Goffmans bakre region kan sedan kriminalvårdarna tala ut med 

varandra och visa de känslor som de inte kunde visa i den främre regionen. Respondenterna 

beskrev tillfällen de kontrollerat sina känslor i direkt interaktion med intagna medan en 

respondent beskrev en situation där hen fick kontrollera sina känslor i interaktionen med en 

kollega. Slutsatsen är att kollegorna sinsemellan använder sig av surface acting och deep 

acting för att undvika konflikter av olika slag. I det här fallet handlade det om att känslor som 

medkänsla, empati och ett arbetsmässigt intresse för intagna inte var uppskattat av andra 

kollegor. Dessa känslor kunde då varken visas för kollegor i den främre regionen eller bakre 

regionen eftersom det var kollegorna som inte fick se dessa känslor och inte de intagna, som 

dessutom inte hade tillträde till den bakre regionen (Hochschild, 2012; Goffman, 2009). 

Samtliga respondenter menade också att det var viktigt att få prata med kollegorna om jobbiga 
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händelser eller känslor för att på så sätt bearbeta dem. Vidare menar flera av respondenterna 

att med hjälp av en viss jargong eller som Crawley kallar det för ”svart humor” kan de 

tillsammans bearbeta de känslor och händelser som uppkommer i det dagliga arbetet 

(Crawley, 2004). Ingen av respondenterna hade något speciellt knep för att bearbeta känslorna 

och jobbiga situationer utan sammanfattat menade de att ju längre man jobbat ju mindre 

brydde man sig för till exempel hot eller fysiskt våld och var något jobbigt så pratade man 

med kollegor eller skämtade om det tillsammans med kollegorna. 

Slutligen ville jag undersöka om det gick att urskilja några känslomässiga konsekvenser för 

kriminalvårdarna på grund av arbetet på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet 

Kronoberg. I studien framkom det att det faktiskt går att urskilja ett par konsekvenser av det 

dagliga arbetet som kriminalvårdare. Det fanns inga direkta tecken på att Goffmans 

skådespeleri med främre och bakre regionerna eller Hochschilds surface acting eller deep 

acting skulle ge några direkta konsekvenser hos respondenterna. Det som däremot framgick 

av studien var att kriminalvårdarna påverkades privat och övervägande negativt av kontakten 

med intagna. Detta menar respondenterna själva beror på att de ständigt behöver utsätta sig 

för personer som är misstänkta för brott samt att behöva se olika tragiska livsöden som finns. 

Vidare menar respondenterna att det även blir påverkade av att befinna sig i en miljö där det 

förekommer mycket hot eller våld. Samtliga respondenter upplevde att detta leder till en ökad 

cynism, fördomsfullhet och en sorts misstro till människor överlag. Denna påverkan visade 

dock inte kriminalvårdarna mot de intagna eftersom tron på och förväntningarna på dem om 

att bete sig på ett visst sätt i tjänsten var så pass stark så att samtliga respondenter agerade och 

handlade efter det så långt det bara gick, tills gränsen passerades. Asplund menade i sin studie 

att människor som arbetade under tuffa förhållanden och påfrestande situationer kunde få ett 

sorts känslobortfall. Respondenterna menade att de kunde stänga av sina känslor för att utföra 

sina arbetsuppgifter professionellt, speciellt vid de tillfällen då det var möjligt vid olika 

incidenter. Däremot kunde de inte stänga av känslorna helt, men det fanns en tydlig trend hos 

respondenterna att ju längre anställningstid och erfarenhet du hade, desto mindre brydde de 

sig i olika situationer och hade lättare för att stänga av tankar och känslor. Detta kan vara en 

tendens till känslobortfall som Asplund beskriver, dock inte enligt hans definition som 

borgade för en total likgiltighet för sin motpart (Asplund, 1987). 

Den tidigare forskningen om emotioner hos kriminalvårdare på häkten i Sverige är begränsad 

och vid den här studiens genomförande fanns det mig veterligen ingen tidigare forskning om 
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emotioner hos kriminalvårdare som arbetar på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet 

Kronoberg. Därför har jag genom min studie tillfört kunskap om de vanligaste känslor som 

kriminalvårdare måste arbeta med i interaktionen med intagna och hur de hanterar dem.  

För att få en bredare och djupare förståelse för kriminalvårdares emotioner och dagliga arbete 

på arresten och säkerhetsavdelningen på häktet Kronoberg har jag två förslag på fortsatt 

forskning. Då mina resultat pekade på att kriminalvårdare som arbetat en längre tid tenderade 

att ha lättare för att stänga av känslor och bry sig mindre vid olika händelser vore det 

intressant att undersöka om det går det att se någon skillnad mellan kriminalvårdare som 

arbetat mycket länge och personal som bara varit anställda en kortare tid skiljer sig i 

Hochschilds m.fl. teorier om emotionell dissonans och emotionell distansering (Hochschild, 

2012; Asplund, 1987; Tracy, 2004). Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är huruvida 

kriminalvårdare kan agera tvärt emot de feeling rules och förväntningar som finns på 

personalen, trots att de inte anser att intagna gått över gränsen och istället visa emotioner som 

uppfattas som ett deep acting handlande för att få en speciell önskad effekt. Detta kan visa sig 

genom att visa kraftfull myndighetsutövning med aggressivitet och höjt tonläge mot intagna 

redan innan de tycker att de intagna gått över gränsen för att personalen anser att situationen 

kommer lösas på ett effektivare och bättre sätt, trots att de handlar tvärt emot de feeling rules 

och förväntningar som finns på en professionell kriminalvårdare. 
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