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Sammanfattning  

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga motivationsfaktorer bland anställda inom 

Kriminalvårdens anstaltsverksamhet. För att undersöka detta utformades en 

huvudfrågeställning som besvarades med hjälp av tre delfrågor om vad som motiverar 

individer att ta anställning hos Kriminalvården, om denna motivation förändras över tid samt 

hur kriminalvårdarna reflekterar kring arbetsmiljön utifrån ett motivationsperspektiv. För att 

samla in det empiriska materialet genomfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer 

med kriminalvårdare på anstalter med säkerhetsklass ett. Det resultatet genererade var att 

motivationen förändras över tid. Vid början av anställningen är det faktorer som inkomst och 

framtida karriärmöjligheter samt viljan att testa något nytt som motiverade. Efter en tid inom 

yrket hade motivationen skiftat till att klienterna och sina arbetslaget som utgör den främsta 

motivationsfaktorn, arbetsmiljön väger in på så vis att kriminalvårdarna behöver utföra sitt 

arbete på ett säkert sätt då detta skapar en god sammanhållning. I slutsatsen framkommer 

även att en motivation till att ta anställning som kriminalvårdare är att det kan vara en 

språngbräda för framtida yrken. Arbetsmotivation grundar sig i en avvägning och kombination 

av flera olika faktorer.  
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Abstract 

 

The purpose of this study is to identify the motivational factors among Prison Officers working 

in a high security prison. To investigate this purpose, a key issue was formulated and answered 

with the help of three sub-questions regarding why Prison Officers choose to take 

employment in the prison service, if their motivation changes over time and which views they 

have towards the working environment from a motivation perspective. In order to collect 

data, six semi-structured interviews were carried out with Prison Officers in a high security 

prison. The results of these interview showed that motivation among Prison Officers changes 

over time. Initially it was the need to have an income, the possibility of future career 

opportunities as well as wanting to test new career paths that drove their motivation. Later, 

motivation shifted to it being their colleagues and the clients who contribute to their work 

motivation. The work environment also has an impact on Prison Officers’ motivation as safety 

at work it is an important factor in creating good cohesion. The study also shows that one 

reason for becoming a Prison Officer can be that it provides a springboard for future work 

opportunities. Also, work motivation is based on a balance and a combination of several 

factors. 
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Förord 
 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till samtliga av våra informanter som har tagit sig 

tiden att delta i vår studie, dessa personer har delgett oss deras åsikter och tankar kring 

deras arbete samt personliga reflektioner som lyft arbetet ytterligare en nivå. 

~ 

Ett extra stort tack till vår kontaktperson på insidan av murarna - utan dig hade inte denna 

uppsats kunnat förverkligas eller kunnat bli ett så gediget arbete. 

~ 

Vår uppsatsgrupp tillika opponenter ska ha ett tack som har varit engagerade från början till 

slut med feedback. 

~ 

Ett särskilt stort tack till vår handledare Emilia Kvarnström som har bidragit med värdefulla 

och ovärderliga insikter under uppsatsprocessen samt varit ett stort stöd. 

~ 

Våra nära och kära som har varit stöttepelare och visat stort intresse och till sist varandra, 

klarar man av att skriva en uppsats tillsammans så klarar man allt. 

~ 
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1.0 Inledning 

Hösten 2011 misshandlades en kriminalvårdare till döds av en klient på häktet i Flemingsberg 

i Stockholm. Det var i samband med att klienten skulle ledas ut till rastgården som klienten 

lyckades få tag på en batong och besinningslöst började slå kriminalvårdaren som senare dog 

av sina skador. Händelsen chockade Kriminalvården då dessa typer av grova dåd inte hör till 

vanligheterna inom organisationen (Svenska Dagbladet 2011). Gärningsmannen som utförde 

misshandeln var klassad som en riskperson vilket innebär att det alltid ska vara två 

kriminalvårdare med när klienten lämnar sin cell. Vid tillfället för misshandeln var detta inte 

fallet. Händelsen ledde till att säkerheten och arbetsmiljön vid häkten och anstalter fick stor 

uppmärksamhet och flera brister uppdagades både hos enskilda individer samt systembrister 

(Sveriges Radio 2001). Strax efter händelsen går Arbetsmiljöverket ut med ett förbud gällande 

ensamarbete på häktet i Flemingsberg. Under 2014 väcks även åtal för grovt arbetsmiljöbrott 

genom vållande till annans död mot tre chefer som arbetade på häktet. Samtliga chefer 

frikänns i både Tingsrätten och Hovrätten då brott inte kunde styrkas trots att cheferna ansetts 

handlat oaktsamt (Arbetarskydd 2014). 

Kriminalvården har efter händelsen ändrat rutiner för hur säkerhetsbedömningar genomförs 

samt hur information om klienterna ska kommuniceras till kriminalvårdarna. På häktet i 

Flemingsberg har rastgården byggts om för att öka den fysiska säkerheten, detta genom att 

installera automatiserade dörrar som innebär att kriminalvårdare inte behöver leda 

klienterna. Enligt Kriminalvården så har de även satsat på att vidareutbilda kriminalvårdare i 

säkerhetsarbete och användandet av pepparspray samt gjort en genomlysning av riskfyllt 

ensamarbete. Riskfyllt ensamarbete innebär ensamarbete som efter en bedömning kan anses 

vara riskfyllt då de anställda till exempel kan utsättas för våld eller trakasserier från klienterna 

(P3 Dokumentär 2018). Sedan 2011 har även olika fackförbund och myndigheter skrivit 

rapporter om arbetsmiljön inom Kriminalvården. Fackförbundet Seko1 skriver i sin rapport 

som publicerades 2009 att sex av tio2 av deras medlemmar som arbetar inom Kriminalvården 

instämmer att ensamarbete är förknippat med risker, fyra av fem anser att det är viktigt att 

komma till rätta med det ensamarbete som förekommer (Seko 2009).  Kriminalvårdens 

                                                           
1 Ett fackförbund inom LO som organiserar medlemmar inom bl.a. Vård där Kriminalvården ingår  
2 Rapporten är baserad på svar från totalt 2000 medlemmar.  
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interna tidning, Omkrim, skriver även i en utgåva som publicerades i början av 2017 att 

personalomsättningen ökat de senaste åren. Tidigare år var denna siffra på sju procent och 

under 2016 var det 12 procent i personalomsättning (Omkrim 2017).  

Utifrån den offentliga debatten gällande arbetet inom Kriminalvården kan antagandet vara att 

arbetet är förknippat med en hel del risker och även rutiner och kontroller som måste 

efterföljas. Det blir tydligt att om dessa rutiner och kontroller frångås kan det få negativa 

konsekvenser. Då Kriminalvården är en statlig myndighet omfattas de av många lagar och 

föreskrifter (Kriminalvården 2018) samt en byråkratisk organisationsstruktur.  Det är därför 

intressant att undersöka varför individer väljer att ta anställning som kriminalvårdare då 

arbetet måste utföras inom en kontrollerad miljö, delvis genom att efterfölja många lagar och 

föreskrifter, men även utifrån ett säkerhetsperspektiv. För någon som inte arbetar inom 

Kriminalvården kan arbetet därför ses som begränsande gällande flexibilitet vilket kan ha en 

inverkan på arbetsmotivationen. Stöd för detta kan hittas i teorin om motivation i arbetslivet 

som benämns Self-determination Theory där faktorer som samhörighet, kompetens och 

självbestämmande anses vara viktiga faktorer för att skapa arbetsmotivation (Ryan & Deci 

2000). Vidare är det intressant att förstå vad som motiverar kriminalvårdare att fortsätta inom 

yrket med bakgrund av ovan nämnd händelse samt den arbetsmiljö som de fackliga 

rapporterna presenterat.  

2.0 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga motivationsfaktorer bland anställda inom 

Kriminalvården. För att uppnå syftet ska följande frågeställning besvaras: 

 

 Vad motiverar individerna att arbeta som kriminalvårdare inom 

anstaltsverksamheten? 

Ovan frågeställning kommer att besvaras med hjälp av tre delfrågor: 

 

 Vad motiverar individer att ta anställning hos Kriminalvården? 

 Förändras motivationsfaktorerna över tid? I så fall, hur? 

 Hur påverkar arbetsmiljön kriminalvårdares motivation?  
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3.0 Kriminalvården – Inte en arbetsplats lik många andra 

Nedan följer ett kapitel om Kriminalvården. Detta stycke är omfattande, men då 

Kriminalvården är en myndighet med ett gediget arbetsområde som kan upplevas komplext 

för individer utan insyn i denna typ av organisation och arbete ämnar det att ge läsaren en 

god grund för den fortsatta studien. Vi har även beskrivit vår egen upplevelse vid 

inhämtningen av empirin för att ge läsaren en bild av hur det kan vara att besöka en Klass 1 

anstalt. Därefter beskrivs Kriminalvården som myndighet samt hur de själva framställer sig 

som arbetsgivare. Avslutningsvis skildras säkerhetssituationen på Kriminalvården utifrån 

rapporter som publicerats av två fackförbund, Seko och ST, samt en rapport från 

Brottsförebygganderådet.  

3.1 Vår egen upplevelse 

Våra egna förväntningar och bild av Kriminalvården inför insamlingen av empirin var blandad 

av spänning och nervositet. Ingen av oss hade varit i närheten av en anstalt tidigare och inte 

varit inne på besök. Vi såg fram emot det för att få uppleva och att faktiskt få vara innanför 

murarna, för att få en verklig bild av kriminalvårdarnas arbetsplats och vardag. När vi 

parkerade bilen började vi diskutera vart vi faktiskt befann oss och tankarna började att gå: 

registrerade de bilens registreringsnummer? Är det några som sitter och övervakar oss nu och 

vet de precis allt om oss? För att lätta upp stämningen skämtade vi om att vi faktiskt inte skulle 

bli insläppta på anstalten, detta skulle vi få tji för sedan. När vi väl skulle gå in blev vi inte 

insläppta på anstalten. Vid grinden sitter det en kameralins med tillhörande lock som öppnas, 

under fanns en mikrofon och högtalare. När vi beskrev vårt ärende och vilka vi var blev 

personen på andra sidan tekniken lite besvärad och bad att få återkomma. Kvar stod vi och 

väntade. Vi fick till svar efter ett tag att vi inte kommer bli insläppta, vårt besök fanns inte 

registrerat i administrationen och de saknade uppgifterna på oss. Personen hade även 

samtalat med vaktbefälhavaren som även nekade oss inträde. Vi fick vänta utanför anstalten 

tills personen på den administrativa avdelningen vi haft kontakt med skulle börja sitt 

arbetspass för att denne skulle kunna bekräfta vårt besök. Det hade blivit ett fel i 

kommunikationen mellan personen vi haft kontakt med och anstalten. Redan nu blev det 

påtagligt att det var en speciell plats vi kommit till. Om något inte går rätt till efter rutinerna 

så beslutas det nej och tar inte risker, det är inte som ett företag som hade haft ett servicetänk 
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och löst situationen för oss. När personen i fråga kom fick denne ta på sig ansvaret för vårt 

besök och vi blev insläppta på anstalten. Hade denne person varit sjuk eller frånvarande av 

någon annan anledning hade vi fått återkomma en annan dag. När vi väl fick kliva innanför 

murarna kändes det väldigt mäktigt med skräckblandad förtjusning. Här sitter kriminella som 

har blivit rättsligt dömda och här går vi och är nervösa. Inför själva intervjun hade vi fått 

undersöka noga om vi fick ta med våra egna tillhörigheter som mobiltelefoner och datorer 

som behövdes för intervjuerna. I lokalen som vi fick tillgång till fick vi ha med oss alla våra 

saker, vi var trots allt inte “inne på riktigt” som det beskrevs. Med detta ska det klargöras att 

vi inte var innanför andra säkerhetsinhängningar som särskiljer klienterna från omvärlden. Vi 

fick stränga order om att vi absolut inte fick fotografera något, varken inne i lokalerna eller 

utanför. Även att vi endast får gå in och ut där kameran var placerad, på samma sätt som att 

bli insläppt genom en övervakad ingång så är utgången genom samma passage. Om vi skulle 

möta någon när vi skulle bli utsläppta får vi inte släppa in dem exempelvis genom att hålla upp 

entrén, utan de måste bli insläppta först och sedan kan vi mötas vid passagen. Inför vårt besök 

hade vi även blivit informerade om att vi kunde bli visiterade.  

Väl där inne i lokalen diskuterade vi vad skulle göra om till exempel larmet skulle gå. Detta var 

något vi samtalade med kriminalvårdaren som var vår första intervjuperson, denne sa helt 

enkelt att om något händer så händer det på andra sidan av muren och att vi skulle vara lugna. 

Efter att ha genomfört intervjuerna gick vi tillbaka dit där vi hade blivit insläppta och väntade 

på att bli utsläppta. När vi satte oss i bilen igen reflekterade vi över vår upplevelse. För oss 

upplevdes anstalten fortfarande som väldigt spännande och vi dubbelkollade med 

administrationen att allt stod rätt till vid nästa besök. För att inte riskera att vi inte skulle bli 

insläppta igen. Vid nästa besök när vi stod där och skulle prata in i mikrofonen beskrev vi vårt 

ärende och vilka vi var, därefter fick vi ett kort svar “det stämmer” och vi kunde göra entré på 

anstalten igen. 

Enbart baserat på våra besök så upplevs det att säkerheten genomsyrar hela verksamheten 

och att de inte tar några risker som kan äventyra för anstalten. Det finns en hierarki som styr, 

beslutar den ett nej så är det som gäller. Det går inte att kompromissa utan någon måste hållas 

ansvarig för det som händer inne på anstalten. En annan sak som uppmärksammades var att 

samtliga personer som vi mötte hälsade och såg oss i ögonen. Det upplevdes som väldigt 

välkomnande och att se varandra genom att hälsa. Trots det var synligt att vi inte tillhörde 
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arbetslaget blev vi hälsade på, vi var en del av gemenskapen inne på anstalten även om vi 

endast var besökare.  

3.2 Kriminalvårdens utformning 

Vid en utebliven tidigare kontakt med Kriminalvården kan det vara komplicerat att förstå 

omfånget av deras arbete och organiseringen av verksamheten. Därför följer en beskrivning 

av myndigheten och de olika verksamhetsområdena.  

Kriminalvården regleras utifrån Förordningen (SFS 2007:1172) med instruktion för 

Kriminalvården. I 1 § av förordningen beskrivs det att “Kriminalvården ansvarar för att 

verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra personutredningar i 

brottmål” (SFS 2007:1172). Kriminalvården är en statlig myndighet vars främsta uppdrag är 

att verkställa straff och minska återfallande i brott (Kriminalvården u.å A). Kriminalvården har 

cirka 10 000 anställda runt om i Sverige och verksamheten finansieras av statliga medel 

(Kriminalvården u.å A). Kriminalvården är uppdelad i olika verksamhetsområden. 

Anstaltsverksamheten anställer flest personer och har även störst budget 

(Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2006, s.19). I Sverige finns 45 anstalter med kapacitet för ca 

3800 klienter (Kriminalvården u.å A). Inom Kriminalvården finns även 32 häkten med 

sammanlagt 1600 klientplatser. Kriminalvården omfattar även en transportverksamhet och 

frivården, frivården är den verksamhet som tar hand om flest klienter, år 2016 var det 11 000 

klienter. Frivården hjälper icke frihetsberövade att genomföra olika behandlingsåtgärder, 

utredningar samt övervakar personer med restriktioner (Kriminalvården u.å A). 

Transportverksamheten ansvarar för att transportera frihetsberövade personer till olika 

platser och kan även sköta transporter på uppdrag av andra myndigheter som till exempel 

Migrationsverket (BRÅ 2006, s.19). Verksamheterna inom Kriminalvården skiljer sig åt men 

deras gemensamma syfte är att utöva tvång och makt för att se till att klienter inte lämnar en 

fysisk plats samt att rapportera till övervakningsnämnden om misskötsel (BRÅ 2006, s.19).   

I sitt dokument “Bättre ut - Kriminalvårdens vision och värdegrund” beskriver Kriminalvården 

sin värdegrund och nyckelord som presenteras är följande:  
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 Klientnära - personligt men inte privat 

 Professionellt - kunskap och tydliga värderingar 

 Rättssäkert - korrekt och förutsägbart 

 Pålitligt - samhällsskydd och säkerhet 

                (Kriminalvården 2007) 

Kriminalvården beskriver deras mål som att bedriva verksamheten med ”god säkerhet och 

ordning och se till att reglerna efterföljs”. Detta ska resultera i ett förtroende för verksamheten 

och förutsättning för arbetet kring återfallsförebyggande. Vidare beskriver Kriminalvården att 

personalen ska vara kompetent, medveten, pålitlig och ha en professionell kontakt med 

klienterna. Varje arbetstagare har ett ansvar för säkerheten. Det klientnära arbetet 

underlättas av ett anpassat skalskydd samt modern teknik. Kriminalvården accepterar inte 

hot, trakasserier eller våld mot anställda, anhöriga eller klienterna (Kriminalvården 2007). 

Vidare skriver Kriminalvården (2007) att väl underhållna häkten och anstalter främjar 

kriminalvårdsarbetet samt att säkerhetstekniken och övrig teknik måste vara modern, i gott 

skick och bidra till effektiviteten i arbetet. Kriminalvården har nollvisioner i form av: 

 

  “Inga rymningar. Inga droger. Inga kriminella aktiviteter. 

Inget våld, inga hot eller trakasserier”. 

                                                                                      (Kriminalvården 2007) 

 

I Kriminalvårdens dokument gällande arbetspolicy med rubriken Medarbetarpolicy - detta 

förväntar vi oss av dig som medarbetare påpekar Kriminalvården att medarbetarna har 

betydelse för många människor, både anställda och klienter (Kriminalvården 2013). Besluten 

som fattas ska vara underbyggda utifrån regelverk och de anställda ska ta ansvar för sina 

beslut. En anställd ska uppmärksamma sin chef om de anser att något påverkar verksamheten 

negativt. Som medarbetare inom Kriminalvården förväntas de att utföra olika arbetsuppgifter 

och även få möjlighet till vidareutveckling i form av den betalda grundutbildningen samt 

individuell kompetensutveckling. Medarbetarens uppdrag måste vara tydligt och det ska 

finnas en klar bild gällande det som förväntas bidra till verksamheten. Det ska finnas forum 

för dialog och delaktighet som möjliggör för medarbetaren att bidra, ta ansvar för 

verksamheten samt utvecklingen av den. Medarbetarna inom Kriminalvården ska delvis få 
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förmånligare anställningsvillkor än på arbetsmarknaden i övrigt (Kriminalvården 2013). Sedan 

år 2006 är Kriminalvården organiserad som en myndighet fördelad i sex olika regioner. De 45 

befintliga anstalterna i hela Sverige delas sedan in i tre säkerhetsklasser, ett-tre (NE u.å A). 

Klass 1 hanterar de mest riskfyllda klienter. En anstalts säkerhetsklassificering grundar sig i 

förmågan att hindra rymningar, fritagningsförsök och den svårhanterliga miljön kring 

klienterna (NE u.å A). Det är Kriminalvårdsinspektörer som leder arbetslagen med 

kriminalvårdare i arbetet med klienterna (Kriminalvården u.å D).   

3.3 Kriminalvården som arbetsgivare 

Kriminalvården presenterar utförligt på sin hemsida vilka anställningsförmåner de erbjuder. 

Nedan beskrivs dessa vilket kan ses som motivationsfaktorer för att arbeta inom 

organisationen enligt Kriminalvården själva.  Under våren 2018 annonserar Kriminalvården i 

kollektivtrafiken efter jobbsökande. Deras budskap är ”Sök ett viktigt jobb” samt ”Vi bryter 

den onda cirkeln”.  

På Arbetsförmedlingens hemsida kan det utläsa att utbildningsnivån för kriminalvårdaren är 

gymnasieutbildning med allmän behörighet till högskola och universitet (Arbetsförmedlingen 

2016). Dock måste personerna genomgå en 20 veckors utbildning för att bli tillsvidareanställd. 

Då en akademisk grund inte är ett krav för tjänsten som kriminalvårdare så läggs fokus istället 

på personliga egenskaper (Arbetsförmedlingen 2016). Att ha en empatisk förmåga, stabilt 

psyke samt god fysik är förmågor som lyfts fram som viktiga (Arbetsförmedlingen 2016). 

Vidare beskriver Kriminalvården att anställda ska agera korrekt med gott omdöme enligt 

gällande regelverk och värdegrund (Kriminalvården u.å B). I Kriminalvårdens egen 

arbetsannons 2018 beskriver de att Kriminalvårdens uppgift är att: 

 

“Genom frivård och anstalter verkställa de påföljder som 

domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter 

samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska 

utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall 

i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om 

humaniteten och respekten för den enskildes integritet och 
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rättssäkerhet, utan att kompromissa i frågan om 

samhällets säkerhet och trygghet” 

(Kriminalvården u.å B). 

 

I arbetsbeskrivningen beskriver Kriminalvården att den som ansöker kommer att vara en del 

av ett arbetslag vid Kriminalvårdens anstalter och häkten. Arbetstagaren kommer vara den 

som har den dagliga kontakten med klienterna och arbetstagaren förväntas bidra aktivt till en 

god säkerhetskultur samt samarbetsklimat. Arbetsuppgifterna som Kriminalvården beskriver 

är: bevakning, dokumentation, visitations- och säkerhetsarbete, frigivningsplanering och 

motivationsarbete. För de anstalter och häkten som har säkerhetsklass ett eller två krävs det 

att arbetstagaren är svensk medborgare. Kriminalvården lägger även stor vikt vid att den 

anställda delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, 

respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas (Kriminalvården u.å B). 

När en arbetstagare börjar vid en nyanställning baseras lönen på kompetens och tidigare 

erfarenhet (Kriminalvården u.å C). Vidare beskriver Kriminalvården fördelar med yrket att 

arbetstiderna kan ses som flexibla utifrån verksamhetens behov men även arbetstagarens 

individuella behov beaktas. Arbetstagaren erbjuds även företagshälsovård och 

friskvårdsbidrag. Utöver sjukpenningen de får ut från försäkringskassan erbjuder även 

Kriminalvården en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid sjukdom vilket även 

erbjuds vid föräldraledighet (Kriminalvården u.å C). 

3.4 Säkerhetssituation och arbetsmiljö 

År 2005 fick Brottsförebygganderådet (BRÅ) i uppdrag av regeringen att kartlägga 

omfattningen av hot och våld inom Kriminalvården som är riktad mot personalen. Resultatet 

blev en rapport som visar i vilken utsträckning och på vilket sätt hot och våld artar sig samt 

vilka motiv som ligger bakom händelserna (BRÅ 2006). Vidare har fackförbunden ST 3och Seko 

genomfört undersökningar om hot och våld inom Kriminalvården. Rapporterna visar hur hot 

och våld har ökat de senaste åren och de områden som fackförbundet Sekos medlemmar ser 

som viktigast att komma till rätta med är förekomsten av ensamarbete samt att allt färre 

                                                           
3 Fackförbund som organiserar medlemmar som arbetar på statligt uppdrag där Kriminalvården ingår.  
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vårdare ska utföra allt fler arbetsuppgifter (Seko 2009). Rapporten anser att det faktum att 

färre kriminalvårdare arbetar med allt fler klienterna leder till ökningen av hot och våld. Det 

lyfts även i rapporten att det är vid ensamarbetet kriminalvårdarna är mer utsatta för risker. 

Seko varnar i sin rapport om att situationen prognostiseras att blir värre. Anledningen till detta 

är att häktena har en överbeläggning då de tvingas ta om hand de klienter som inte får plats 

på anstalterna. Det har påtalat att den budget som tilldelats från regeringen är långt ifrån 

tillräcklig för att hantera verksamheten. Samtidigt stoppas byggnationen av nya anstalter och 

häkten som skulle kunna ge cirka 500 stycken nya klientplatser samt ungefär lika många 

arbeten. Därför ställs krav på regeringen att de måste ge en ekonomisk garanti för att bygget 

av de planerade häktena och anstalterna blir slutförda. Utöver detta kräver de en högre 

personaltäthet samt att kriminalvårdare ska gå beredskapsövningar minst en gång per år 

(Seko 2009). 

Fackförbundet ST, stödjer kritiken som riktas mot arbetsmiljön, både den fysiska och 

psykosocial, inom Kriminalvården (Martinsson 2016). Deras medlemmar vittnar om att fler 

anställda blir sjukskrivna för utmattningssyndrom men att inget proaktivt arbete utförs för att 

förbättra situationen. Medlemmarna som tillfrågats i ST:s rapport om arbetsmiljö menar även 

att de påtalat bristerna men att de inte fått något gehör (Martinsson 2016).  Psykosocialt är 

ett begrepp som används i arbetslivet för att beskriva både den psykiska och den sociala miljön 

där exempelvis sociala relationer ingår (NE u.å B).  

BRÅ:s (2006) kartläggning menar på att hot och våld som uppstår är ett resultat av frustration 

snarare än för klienter att skaffa sig fördelar. Det kan handla om frustration över att de inte 

förstår eller gillar den tekniska utrustning som används för att behålla den fysiska säkerheten 

eller det strikta beslutsystem som råder inom Kriminalvården (BRÅ 2006). Avsaknaden av 

personliga möten med kriminalvårdare i utbyte av tekniska lösningar är något som BRÅ 

rapporten presenterar utifrån Wortleys forskningsrapport Situational Prison Controll: Crime 

Prevention in Correctional Institutions (BRÅ 2006 se Wortley 2002). Wortley (2002) menar på 

att avsaknad av personlig kontakt ökar klienternas känsla av maktlöshet vilket leder till 

frustration som visas genom hot och våld. Även de byråkratiska processerna, som kan anses 

krångliga, ökar frustrationen hos klienterna (Wortley 2002).   

 



 
 

10 (51) 
 

4.0 Metod 

4.1 Tillvägagångssätt 
Studien har en kvalitativ ansats. Forskningsstrategin hade en bred infallsvinkel i form av 

semistrukturerade intervjuer för det insamlade empiriska materialet. 

 

Intervju 

Inför intervjuerna kontaktades arbetsplatsen, Kriminalvården, för att få godkännande av en 

högre chef för att genomföra dessa intervjuer och området dessa skulle beröra, med 

anledningen för att Kriminalvården hanterar sekretessmaterial. Vi ville inte riskera att studien 

äventyrar sekretessen eller säkerheten samt att inte behöva åtgärda detta i efterhand. För att 

möjliggöra denna studie och utförandet av intervjuerna har en kontaktperson varit av stor 

vikt. Denne har varit en betydande länk mellan oss som genomförde studien och 

Kriminalvården gällande det administrativa samt de praktiska delarna. Kontaktpersonen var 

även den som satte oss i kontakt med kriminalvårdarna som blev informanterna för studien.  

Intervjuerna skedde på följande vis att informanterna kontaktades för att avtala om tid och 

plats. Innan intervjuerna ägde rum skickades intervjuguiden ut i början av veckan till 

informanterna och intervjuerna skedde i slutet av veckan, se bilaga 1. Detta val grundade sig i 

att informanterna skulle kunna förbereda sig inför intervjun och inte bli överrumplad vid 

intervjutillfället med frågorna. En av informanterna sade vid intervjutillfället att denna inte 

hade läst intervjuguiden, se bilaga 1, utförligt utan endast skummat genom. Det hanterades 

genom att vid intervjun ge en övergripande genomgång av intervjuguidens utformning och 

syfte.  Platsen för intervjuerna var i en lokal inne på kriminalvårdarnas arbetsplats som 

avtalades med arbetsplatsen och den administrativa avdelningen om att få tillgång till. En av 

intervjuerna genomfördes på ett fik som var lämpligt för informanten. Totalt genomfördes sex 

intervjuer och pågick i cirka 40-60 minuter. Tre av intervjuerna inträffade den 6 april 2018. 

Därefter den 12 april 2018, 13 april 2018 samt 26 april 2018. Samtliga intervjuer spelades in 

och detta var något som informanterna blev informerade om vid avtalande om datum och tid. 

Valet att spela in intervjuerna grundades utifrån att kunna återge informanternas svar utförligt 

i den empiriska delen samt att transkriberingsmaterialet blev ordagrant, detta var materialet 

som informanterna sedan fick stämma av. 
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De genomförda intervjuerna var av semistruktur. Detta är en intervjuform som har färdiga 

ämnen och frågor som informanten syftar till att besvara men är flexibel i den bemärkelsen 

att ordningsföljden kan anpassas, de som genomför intervjun och informanten kan vara 

djupgående kring frågorna (Denscombe 2016, s. 266). Informanten fick ta del av 

sammanställningen som genomfördes efter intervjun för att få ha en åsikt och tanke kring det 

som tagits upp, om det var något som hade uppfattats fel och behövde således korrigeras eller 

i vårt fall även om något skulle bryta mot sekretessen eller äventyra säkerheten. Detta 

motiveras även för att inte behöva korrigera den empiriska delen i efterhand. En informant 

delgav information om en teknisk aspekt gällande säkerheten som sedan korrigerades i 

samband med avstämning av transkriberingen.  

Bearbetning  

Den empiriskt insamlade datan bearbetades på så vis att efter intervjun genomfördes en 

ordagrann transkribering av samtliga intervjuer. Det var en av intervjupersonerna som 

transkriberade och den andra korrigeringsläste transkriberingen medan den lyssnade på den 

aktuella intervjun. Därefter skickades transkriberingen över till informanten för avstämning, 

efter avstämningen raderades ljudfilen som innehöll informantens svar. Anledningen till att 

det var en ordagrann transkribering var ur säkerhetsskäl, så informanten inte hade delgett 

information som sedan kunde påverka säkerheten för verksamheten. När återkopplingen från 

informanten hade inkommit kunde tolkningen av datan genomföras. Empiriinsamlingen 

resulterade i stor mängd data. För att hantera detta var första steget efter att samtliga 

intervjuer var genomförda, att transkriberingen för varje enskild intervju lästes genom för att 

sedan markera sådant som kunde vara intressant vid besvarandet av frågeställningen. Varje 

enskild intervju flyttades sedan över till ett gemensamt dokument där varje fråga med 

tillhörande svar från samtliga informanter med markering radades upp. Därefter lästes en 

fråga i taget med svaren för att hitta gemensamma drag. Detta kan enligt Alvehus (2013, s.110-

111) beskrivas som att sortera in i kategorier och kan även benämnas som att tematisera. De 

gemensamma dragen benämndes med namn, exempel på detta var det som informanterna 

delgav gällande chefer och kollegor fick tillhöra tematiseringen arbetslaget. Materialet 

reduceras sedan då det inte är möjligt att återge allt i detalj, vissa delar kan beskrivas mer 

övergripande och de andra som är mer intressanta kan beskrivas i detalj (Alvehus 2013, s.111). 

I denna studie resulterade det i att citaten som presenteras i empirin var material som ansågs 
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mer intressant och ville lyftas ytterligare. Tolkningen skedde tematiskt kopplat till den 

teoretiska referensramen utifrån en kronologisk ordning som följde informanternas 

anställning inom Kriminalvården.  

4.2 Urval 
Studiens urval var ett icke-sannolikhetsurval. Vid en studie som har ett icke-sannolikhetsurval 

har forskaren påverkar urvalsprocessen med sin bestämmanderätt eller valfrihet (Denscombe 

2016, s.64). Det som hade påverkats i denna studie var att det i förväg bestämdes vilka 

informanterna skulle vara utifrån studiens ämne. Detta har inneburit att inte alla haft samma 

möjlighet att delta i studien då informanterna skulle vara kriminalvårdare, det vill säga vårdare 

som arbetar med klienterna dagligen.   

Utifrån Denscombe (2016, s.74) kan vårt val av informanter ses som ett subjektivt urval då 

informanterna var strategiskt utvalda utifrån studies ämne, teorier samt informanternas 

kunskap och erfarenheter kring ämnet. Det medför att det fanns en viss insikt kring 

informanterna och det som undersöktes samt att det var ett medvetet val att just dessa 

individer blev utvalda (Denscombe 2016, s.74). Då det var kriminalvårdare som var studiens 

fokusområde var det individernas kunskaper och erfarenheter vi ville undersöka. Vilket med 

detta subjektiva urval skulle leda till den mest givande metoden att få informationen. Sett ur 

Bryman och Bells (2017, s.406-407) perspektiv kan vårt urval även benämnas som ett målstyrt 

urval då informanterna var strategiskt utvalda utifrån kriteriet att de var kriminalvårdare som 

dagligen arbetade med klienterna. Bryman och Bell (2017, s.406-407) skriver jämfört med 

Denscombe (2016, s.74) i samma riktning att informanterna blivit utvalda grundat i relevansen 

för att förstå det som skulle undersökas. Att just dessa sex stycken informanter blev utvalda 

beskriver Alvehus (2013, s.68) som ett snöbollsurval, kontaktpersonen var en av 

informanterna för studien men även kedjan till ytterligare informanter. Kontaktpersonen 

frågade om det fanns några specifika preferenser som informanterna skulle inneha som 

exempelvis ålder eller kön, det enda var att de skulle vara kriminalvårdare och arbeta dagligen 

med klienterna. Under arbetsprocessen upplevdes det som väldigt svårt att få tag på 

informanter innan kontaktpersonen blev en del av processen, det var inte lätt för externa 

personer att få kontakt med anställda kriminalvårdare. En medvetenhet med detta var att 

kontaktpersonen kunde ha valt ut intervjupersoner som var lik sig själv, vilket kan ha medfört 

att vi inte fick kontakt med några omotiverade eller anställda som var mer kritiska till arbetet. 
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Dock bedömde vi att vår empiri kunde anses som representativ då intervjupersonerna var av 

olika kön, ålder och arbetserfarenhet inom yrket trots att detta inte var preferenser som 

specificerats för kontaktpersonen.  

4.3 Metodiska överväganden 

Då syftet för studien var att undersöka motivationsfaktorer hos individer inom Kriminalvården 

var det deras personliga anledningar och vad de ansåg motivera dem som var av vikt. Även 

utifrån våra egna resurser samt att ha en hög svarsfrekvens beslutades det att träffa 

informanterna personligen. Fördelar som finns med en kvalitativ analys är att det insamlade 

materialet är djupgående, detaljerat och är bra för att hantera komplexa sociala situationer 

(Denscombe 2016, s.416). Då kvalitativ studie grundar sig i en social verklighet där det finns 

osäkerhet, tvetydigheter och motsägelser är det även sådant som kommer att påvisas i 

resultatet och en kvalitativ undersökningsmetod kan hantera dessa aspekter bättre än en 

kvantitativ undersökningsmetod (Denscombe 2016, s.417). Då det var detaljer och 

djupgående information kring informanternas egna uppfattningar som var av vikt grundade 

det valet för en kvalitativ ansats. Utifrån detta genomfördes intervjuer med semistruktur för 

att få denna djupare information från informanterna. I den inledande fasen av studien var 

förhoppningen att kunna kombinera en kvalitativ och kvantitativ ansats. En kvantitativ studie 

hade kunnat generera en större mängd empiri från flera informanter vilket hade kunna bidra 

till en bredare analys av empirin. Av praktiska skäl gick det dock inte att genomföra en 

kvantitativ studie då kriminalvårdarna endast har tillgång till sin mail under arbetstid och inte 

skulle ha möjlighet att genomföra ett webbformulär då deras arbete i stor utsträckning inte 

utförs framför en dator. Efter diskussion med vår kontaktperson beslutade vi därför oss för att 

endast genomföra en kvalitativ studie. 

Kritik som kan riktas mot en kvalitativ studie är att forskarnas egna uppfattningar kan speglas 

i studien även att det personliga förhållandet som skapas med informanterna kan väga in 

(Bryman & Bell 2017, s.393). Även så lyfter Bryman & Bell (2017, s.393) att det finns 

problematik kring att replikera en kvalitativ studie, med motiveringen att den är ostrukturerad 

och beroende av de som undersöker ämnets uppfattningar samt att det även kan påverka 

tolkningen av datan. Generaliserbarheten i andra situationer är ytterligare en kritik som 

presenteras av Bryman & Bell (2017, s.393). De bemöter kritiken kring generaliserbarheten 



 
 

14 (51) 
 

med att resultaten från en kvalitativ forskning ska generaliseras till teorin och inte den utvalda 

populationen med anledning att det kan vara problematiskt att identifiera populationen, det 

som är av vikt vid bedömningen av generaliserbarheten är kvaliteten på de teoretiska 

slutsatserna grundat i data (Bryman & Bell 2017, s.394). Objektiviteten i studiens resultat går 

att ifrågasätta på så vis att de egna egenskaper som identitet, bakgrunder och åsikter kan 

påverka insamlingen och analysen av data (Denscombe 2016, s.418). Det kan även vara svårt 

att hålla en hög grad av transparens i en kvalitativ studie kring hur studien genomförts eller 

hur slutsatserna har framkommit (Bryman & Bell 2017, s.394). För att överkomma denna kritik 

var det av stor vikt att intervjutillfällena var neutrala, att vi som genomförde intervjun inte sa 

några kommentarer med värderingar eller åsikter under intervjun då det kunde påverka 

informanten och möjligen deras svar. Även att inte ställa ledande frågor eller styra 

intervjuerna för att få ett specifikt svar. Informanterna skulle svara fritt utifrån intervjuguiden, 

se bilaga 1, för att de skulle beskriva sin egna sociala verklighet utan yttre påverkan. 

Det var därmed av stor vikt för studien och replikbarheten att det fanns en hög transparens 

kring tillvägagångssättet. Gällande generaliserbarheten behövde vi som genomförde studien 

vara medvetna om detta och inte ha som målsättning att dra generaliserbara slutsatser. 

Urvalet skulle vara så stort så att forskarna känner att det genererar mättnad kring den 

insamlade informationen (Denscombe 2016, s.81). Det var när vi upplevde upprepning av 

informanternas svar som den aspekten ansågs vara uppnådd och det inte behövdes 

genomföras fler semistrukturerade intervjuer.  

Det som är positivt med semistrukturerade intervjuer är att informanten har möjligheten att 

formulera svaren på ett eget vis (Bryman & Bell 2017, s.454). Fördelar som finns med 

intervjuer är att de ger en djupgående och detaljerad data där ämnen kan utforskas och frågor 

följas upp (Denscombe 2016, s.287). Intervjuer ger även insikter kring faktorer som 

informanterna besitter såsom kunskap (Denscombe 2016, s.287). Informanternas 

prioriteringar, åsikter och idéer kan lyftas och dessa kan utvecklas samt identifiera vad de 

anser vara centralt (Denscombe 2016, s.288). Detta motiverade valet av användandet av 

semistrukturerade intervjuer, det vi ville få ut av informanternas svar var deras egna 

upplevelser och kunskap kring ämnet. Även vid semistrukturerade intervjuer behöver inte 

intervjuguiden följas till punkt och pricka gällande ordningen (Bryman & Bell 2017, s.454). 

Detta gick i linje med att vi ansåg att om möjligheten fanns att formulera sitt eget svar på eget 
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vis och att intervjuguiden var flexibel, kunde aspekter som informanterna påpekade lyftas som 

inte forskarna hade i åtanke innan. Även att det kunde bidra till att informanten kände sig mer 

bekväm med att genomföra intervjun med anledningen av att inte känna sig så styrd av oss. 

Aspekter som informanterna lyfte som inte hade fokus på innan var att faktorer som ålder, 

kön och arbetslängd kunde påverka arbetsinsatsen. Även att säkerhetsarbetet som yrket 

genererat hade givit en insikt och användandet av säkerhet privat.  

Nackdelar som finns vid intervjuer är att studien baserar sig i vad individen säger och inte vad 

de faktiskt gör, även att intervjuareffekten kan uppstå vilket innebär att informantens svar 

påverkas av identiteten hos dem som genomför studien (Denscombe 2016, s.289). För att 

hantera detta beslutades det att intervjuerna skulle ha som målsättning att ske på 

informanternas arbetsplats då informanterna var bekanta med miljön, vilket skedde förutom 

med en informant. Den intervjun som skedde på ett fik genomfördes på denna plats då det 

var mer lämpligt utifrån logistikmässiga grunder. För att informanterna inte skulle uppleva 

intervjutillfället som obehagligt eller påverkas av oss  som genomförde intervjun krävdes det 

att vi var trevliga, vänliga, bra lyssnare och visade intresse vid intervjun. Detta var något som 

även underlättade genom inspelningen av intervjutillfällena, det gav möjligheten för oss att 

fokusera på informanten och inte att vid intervjutillfället prioritera att anteckna ner svaren på 

papper. Medan informanten talade kunde vi ha full fokus på individen och inte på andra 

aspekter runt om. 

För att garantera informanternas anonymitet benämns inte vilken anstalt de arbetade på, det 

som nämns var säkerhetsklassen. Även så presenteras inte informanterna med en utförlig 

förklaring om dem som enskilda individer. Fokus ligger vid deras svar och ställningstagande i 

frågorna. Även om det var ett fåtal personer gentemot antalet i totalt anställda inom 

Kriminalvården var detta något som resulterades efter en dialog med informanterna. Därmed 

om någon vill replikera studien får den utgå från samma säkerhetsklass men vara medveten 

om att det kan vara en annan anstalt än den specifikt berörda i denna studie. 
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5.0 Teoretisk referensram 

5.1 Arbetsmotivationens ursprung 

En ursprungskälla för organisationsforskning och motivationsteorier anses ofta vara 

Hawthornestudien. Studien genomfördes under 1930-talet och ur denna har den så kallade 

Hawthorneeffekten uppstått, det som studerades var produktiviteten i en fabrik kopplat till 

olika ljusstyrkor (Berthelot, Le Goff & Maugard 2011). Hawthorneeffekten bygger på att 

förändringar sker när individer är medvetna eller tror sig vara övervakad och blir utvärderade 

av den som observerar, produktiviteten och effektiviteten ökade när den anställde var 

medveten om att bli studerad (Berthelot, Le Goff & Maugard 2011). Sedan studien 

genomfördes på 1950-talet har arbetsmotivation blivit en viktig del inom 

organisationsforskning, Büssing (2002) menar på att “motivation och tillfredsställelse som 

kommer av arbetet påverkar människors handling och beteende i organisationer”. 

Motivationsteorier angriper ämnet arbetsmotivation utifrån olika vinklar varav en är att dela 

upp det i två grupper: innehållsorienterad- och processorienterad arbetsmotivation (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Sthyre 2015). De innehållsorienterade teorierna ämnar att identifiera 

grundläggande mänskliga behov som leder till arbetsmotivation, till skillnad från de 

processorienterade som utgår från specifika variabler som ligger till grund för den anställdes 

val av beteende (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Sthyre 2015).  

5.2 Två klassiska motivationsteorier  

Nedan presenteras två klassiska motivationsteorier. Den första är en innehållsorienterad teori 

baserad på Herzberg (1968) och den andra är en processorienterad teori baserad på 

McClelland (1985). Dessa två teorier har selekterats då de är väl beprövade och kan därför 

utgöra en bas för denna undersökning om motivationsteorier. 

Herzberg (1968) definierade tvåfaktorsteorin som berör tillfredsställelse och motivation 

genom att särskilja på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Till hygienfaktorer hör sådant 

som kan anses vara standard och grundläggande på en arbetsplats som till exempel en 

marknadsmässig lön, arbetsförhållanden och ledningens tillsyn. Dessa faktorer benämns ofta 

som yttre faktorer då de är kopplade till tjänstens och arbetsplatsens utformning. En brist eller 

låg nivå i dessa leder ofta till många klagomål från de anställda på grund av missnöje.  
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Till motivationsfaktorerna hör själva arbetet som sådant samt prestation, erkännande och 

karriärmöjligheter. Dessa faktorer benämns ofta som inre motivationsfaktorer och bidrar till 

de anställdas motivation och produktivitet. Inre motivationsfaktorer bör ses som ett 

komplement till de grundläggande hygienfaktorerna och kan variera utifrån de behov som 

enskilda anställda har för att känna tillfredsställelse. Trots att hygien- och motivationsfaktorer 

kan grupperas så menar Herzberg (1968) att det är kombinationen av dem som leder till att 

anställda uppnår en hög grad av arbetsmotivation. Att fördela arbetsmotivation på detta vis 

kan göra det lättare för ledningar att på ett strategiskt sätt förbättra de anställdas motivation 

(Herzberg 1968).  

Nedan följer en matris för att illustrera hur Herzberg (1968) menar att hygien- och 

motivationsfaktorer fungerar i kombination med varandra.  

 
 

McClellands (1985) prestationsteori utgår ifrån människans grundläggande behov för att 

försöka förklara hur arbetsmotivation uppstår. De grundläggande behov McClelland (1985) 

utgår från är: makt, kontakt och samhörighet samt prestation. Personer med ett stort 

maktbehov vill ha kontroll över situationer och kunna påverka andra. Dessa typer av personer 

är duktiga på att tala och har där genom ett stort inflytande över människor. Personer med 

ett starkt behov att känna samhörighet och ha kontakt med andra vill ofta även bli omtyckta. 

De undviker gärna konflikter och är inte öppna med sig kritik mot andra. Personer med ett 

stort prestationsbehov drivs av kontinuerlig utveckling och förbättring. Dessa personer är 

även väldigt resultatinriktade och vill ha snabb återkoppling på sina prestationer. McClelland 

(1985) menar att dessa grundläggande behov till viss del är medfött men det kan även läras.  
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Herzberg (1968) och McClelland (1985) ger en bred syn av motivationsfaktorer. Herzberg 

(1968) presenterar att motivation dels kan härröra från hårda värden som arbetsgivaren står 

för, så kallade hygienfaktorer som till exempel lön och arbetsförhållande, samt inre faktorer 

så som prestation och erkännande. McClelland (1985) vidareutvecklar dessa inre 

motivationsfaktorer genom att specificera och gruppera dem i mänskliga behov som styr vad 

varje individ behöver för att känna sig motiverad. Grupperingen som McClelland (1985) gör är 

behovet av makt, kontakt och samhörighet samt prestation.  

5.3 Fem vidareutvecklande studier 

Nedan följer fem studier som vidareutvecklar de faktorer som nämns i de klassiska 

motivationsteorierna. Här har vi valt att fokusera mer på specifika branscher och yrkesgrupper 

som dagligen kommer i kontakt med lagförbrytare eller vars syfte är att upprätthålla lagen och 

det rättsliga systemet. Den första studien undersöker advokater, sedan följer två studier på 

Polisen och sedan två på Kriminalvården.   

Higgins (2000) genomförde en studie på 138 advokater på 12 olika advokatfirmor i New York 

som även den lyfter betydelsen av så kallade utvecklande relationer på arbetsplatsen för den 

anställdes motivation och tillfredsställelse. Med utvecklande relationer menas i första hand 

en form av mentorskap men detta behöver inte nödvändigtvis vara från en överordnad. 

Studien visar att alla sorters relationer som leder till personlig utveckling genom stöd och att 

ha någon att diskutera med leder till ökad motivation och trivsel. Vidare så framkommer det 

att en anställds trygghet ökar desto fler av denna typ av relation de har och att detta ökar 

stödet den anställda känner. Dock visar studien också att endast en “mentor” kan vara 

tillräckligt för att en anställd ska känna ökad motivation på arbetet. Inom begreppet 

“mentorskap” som artikeln tar upp diskuteras stödet utifrån två aspekter, det karriärmässiga 

stödet och det psykosociala. Higgins (2000) menar att vikten av båda dessa aspekter är det 

sociala stöd som de ger i form av återkoppling, emotionellt stöd, informationsstöd och 

rådgivning samt uppskattning som kan leda till ökat självförtroende.      

Zhao och Thurman och He (1999) har genomfört en studie på arbetsmotivation bland poliser 

i Washington state i nordöstra USA. Till studien samlades enkätsvar in från 199 stycken 

verksamma poliser och analyserades i relation till en litteraturgenomgång. Polisyrket kan ses 
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som snarlikt till en kriminalvårdare utifrån arbetsmiljöperspektivet, då båda yrkesgrupper har 

en säkerhetsaspekt som medför en risk att bli utsatta för hot och trakasserier. De arbetar även 

i stor uträckning med liknande klienter men under olika stadier av processen för att 

upprätthålla lagen. Zhao och Thurman och He (1999) framställer arbetsmiljön som en 

betydande påverkansfaktor gällande polisers motivation och arbetsnöjdhet. Studien 

framhäver att trivsel med handledare eller chefer samt medarbetare är en mycket viktig del 

av arbetsmiljö och en starkt bidragande faktor till varför poliser trivs i arbetet. Denna faktor 

är relativt ny då tidigare forskning inom området fokuserat på de negativa aspekterna av 

arbetsmiljön som kan leda till cynisms, stress och utanförskap Zhao och Thurman och He 

(1999) menar på att arbetsnöjdhet som leder till motivation är flerdimensionellt och kan 

därför förklaras genom kombinationen av flertalet variabler. En stark drivfaktor är polisers 

känsla av yrkesstolthet och uppfattning av vikten samt betydelsen av deras arbete. Andra 

variabler är erkännande, förmågan att utföra deras arbete och den självständighet som yrket 

ger. Det finns även en positiv korrelation mellan en handledare eller chefs återkoppling och 

den arbetsnöjdhet som poliserna upplever. Detta leder till att en slutsats är att 

tvåvägskommunikation är en väsentlig aspekt för att poliser ska känna sig motiverade, fortsatt 

arbeta självständigt samt effektivt inom yrkets ramar (Zhao och Thurman & He 1999). 

Holgersson publicerade 2007 sin doktorsavhandling som undersökte arbetsprestation blad 

svenska poliser. Även denna studie stödjer att återkoppling är viktigt och Holgersson beskriver 

att kontinuerlig återkoppling är viktigt för motivationen hos poliser, det vill säga att 

återkoppling inte endast sker vid enstaka tillfällen. Holgersson (2007) menar att återkoppling 

som sker sporadiskt ofta enbart får uttryck till följd av negativa situationer. Denna typ av 

återkoppling är mer skadlig för arbetsmotivationen än gynnsam vilket stärker teorin om att 

återkoppling måste ske löpande gällande alla typer av arbetsuppgifter och situationer 

(Holgersson 2007, s. 63-64).     

Lambert et al. (2009) har studerat arbetsmiljöns påverkan på kriminalvårdare genom att samla 

in data från 160 stycken Kriminalvårdare som arbetat på anstalter i nordvästra USA. I denna 

studie framkommer det att vidareutbildningar för kriminalvårdare är en viktig faktor för att 

kunna utföra sitt arbete vilket i sin tur leder till ökad arbetsmotivation. Vidare så visar studien 

att organisationens struktur inte har någon inverkan på arbetsnöjdhet och motivationen utan 

kriminalvårdare verkar acceptera den som opåverkbar oavsett hur de upplever strukturen. 
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Lambert et al. (2009) menar att det är kriminalvårdares arbetsuppgifter, främst den kontakt 

de har med klienter, som kan upplevas som psykisk påfrestande med de stora risker för 

motgångar och konflikter, vilket kan ge en förståelse varför kriminalvårdare kan uppleva lägre 

arbetsmotivation i perioder. Även av Lambert et al. (2009) lyfts vikten av att chefer har en 

betydande roll i kriminalvårdares arbetsmotivation då de är länken mellan organisationen, det 

vill säga den högre ledningen och kriminalvårdarna. Genom sitt ledarskap och återkoppling till 

kriminalvårdarna kan det öka lojaliteten och känslan av tillhörighet vilket leder till högre 

arbetsmotivation (Lambert et al. 2009). 

Jan Erik Rendahl har i sin akademiska avhandling för sin filosofie doktorsexamen “Arbetets 

drivkrafter. Existentiellt värde och auktoritetsorientering - två dimensioner som belyser 

arbetets mening för de anställda i Kriminalvården” (1992) studerat Kriminalvården. Under 

åren 1984-1987 genomfördes insamlingen för den empiriska delen med 73 stycken 

intervjupersoner med olika positioner inom Kriminalvårdens organisation (Rendahl 1992, 

s.202-205). 

Rendahl (1992) hade två frågor som berör de anställda inom Kriminalvården och dess ork samt 

energi att fortsätta engagera sig i Kriminalvårdens utveckling trots påfrestningarna som blir 

för individen. Det som intervjuerna hade som fokusområden var den aktuella 

arbetssituationen, organisationen och Kriminalvårdens omvärld (Rendahl 1992, s.204-205). 

Detta resulterades i två dimensioner, den existentiella och den auktoritäriska där 

intervjupersonerna för studien kan tillhöra olika. 

Till den existentiella dimensionen definierades tre förhållningssätt: grundhållning liv, 

grundhållning kontroll samt grundhållning ambivalens. Grundhållning liv innebär att dessa 

individer söker varma relationer till andra genom att utveckla sig själva samt andra, det är 

viktigt med kärlek och uppmärksamhet. Det som dessa individer framhåller är organisationens 

humanistiska och rehabiliterande mål (Rendahl 1992, s.206). Individerna som tillhör 

grundhållning kontroll försöker lösa den existentiella konflikten genom att undvika känslor 

och strävar centralt efter saklighet, logik, struktur och rationalitet. Det är resultaten som är 

viktiga och i arbetslivet är det ordning, regler och moralfrågor om rätt och fel som ligger de 

närmast till hands. Dessa individer lägger vikt vid den tillrättavisande delen i organisationens 

mål. Den tredje grundhållning ambivalens innebär att dessa individer skiftar mellan behovet 
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av frihet och struktur, samarbete och strid samt att det viktigaste i arbetslivet för dessa 

individer är att få tillfälle att kämpa för sina idéer och vara en balanserande faktor mellan 

organisationens olika mål (Rendahl 1992, s.207).  

Rendahl (1992, s.207-208) skriver att den auktoritäriska dimensionen innebär hur individer 

förhåller sig till auktoriteter och ur dessa finns det tre olika: beroende, motberoende samt 

oberoende. Individer som tillhör beroende anpassar sig och idealiserar auktoriteten, de söker 

stöd hos ledare och det viktigaste för dem är i deras arbetsliv är att ha en bra ledare som de 

kan ha förtroende för och följa. I motberoende behöver individerna frihet för sig själva och 

andra, de behöver ha något att kämpa emot och det kan vara en person, ett system eller en 

filosofi. Det som är viktigast i arbetslivet för individerna är att förändra existerande 

värderingar eller system. De oberoende individerna har ett neutralt förhållande till 

auktoriteter, de utvärderar varje situation och agerar utifrån detta. De respekterar andras 

oberoende och ansvar men när individerna upplever återkommande besvikelse utvecklas ett 

försvar för att skydda den egna självständigheten och värdigheten, för dessa individer är det 

viktigaste i arbetslivet att utveckla människor samt sätta resultatmål. Rendahl (1992, s.208) 

beskriver att dessa två dimensioner hos individerna kan samverka och vara i kombination med 

varandra. 

Sammantaget lyfter ovan studier fram gemenskap och socialt stöd som viktiga aspekter för att 

skapa arbetsmotivation. Higgins (2000) menar att mentorskap kan gynna en anställd både 

karriärmässigt och psykosocialt, något som Higgins (2000) menar leder till ökad motivation. 

Zhao och Thurman och Hes (1999) studie på poliser framkommer det att arbetsmiljön, i form 

av trivsel med kollegor och chefer samt fungerande tvåvägskommunikation, var en strakt 

bidragande faktor till motivationen. Vidare finner de att yrkesstoltheten och känslan av att 

deras arbete var viktigt och värdefullt bidrog till ökad arbetsmotivation. Holgersson (2007) 

stödjer Zhao och Thurman och Hes (1999)  syn på att kommunikation mellan chefer och 

anställda måste fungera och ske kontinuerligt för att ha en positiv effekt på motivationen. 

Lambert et al (2009) presenterar i sin studie på kriminalvårdare att utvecklingsmöjligheter är 

viktigt för deras motivation. Även Lambert et al (2009) lyfter vikten av chefernas 

kommunikation, främst i syfte att stötta kriminalvårdarna i deras arbete med klienterna då 

detta kan upplevas som psykiskt påfrestande. Vidare menar Lambert et al (2009) att cheferna 

kan skapa en lojalitet bland kriminalvårdarna som leder till ökad motivation genom känslan av 
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tillhörighet. Studien om arbetsmotivation som Rendahl (1992) genomförde på 

kriminalvårdare resulterade i att två olika dimensioner identifierades, den existentiella och 

den auktoritäriska.  Den existentiella behandlar vilken mening arbetet har för de anställda och 

den aukoritäriska dimensionen behandlar vilket förhållningssätt de anställda har gentemot 

auktoritet. Varje dimension har sedan tre delkategorier som Rendahl (1992) menar kan 

identifieras som motivationsfaktorer i arbetet. Om det är att hjälpa klienterna och varma 

relationer med den rehabiliterande delen i organisationen som gör att kriminalvårdarna 

känner motivation. Eller om det är den tillrättavisande delen i organisationen med rätt eller 

fel som genererar motivation för kriminalvårdarna.  

6.0 Empiri - Sex stycken intervjuer på en Klass 1 anstalt 
Det empiriska materialet presenteras nedan utifrån en kronologisk följd för att underlätta 

bedömningen gällande hur arbetsmotivationen förändrats över tid. Delperioderna är innan 

anställningen togs, under när anställningen genomförs samt reflektioner kring framtida 

ställningstaganden kring arbetssituation och motivation. Denna fördelning hjälper att besvara 

uppsatsens frågeställning samtidigt som det på ett logiskt vis strukturerar informanternas 

svar.   

6.1 Att ta anställning som kriminalvårdare 

6.1.1 Arbetets utformning och syfte 

Samtliga av informanterna var kriminalvårdare men det skiljde sig lite åt i arbetsuppgifter. En 

av informanterna hade utöver rollen som kriminalvårdare en administrativ roll, en annan av 

informanterna hade även ett flertal ansvarsområden så som kontaktman samt 

programledare4 för ett kognitivt program. Informanterna beskrev sin arbetsuppgift att det kan 

innebära allt från lågt till högt, att visitera personer samt utrymmen till att övervaka personer 

fysiskt eller med hjälp av kamera. Dokumentation var även en del i arbetsuppgifterna och en 

av informanterna lyfte fram att deras arbetsuppgift var att upprätthålla ordning och säkerhet. 

Huvudsyftet som informanterna ansåg vara med sin yrkesroll var att hjälpa klienterna i sin 

vardag. Exempel på detta var vid besök, om klienten behövde ringa ett samtal eller skulle 

                                                           
4 En programledare arbetar med samordning av rehabiliteringsprogram för klienterna.  
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besöka läkaren. Det var kriminalvårdarnas uppgift att se till att den dagliga verksamheten 

fungerade för klienterna. Inom yrkets ramar skulle kriminalvårdarna stötta klienterna och 

försöka få de att bli “Bättre när de kommer ut”. En av informanterna ansåg rent krasst att 

deras huvudsyfte var att se till att ingen klient rymmer. I arbetssyftet var säkerheten alltid i 

fokus och det var något som måste upprätthållas på avdelningarna.  

”Vårt jobb är också att planera mycket och hur man ska 

handskas med olika situationer. Säkerheten kommer i först 

hand, alltid.” 

6.1.2 Hårda värden och nyfikenhet 

Hårda värden som motiverade informanterna att ta anställningen var faktorer som att det var 

ett heltidsarbete och inkomst som var av vikt. Det var även nyfikenhet och möjligheten till 

något nytt och förändring som ledde till att informanterna sökte sig till kriminalvården, det 

fanns ett intresse för Kriminalvården och arbetet som kriminalvårdare. För en av 

informanterna var framtida ambitionen att bli polis som var motivationen, att det var ett steg 

i rätt riktning och gav nyttig erfarenhet. En annan av informanterna ville in i 

säkerhetsbranschen och såg arbetet som kriminalvårdare som ett intressant alternativ inom 

denna bransch. Att få arbeta med människor var en faktor som informanterna lyfte fram.  

Förmånerna som Kriminalvården erbjuder i form av hårda värden påverkade valet om 

anställning i olika utsträckning. En av informanterna såg utbildningskatalogen5 som något 

positivt och en annan av informanterna friskvårdsbidraget. De flesta av informanterna 

reflekterade inte över vad Kriminalvården erbjöd för förmåner vilket resulterade i att det inte 

vägde tungt vid val av yrke.  

6.1.3 Anstalten som arbetsplats  

Att ha en anstalt som sin blivande arbetsplats var inget som informanterna reflekterade 

särskilt noga över. En av informanterna var orolig och gjorde då associeringen till amerikanska 

serier kring anstalter som individen hade sett men den oron försvann gradvis. En annan av 

informanterna reflekterade över att vara ung tjej på en anstalt för män men denna oro 

                                                           
5 Utbildningskatalog är de vidare- och specialutbildningar som Kriminalvården erbjuder sina anställda 
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försvann fort även den. En annan informant såg det som ett stort ansvar men baserade 

beslutet om anställning utifrån vänner och blivande kollegors åsikter och tankar.  

6.1.4 Sammanfattning 

Hårda värden som motiverade informanterna var en inkomst och att det var ett heltidsarbete. 

Förmåner som Kriminalvården erbjuder var bland annat en bred utbildningskatalog och 

friskvårdsbidrag, detta var något som påverkade informanterna relativt lite i början och inte 

något som reflekterades över. Utöver det var det nyfikenhet och möjligheten till att testa 

något nytt som motiverade.  

Arbetet som kriminalvårdare sågs även som en språngbräda för framtida yrkesroller och 

ambitioner vilket var en motivationsfaktor. Yrket som kriminalvårdare, och de erfarenheter 

detta arbete medför, var i rätt riktning för framtida karriärmöjligheter.  

 

6.2 De dagliga arbetet som kriminalvårdare 
6.2.1 Förändring av motivationsfaktorer och Kriminalvårdens arbete 

Motivationsfaktorerna hade för samtliga informanter förändrats över tid från när 
anställningen togs till dagsläget. En informant sade: 

 

"Kriminalvården ska arbeta för "bättre ut", att motverka 

att dessa klienter återfaller i brott när de kommer ut. Och 

det motiverar mig i vardagen, att man tror på att man kan 

hjälpa den här personen. Jag kanske inte gör jättestor 

skillnad men jag kan så ett frö i personen att de kan tänka 

eller agera på ett annat sätt. Det har blivit en ny 

motivation, det tänkte jag inte på när jag började här utan 

det har kommit senare, att jag kanske faktiskt kan hjälpa 

till." 

Informanternas motivation hade övergått till att fokusera på att “hjälpa människor” och “se 

en skillnad” hos klienterna grundat i deras arbete som kriminalvårdare. En av informanterna 

uttryckte det som: 
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”Min motivation är inte samma nu som innan. För när jag 

började så verkade det spännande och ett annorlunda 

jobb, jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på. Nu är det 

som verkligen motiverar mig klienterna, att få hjälpa dem.” 

 

Efter att ha arbetat ett tag inom yrket blev Kriminalvårdens utbildningskatalog en 

motivationsfaktor samt att det fanns vidareutbildningar tillgängliga. Ett motivationsverktyg 

som Kriminalvården använder var en bred utbildningskatalog. De anställda genomgår först en 

introduktionsutbildning, sedan en grundutbildning och därefter kunde specialutbildningar 

genomföras inom önskad inriktning. Majoriteten av informanterna ansåg att Kriminalvården 

inte arbetade på något specifikt sätt för att motivera dem på arbetsplatsen utöver att erbjuda 

vidareutbildning. Informanterna lyfte fram att chefernas tillgänglighet, återkoppling och stöd 

var en bidragande faktor till deras motivation. Chefen var även enligt en informant duktig på 

att ge konstruktiv kritik om de uppmärksammade brister eller identifierat 

förbättringsområden. 

6.2.2 Rutinarbete kontra avvikande händelse  

Informanterna hade delade meningar gällande vilken påverkan rutinarbete kontra avvikande 

händelse hade på deras motivation. En del informanter kände att de fann motivation i de 

dagliga rutinerna med att hjälpa klienter, medan andra informanter upplevde att det var de 

avvikande händelser som just bröt dessa rutiner och genererade lite spänning som bidrog till 

större utsträckning till arbetsmotivationen. En faktor som sågs av vikt för informanterna var 

att det var ett lärorikt yrke som trots många rutiner ändå kunde vara varierande. En situation 

som bidrog extra mycket till motivationen var enligt ett flertal informanter när de fick sitta 

med på klienternas samtal eller besök, då det ofta resulterade i att få se en annan sida hos 

klienten. Ännu ett exempel på en avvikande händelse som bidrog till ökad motivation var att 

ge klienterna feedback eller delge dem information eller positiva beslut. Samt när det fanns 

tillfälle att samtala med klienterna som förhoppningsvis resulterade i att deras beteende 

förändrades till det positiva, att det blev uppenbart att klienterna tänkte efter och kanske 

förändrades till det bättre. 

Informanterna ansåg sig vara generellt tillfredsställda med yrket som kriminalvårdare. Två av 

informanterna ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna trots att det var ett tufft arbete. 
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Dessa två påpekade även att de inte ansåg att det skiljde sig så mycket från andra arbeten de 

haft tidigare. En informant påtalade att en faktor som kunde påverka tillfredsställelsen 

negativt var att behöva arbeta helger ibland. Fem av sex informanter kände sig mindre 

motiverade när det upplevdes som att arbetet inte genererade någon skillnad och kändes 

hopplöst. Den sjätte informanten kände att det var en del av arbetet och lät det därför inte 

påverka inställningen. En informant uttryckte sig som:   

”Den känslan när ens arbete är värdelöst, och den får man 

några gånger per dag, när man kanske har kämpat för 

något och sen blir det inte så. Det är ett ganska otacksamt 

arbete. Det är ingen som tackar dig för det du gör. Men jag 

vet att det är viktigt.” 

 

Två informanter påvisade att det kunde vara svårt att behålla motivationen när 

arbetsuppgifterna blev väldigt rutinmässiga under en längre period. En av informanterna 

påtalade att motivationen försvagades av att behöva ge klienterna negativa beslut vilket även 

fick dem att tycka att arbetet blev mindre tillfredsställande. Informanten som hade 

ambitionen att bli polis såg dessa mindre motiverande situationerna som lärotillfällen och 

använde det som motivation för att ta sig genom situationen på ett bra sätt.   

6.2.3 Arbetslaget och kommunikation 

Samtliga informanter menade på att det var kollegorna, det vill säga det stöd och den dialog 

de kunde ha sinsemellan som fick en att känna ökad arbetsmotivation. För att det dagliga 

arbetet med klienterna skulle fungera så krävdes en positiv och lösningsorienterad inställning. 

Samtliga informanter ansåg att öppenhet och dialog är nyckeln för att skapa förutsättningar 

för detta inom arbetslaget. De flesta informanter hade lätt för att motivera sig själva genom 

deras inställning till arbetet men de behövde även stödet från kollegorna och chefen för att 

bibehålla motivationen. Om det dagliga arbetet ansåg vara bristande påverkade det 

motivationen negativt.  Samtliga informanter lyfte fram det sociala utbytet och gemenskapen 

som avgörande faktorer för deras arbetsmotivation. En viktig faktor inom det sociala utbytet 

var att känna sig uppskattad på arbetsplatsen utav kollegor och chef enligt informanterna. 

Uppskattning sinsemellan kriminalvårdarna skedde genom uppmuntran och komplimanger 
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eller att värna om varandra samt säkerhetsrutinerna. En av informanterna beskrev 

uppskattningen på följande vis:  

”Ja, jag känner mig uppskattad. Annars hade jag nog inte 

varit kvar. Det kan vara många gånger man känner att 

man inte gör skillnad, men ibland som kommer de där 

guldkornen. Men sen gör kollegorna väldigt mycket. Jag 

hade nog inte jobbat kvar om det inte var så bra kollegor. 

Det gör så att man orkar.” 

 

En faktor som samtliga informanter lyfte var att de motiverades av sina kollegor men även 

den personliga utvecklingen. Den personliga utvecklingen skedde genom stödet från 

kollegorna. Motivationen var något som fick skapas av informanterna genom inställningen. 

Tre informanter lyfte att motivationen ofta resulterade ur chefen i form av stöd, pratstund 

och återkoppling. En av informanterna påpekade att den ville uppehålla sin egna motivation 

då det annars skulle påverka arbetslagets motivation negativt. Individerna inom arbetslaget 

behövde genom sin inställning, nyfikenhet och viljan att ha en sammanhållning för att 

motivera sig själva och varandra. Samtliga informanter påtalade att inställning var en faktor 

samt att ha och skapa bra gemenskap. 

”Att vara kriminalvårdare det är att vara en lagspelare. Det 

är väldigt viktigt att ha ett tajt lag där man känner att man 

litar på varandra och att man vet hur man jobbar. Då blir 

man effektiv och lycklig skulle jag säga.” 

 
6.2.4 Klienterna  

Då det dagliga arbetet innebar ständig kontakt med klienterna så utgjorde det en stor del av 

det sociala utbytet som skedde. Om klienterna visade uppskattning gav detta en extra 

motivation då det inte tillhörde vanligheterna. En informant gjorde reflektionen att det var 

lite som “vi mot dem”-känsla men att vissa klienter visade uppskattning mot de 

kriminalvårdare som de kände tillit för. Informanterna upplevde uppskattningen från klienter 

som en faktor för ökad motivation, eftersom att göra en skillnad i klienternas vardag var en 

drivkraft för informanterna blev det som ett kvitto på att de utfört sitt arbete på ett bra sätt.  
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”Jag är införstådd, eller det har man förstått efter att ha 

jobbat här att många dagar inte är guld och gröna skogar. 

För de intagna sitter här av en anledning, och det är inte 

mitt jobb att se till att de är glada heller. Mitt jobb är att 

underlätta för dom.” 

Tre informanter nämnde att en viktig del av arbetet var att vara införstådd i hur klienterna 

tänker och resonerar. I vissa fall kunde klienterna agera manipulativt för att få sin vilja genom. 

Detta kunde innebära att de ljög eller försökte frysa ut vissa kriminalvårdare i ett försök att 

förbättra sin ställning. Klienterna kunde även försöka få medhåll från andra klienter för att 

göra arbetssituationen jobbig för enskilt utpekade kriminalvårdare. Informanterna vara eniga 

om att det var just i dessa situationer som det blev viktigt att arbetslaget var sammanslutet 

och att kollegorna alltid backade varandra. Detta ansåg de var det enda sättet att hantera 

dessa typer av situationer trots att klienterna ofta kunde vara långsinta.  

 

“Är du utsatt ska du bli backad av alla dina kollegor. Och 

om dessa klienter nämner någonting, för ofta försöker de 

få med sig personalgruppen också, att den personalen 

också backar dig i så fall. Det är Kriminalvården överlag 

väldigt noga med, att man ska arbeta som ett team. Om 

man får en fråga ställd ska man få samma svar som om 

man frågar en annan.” 

 

6.2.5. Säkerhet, hot och trakasserier  

När informanterna tog anställningen var det två informanter som reflekterade över 

säkerheten på arbetsplatsen men de andra gjorde inte det. Det fanns en stor tillit hos samtliga 

informanter kring anstaltens säkerhet och att Kriminalvården tog det på allvar genom att 

informera anställda om rutiner och arbetssätt. Kriminalvården skapar enligt informanterna en 

öppenhet kring säkerheten samt incidenter som kan uppstå. Säkerheten var något som enligt 

alla informanter prioriterades. En av informanterna poängterade att den upplevde sig mer 

säker på arbetsplatsen än hemma: 
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”Jag brukar känna mig mer säker här än utanför. För om 

jag trycker på larmet så kommer det 20 personer till.” 

 

Samtliga informanter förknippade en anstalt med säkerhet och inte osäkerhet, de upplevde 

även att Kriminalvården prioriterar arbetet med olika säkerhetsaspekter så som att utbilda, 

informera och uppgradera säkerheten. Verktyg som Kriminalvården använde för att öka den 

fysiska säkerheten är dels ett incidentrapporteringssystem där all information samlades och 

dels säkerhetsgrupper som ser över rutiner och händelser. En annan aspekt som arbetslaget 

arbetar med var klienternas riskstatus. Detta arbete sågs av samtliga informanter som ett 

kontinuerligt arbete som Kriminalvården utförde för att ständigt vara uppdaterad med vilken 

status varje klient hade för att ingen kriminalvårdare skulle utsättas för en riskfylld situation. 

Kriminalvården arbetar aktivt och proaktivt med säkerhet och att frångå rutinerna kunde 

innebära en risk. 

Samtliga informanter hade i sitt arbete upplevt någon form av hot eller trakasserier. Hot hörde 

de flesta informanterna nästan varje arbetsdag men de särskilde på tomma hot och allvarliga 

incidenter. Ett exempel på ett tomt hot som en informant delgav var: “Passa dig på 

promenaden senare i dag!”. Tre av informanterna påpekade att kriminalvårdarna inte fick vara 

lättstött utan ha skinn på näsan. En av informanterna reflekterade över att hoten från 

klienterna ofta hade sitt ursprung i frustration snarare än att de vill en kriminalvårdare illa. En 

informant återgav en situation där personen hade blivit utsatt för en incident som krävde 

eskort från och hem till arbetet. I denna situation fick informanten ett bra stöd från 

Kriminalvården men samtliga informanter gav medhåll till att det fanns ett väldigt bra stöd 

från arbetsgivaren i situationer då kriminalvårdare hade blivit utsatta. Stödet kunde vara 

genom åtgärder men även samtal över telefon eller personligen. Hot och trakasserier var 

något som behandlas och diskuteras dagligen på morgonmötet, med anledning för att 

samtliga i arbetslaget skulle vara informerade om dagsläget eller situationer som hade 

uppstått för att undvika att bli utsatta.  

Hot och trakasserier togs alltid på allvar och var något som alltid måste informeras om det 

uppstod, det var för samtligas säkerhet. En av informanterna delgav att första gången en 

incident uppstod var det värst men att de lärde sig att hantera dessa situationer.  
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Fyra av informanterna påtalade utbildningen som de genomgått och att den berörde hur 

kriminalvårdarna skulle agera om de blev hotade samt hur de skulle agera i sådana situationer. 

En viktig åtgärd var att alltid återkoppla till kollegor och chef så fort det hade inträffat. Under 

utbildningen påtalades det även många gånger att kriminalvårdarna alltid ska ha 

överfallslarmet på sig och de fick absolut inte vara ute på avdelningarna utan det. Det var 

endast kriminalvårdarna själva som kunde avgöra när det var läge att trycka på överfallslarmet 

och det var bättre att tycka en gång för mycket än för lite. En kollega eller chef skulle aldrig 

ifrågasätta om en kriminalvårdare tryckt på överfallslarmet och det togs alltid på allvar.  

Samtliga informanter ansåg att deras bild av säkerheten hade förändrats från att de tog sin 

anställning till dagsläget. De hade fått en mycket bredare och bättre syn på säkerhet och 

exempel som gavs var hur kriminalvårdare skulle placera sig i ett rum och arbeta proaktivt 

med konflikter innan de uppstod. Efter utbildningarna som genomfördes hade de fått en 

mycket mer avancerad bild av säkerhet och hur de ska arbeta säkert samt hur de skulle tänka 

och förhålla sig. Flera av informanterna kopplade ihop säkerhetsaspekten med deras egen 

arbetsmotivation. 

”Jag är motiverad att komma hem från jobbet. Komma 

hem frisk och hel. Jag tycker att mitt jobb har blivit roligare 

efter att jag har utvecklat mitt säkerhetstänk för jag 

känner mig mer trygg” 

 

Två av informanter påtalade att det var roligare att utföra arbetet när de vet att de gör rätt 

och arbetar enligt säkerhetsrutinerna då det genererade en trygghet. Att bli utsatt för något, 

exempelvis trakasserier, kunde påverka motivationen negativt men endast arbetssituationen 

och inte yrket i sin helhet. Samtliga informanter kände sig säkra på sin arbetsplats och om 

säkerheten skulle brista skulle arbetsmotivationen påverkas på så vis att informanterna ville 

förbättra säkerheten. Informanterna agerade genom att alltid påpeka och informera om det 

var något som hotar säkerheten. 

”Det enda som sporrade mig, motiverade mig, var just det 

här att gör man inte ett bra jobb blir resten av arbetslaget 

också lidande för det. Vilket är egentligen varför jag ville 
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fortsätta göra ett bra jobb. För det skulle återspegla sig på 

dels sammanhållningen och bemötandet av klienter.” 

 

Enligt informanterna var det stor skillnad mellan ensamarbete och riskfyllt ensamarbete. 

Samtliga informanter var eniga om att riskfyllt ensamarbete inte fick förekomma. Kameror 

och övervakning fanns ofta till hands och det ansåg de flesta utgav ett skydd. En informant 

påtalade att den ansåg att ensamarbete i sig inte behövde vara något dåligt, utan tvärtom att 

det kunde vara ett bra sätt att skapa goda relationer till klienterna. Men kriminalvårdarna 

skulle endast genomföra det som de känner sig bekväma med, annars skulle arbetsuppgiften 

överlämnas till någon annan kriminalvårdare som kände sig bekväm med den arbetsuppgiften. 

Informanterna hade en stor förståelse för otrygghet och i värsta fall fick klienterna vänta om 

ingen kriminalvårdare på plats kände sig bekväm med att utföra en arbetsuppgift. Ett exempel 

var om en kriminalvårdare skulle leda en klient och ingen av kriminalvårdarna ville eller fick gå 

själv med klienten, fick det vänta tills ytterligare en kollega var tillgänglig. Fem av 

informanterna var eniga om att en kamera aldrig kunde ersätta en person men att den ändå 

gav en trygghet. En aspekt som lyftes av en informant var att desto fler kameror desto fler 

personer skulle behöva övervaka dem. Det handlade i stora drag om att vara medveten 

gällande riskerna men även att inte ta onödiga risker om det fanns en misstanke, situationen 

skulle inte heller förvärras eller överdrivas. En informant beskrev det som “det är inte 

livsfarliga djur som sitter inne på avdelningarna, det är människor”.  

6.2.6 Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

Informanterna hade inte möjligheten att ta med sig fysiska saker hem såsom dokument eller 

dylikt. Mentalt kunde samtliga informanter släppa arbetet när de lämnade arbetsplatsen och 

gick hem, detta var betydligt svårare i början av anställningen. Informanterna beskrev det som 

att de har med tiden lärt sig att hålla det professionellt och inte vara för emotionellt 

involverade. Tre informanter påpekade att de dock blev berörda av vissa situationer, om något 

jobbigt hade inträffat kunde det vara svårt att släppa men att det generellt inte påverkade 

informanternas fritid.  

Den fysiska arbetsmiljön ansåg samtliga informanter som god. Det påtalades att en del äldre 

lokaler skulle kunna vara i bättre skick. Ett par av informanterna sade att fler kameror skulle 

kunna placeras ut i fler vinklar eller i små utrymmen på avdelningarna. En informant delgav 
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att de äldre lokalerna går sönder och kunde på så vis utgöra ett hot om någon inredning 

släpper. Två av informanterna påpekade att utrustning kunde bytas ut då ny teknik tillkommer 

som ansågs vara mer effektiv. En av informanterna ansåg att Kriminalvården arbetade 

effektivt med att förbättra den fysiska arbetsmiljön och angav inget specifikt som kunde 

förbättras.  

Psykisk påfrestning kunde uppstå om informanterna hamnade i en konflikt med en klient. En 

av informanterna förtydligade att klienterna ofta är väldigt långsinta, att klienterna har tid att 

sitta och grubbla över händelsen. Kollegor, chef, gemenskapen och teamkänslan var faktorer 

som bidrog till att den psykiska påfrestningen var minimal enligt informanterna.  

Informanterna kunde känna sig stressade på arbetet men samtliga påpekade att de hjälps åt 

med arbetsuppgifterna som skulle genomföras. Vid underbemanning påtalade en av 

informanterna att det kunde bli stressigt men att det var övergående. En informant påpekade 

att när det var flera nyanställda, exempelvis under sommarvikarie-perioder, så kunde det vara 

stressigt eftersom inte alla var självgående och behövde ha mer stöd än vanligt. Det fanns en 

risk att vid en underbemannad situation att “de är körda om larmet går” som en informant 

uttryckte sig, men att dessa situationer inte förekom allt för ofta. Om det var underbemannat 

fick den aktivitet som ska genomföras vänta tills det fanns tillräckligt med personal, återigen 

påtalades att säkerheten alltid kommer först. 

Den psykosociala och fysiska arbetsmiljön påverkade kriminalvårdarnas arbetsuppgifter på så 

vis att säkerheten alltid skulle vara i beaktning, vilket i överlag bidrog till en god arbetsmiljö. 

En informant sade “man ska vara tänd men inte spänd”.  

Om informanterna skulle få påverka sin arbetsmiljö helt fritt angav tre informanter att det var 

önskvärt att bli fler anställda inom arbetslaget, för att kunna ge bättre kvalitet på arbetet som 

de utförde. Fyra informanter skulle gärna se en uppfräschning av lokaler. Tre informanter 

påpekade att högre lön var önskvärt för att matcha riskerna som ändå fanns inom yrket. En 

informant påpekade att introduktionen för ny personal borde vara bättre, detta skulle gynna 

samtliga om alla nyanställda kom in i arbetslaget bättre och fick en bättre upplärning innan 

introduktionsutbildningen. En informant påpekade att det även fanns en viss skillnad mellan 

inställningen till arbetet och klienterna mellan nyanställda kriminalvårdare och de som arbetat 
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en längre tid, detta skulle enligt informant hanteras för att resultera i en starkare gemenskap 

och teamkänsla.  

“Arbetet kan bli påfrestande, beror det på vad man har för 

klienter. Med tanke med vad man har för några på 

avdelningen känner man sig ganska slutkörd när man 

kommer hem för att man hela tiden måste argumentera 

och gå runt och vara lite småarg.” 

6.2.7 Sammanfattning  

Motivationsfaktorer i form av hårda värden hade för samtliga informanter förändrats och 

övergått till att nu ta ursprung i att vara behjälplig för klienterna. Aktiviteter som ansågs vara 

mer motiverande var relaterat till arbetet med klienterna. Om kriminalvårdarna lyckades 

förändra klienterna till det positiva var det en stark motivationsfaktor men även tvärtom, om 

arbetet var meningslöst påverkade det motivationen negativt. Klienternas beteende 

påverkade även motivationen, betedde de sig besvärligt påverkade det negativt och om 

klienterna visade uppskattning var det en betydande motivationsfaktor.   

Utbildningskatalogen som Kriminalvården erbjöd var en del i motivationen då den kopplades 

till fortsatt utveckling både arbetsmässigt och personligt. Kriminalvården arbetade inte med 

att motivera de anställda på arbetsplatsen utöver att erbjuda utbildningar. Chefens 

återkoppling och stöd lyftes som en bidragande faktor till ökad motivation.   

Arbetslaget var en betydande faktor för motivationen genom stöd, dialog, uppskattning samt 

för att få det dagliga arbetet med klienterna att fungera. Personlig utveckling var av vikt och 

skedde genom arbetslagets stöd. Även återkoppling inom arbetslaget var en avgörande faktor 

för motivationen, motivationen behövdes hållas uppe för att inte påverka resterande 

kriminalvårdare i arbetslaget. Det var genom inställning, nyfikenhet och sammanhållningen 

som kriminalvårdarna motiverade sig själva och andra. Det var viktigt att arbetslaget var 

sammanslutet och att kollegorna alltid backade varandra så att situationer med klienterna gick 

att hantera.  

Arbetsplatsen upplevdes som säker och att det var något som Kriminalvården arbetade aktivt 

med. Hot och trakasserier hade upplevts, hot mer eller mindre varje arbetsdag. Stödet från 
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Kriminalvården vid incidenter upplevdes som goda och hanterades alltid, vid incidenter skulle 

arbetslaget informeras direkt. Varje enskild kriminalvårdare bedömer incidenten och ingen i 

arbetslaget skulle ifrågasätta en riskbedömning. Det dagliga säkerhetsarbetet genererade en 

trygghet, skulle säkerheten brista påverkade det motivationen negativt men skulle motivera 

att vilja åtgärda bristen.  

Mentalt var arbetet som kriminalvårdare påfrestande på så vis att klienterna kunde påverka 

med deras beteende och agerande, arbetslaget var anledningen till att denna påfrestning var 

minimal. Stress kunde upplevas vid underbemanning eller vid vissa situationer men var 

övergående. Den fysiska arbetsmiljön ansågs som god men kunde fräschas till och 

moderniseras. Säkerheten var alltid i fokus och prioriterades vilket gjorde att det var en faktor 

för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.  

 

6.3 Framtida ställningstaganden gällande anställningen 
6.3.1 Hot och trakasseriernas eventuella effekt gällande anställningen 

Svaren från informanterna skilde sig åt om hot och våld kunde vara en anledning för att avsluta 

sin anställning. Informanten som hade framtidsplaner på att bli polis sa att hot och våld var 

något som fanns med i tankegångarna men att det inte påverkade valet. Informanten ville 

även testa på att arbeta på ett specifikt häkte för att få ytterligare erfarenheter. Informanten 

som hade en roll med ett mer administrativt inslag än tidigare berättade att det var just 

grundat i hot och våld som arbetsuppgifterna hade ändrats till det nuvarande. En annan av 

informanterna trodde sig inte att det skulle vara en väsentlig skillnad att arbeta på en anstalt 

än ett häkte och hänvisade till att det mesta var tomma hot, anstalten hade bra koll på 

klienterna. Denne informant trodde sig inte att den skulle avsluta sin anställning grundat i hot 

men om det var något som faktiskt skulle hända kunde det vara en faktor för att tänka om.  

”Man måste vara här ett tag och uppleva allt, det är inte 

som en annan arbetsplats det är det inte, det är en 

jätteskillnad tycker jag. Du måste vara här och uppleva 

det.” 
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En informant var medveten om statistiken som fanns gällande hot och trakasserier men att 

denne kommer att arbeta kvar trots detta, det var enligt informanten fortfarande inom en 

rimlig nivå och situationerna som uppstod gick att hantera enligt informanten. En av 

informanterna hade redan bestämt sig för att arbeta kvar långsiktigt inom Kriminalvården och 

hade ambitionen att bli programledare, denna informant räknade inte med hot och våld i yrket 

och situationer som hade uppstått var mer generella saker än specifikt riktade mot 

informanten. En av informanterna resonerade att Kriminalvården var så brett och om 

personer inte skulle trivas eller om en allvarlig incident skulle uppstå, kunde den söka sig till 

en annan tjänst inom Kriminalvården. Informanten hade dock svårt att se att denne skulle 

avsluta sin anställning grundat i hot eller våld. 

6.3.2 Eventuella anledningar till att avsluta en anställning  

Anledningar som fem stycken av informanter påpekade skulle kunna leda till avslutad 

anställning var om möjligheten till utveckling upphörde samt om arbetslaget sammanhållning 

inte skulle fortsätta vara lika sammanslutet. Det var av vikt att kunna utvecklas inom arbetet 

men även på det personliga planet för att bibehålla motivationen. Enligt två informanter 

vägde säkerhetsaspekten in på så vis att om anstalten skulle brista i sina säkerhetsrutiner och 

anstalten inte skulle hantera detta på ett bra sätt skulle anställningen kunna avslutas. Det var 

viktigt att anstalten gav stöd och lyssnade på personalen. Ett exempel som en informant gav 

var att om krisstödet skulle försämras och inte finnas till hands vid en incident skulle det kunna 

vara en faktor för avslutad anställning.  

En informant påpekade att det var när den personen inte längre kände att den utgör en 

skillnad eller skulle känna sig ouppskattad skulle anställningen kunna avslutas. Två 

informanter ansåg att om de slutade att utvecklas kunde det vara en faktor. En informant 

berättade att om det fanns ett annat specifikt alternativ utanför Kriminalvården som kunde 

matcha arbetssyfte och lönenivå så kunde detta eventuellt vara en anledning till att byta 

arbete. Informanten ansåg dock inte att det var något just inom Kriminalvården som skulle 

leda till en avslutad anställning, utan yttre faktorer.  

Tre informanter påpekade att lönenivån var låg i ställning mot det arbetet de förväntades att 

utföra. Det var önskvärt att ha en lön som matchade de risker som arbetet medför. En av 

informanterna påpekade att en prioritering får göras, ett yrke som personen verkligen trivdes 

med eller byta yrke och få en högre lön.  
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”Vad är bäst: ett yrke jag verkligen trivs med eller bättre 

lön? Så jag får prioritera, om jag vill tjäna den summan 

hela livet och jobba statligt men verkligen ha ett jobb jag 

trivs med. Eller jobba med något som jag blir mindre 

motiverad av men tjänar mycket mer på.” 

 

Gemensamt för alla informanter var att det var kollegorna och sammanhållningen i 

arbetslaget som bidrog till arbetsmotivation och viljan att stanna i yrket som kriminalvårdare.   

”Det som kommer att få mig att stanna är att jag fortsätter 

ha bra kollegor, det är det främsta. Eftersom man jobbar 

så mycket tillsammans, blir man som en liten familj. Och 

visst, man kommer inte överens med alla men mestadels. 

Och det är mycket av det som gör att jag inte har någon 

söndagsångest när jag åker till jobbet, jag vet att jag alltid 

kommer ha en bra dag.” 

 

För en informant var det tydligt att arbetet som kriminalvårdare endast var en språngbräda 

mot vidare karriärmål. Samtliga informanter ville utvecklas inom arbetet genom att 

vidareutbilda sig och specialisera sig inom vissa områden. Om detta inte skulle ske kunde detta 

vara en anledning till att söka sig till utvecklingsmöjligheter utanför Kriminalvården.  

6.3.3 Vikten av uppskattning för det fortsatta arbetet 

En faktor som en av informanterna lyfte fram var att känna uppskattning och även att det var 

en arbetsplats som hade ett tydligt mål och vision som samtliga arbetar efter och mot. Så 

länge denna informant kände att målen och visionen var en del av det arbetet informanten 

utförde kunde denne uppleva motivation. Detta var eftersom arbetet som utfördes 

genererade en förändring och bidrog till målen och visionen. Informanterna ville att alla sina 

kollegor skulle ha de bästa förutsättningar för att klara av sitt arbete och ville bidra till detta. 

En informant sade även att den behövde uppleva att den kände sig behövd och fyllde en 

funktion inom verksamheten. Ytterligare en informant tog upp kollegorna som en faktor 

eftersom man arbetar mycket tillsammans och blir som en familj, oavsett hur klienterna var 

skulle informanten ha en bra arbetsdag för kollegorna fanns där och stöttade. För att 
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sammanhållningen och beskrivningen av en familj skulle uppstå ansåg informanten att 

öppenhet och ett icke dömande synsätt var en stor del. Att lära känna sina kollegor för den 

personen den är och inte hur den framstår att vara var viktigt för att arbetslaget skulle fungera. 

Även om kriminalvårdare från olika avdelningar och verksamheter träffades kunde känslan av 

samhörighet uppstå eftersom gemenskapen bland kriminalvårdare fanns. Cheferna var också 

med och bidrog till denna gemenskap genom att hålla arbetslaget sams och sammanslutet. 

6.3.4 Betydelsen av klienterna och inställningen för det fortsatta arbetet 

En av informanterna sa att det var klienterna som var största motivationsfaktorn då denne 

kunde skapa meningsfulla relationer med vissa klienter. Vidare beskrev denna informant att 

det kunde vara svårt att inte bli för personlig och berättade att klienterna ofta ställer 

personliga frågor till kriminalvårdarna. Detta var inte nödvändigtvis för att klienterna ville ha 

någon hållhake på kriminalvårdarna men det var ändå något som de borde beaktas när de 

besvarade frågorna. Informationen skulle vara personlig men inte privat och balansen 

däremellan var ibland svår, det var upp till varje enskild kriminalvårdare hur mycket de ville 

berätta. Informanten påpekade ytterligare en gång att Kriminalvården var till för att vårda 

klienterna.  

Samtliga informanter beskrev att det var möjligheten att påverka klienterna samt få dem att 

ändra sitt beteende på ett positivt sätt som ledde till ökad motivation. Detta kunde göras 

genom deras egen inställning till arbetet, om de själva var positiva och lösningsorienterade så 

kunde denna inställning ha ett inflytande på klienternas vardag.  

En av informanterna menade att det var just inställningen till arbetet som var den avgörande 

faktorn, var inställningen negativ så skulle det påverka arbetet negativt. En annan aspekt som 

lyfts fram av en informanter var att arbetet på anstalten hade lett till ett annat säkerhetstänk 

privat. Arbetet som kriminalvårdare såg informanten som en möjlighet till personlig utveckling 

och hantering av säkerhet i vardagen. Om det uppstod en krissituation utanför arbetet så var 

informanter bättre rustad för att hantera händelsen genom att först läsa av situationen för att 

sedan agera. Exempel som informanten gav på just detta var att om informanten skulle 

anlända till en bilkrock skulle den först tänka på riskerna för att sedan besluta om bästa sätt 

att hjälpa personerna i bilarna.  
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Informanten menade på att personer utan säkerhetstänk eller utbildning, skulle kanske första 

reaktionen vara att dra ut personerna i bilarna utan att utvärdera situationen och 

konsekvenserna av detta agerande.  

 

”Är det en krissituation skulle jag läsa av situationen för att 

sedan agera. Det är en stor skillnad, att man har lärt sig 

hur man läser av situationer och hur man ska tänka innan 

man agerar. Man tar inga onödiga risker.” 

 

6.3.5 Sammanfattning  

Vid reflektion av framtida motivation var det sammantaget ett flertal faktorer vägde in. Hot 

och trakasserier var inte en faktor i dagsläget för att byta arbete, dock om något allvarligt 

skulle ske kunde det vara en anledning. Hot och våld var inget som räknades med att det skulle 

ske i arbetet. En informant hade bytt arbetsuppgifter i ett resultat av en hotfull händelse, de 

flesta av informanterna hade inte direkt men indirekt blivit utsatta.  

Förändrade arbetsförhållanden kunde utgöra en faktor för en avslutad anställning, att sluta 

känna sig uppskattad eller behövda, att inte längre kunna skapa en förändring. Lönenivån var 

en faktor då den inte stod i relation till riskerna som yrket medför. Det blev tydligt att det var 

arbetet som kriminalvårdare och arbetsuppgifterna som prioriterades och inte lönen i detta 

skede. Det framkom att för vissa av informanterna var arbetet som kriminalvårdare en 

språngbräda till framtida karriärmål antingen inom Kriminalvården eller utanför, utifrån detta 

var en motivation att lämna yrket för att gå vidare.  

Arbetslaget var en stark faktor till att stanna inom yrket. Uppskattning var en betydande 

faktor, att känna sig behövd av kollegor och Kriminalvården. Kollegorna blev en faktor då 

arbetslaget arbetade nära varandra, arbetslaget beskrevs som en familj med sammanhållning 

och gemenskap där cheferna höll ihop arbetslaget. Kriminalvårdens mål och visioner var en 

del av arbetet då det utgjorde grunden.  

Klienterna var en stark motivationsfaktor för framtiden. Möjligheten att kunna skapa 

meningsfulla relationer med klienterna och förändra deras beteende till något positivt var en 

betydande motivationsfaktor för arbetet som kriminalvårdare. Genom arbetet kunde det leda 



 
 

39 (51) 
 

till en personlig utveckling, tack vare utbildningen inom säkerhet och krissituationer hade det 

genererat en förändring hur agerande skedde privat.  
 

7.0 Diskussion 

Flera gemensamma drag kunde hittas bland informanterna som deltog i denna studie, 

däribland att motivationsfaktorerna ändrades över tid. När de började sin anställning var det 

främst hårda värdena, Herzbergs (1968) hygienfaktorer som hade starkast dragningskraft. 

Informanterna behövde exempelvis ett fast arbete eller en regelbunden inkomst och valde 

därför att söka ett arbete som annonserat att de behövde personal. Det är dock viktigt att 

poängtera att det är inkomsten som sådan som motiverade några av informanterna att söka 

arbetet som kriminalvårdare, inte lönenivån. Ingen av informanterna ansåg att förmånerna 

hade en avgörande påverkan på valet av yrke, även om de ser positivt på exempelvis 

möjligheten till vidareutbildning och friskvårdsbidrag. Detta är intressant då Kriminalvården 

som arbetsgivare är väldigt tydliga med att kommunicera ut på sin hemsida vilka förmåner 

som erbjuds och som kan ses som motivationsfaktorer till att arbeta inom Kriminalvården. 

Samtliga informanter motiveras av att utvecklas och komma framåt i karriären vilket märks 

genom att de nämner vidareutbildningarna som en motivationsfaktor. Även informanten som 

vill bli polis drivs av karriärsutvecklingen som yrket erbjuder trots att den på sikt kommer vara 

utanför Kriminalvården. En annan informant motiverades av att få möjlighet att specialutbilda 

sig inom ett specifikt område. Att motiveras av karriärsutveckling är något som Herzberg 

(1968) beskriver i sin tvåfaktorsteori. Studien visar att just utvecklingsmöjligheter och 

karriärsutveckling är en avgörande faktor för motivationen i både det dagliga arbetet och valet 

att stanna inom yrket. Informanterna beskriver att om möjligheten till vidareutveckling inom 

Kriminalvården försvinner så finns det en hög sannolikhet att de kommer överväga att söka 

sig till ett annat arbete.  

I den inledande fasen av anställningen var det främst nyfikenhet som lockade till arbetet som 

just kriminalvårdare men ingen av informanterna reflekterade särskilt över 

säkerhetsaspekten. Inställningen till arbetet ändras dock över tid och säkerhetsaspekten får 

mer inverkan på det dagliga arbetet. Främst eftersom informanterna fått en bredare syn och 



 
 

40 (51) 
 

förståelse för säkerhet men även för att utbildning inom säkerhetshantering bidrar till ökad 

produktivitet och arbetstillfredsställelse. Enligt Herzberg (1968) är produktiviteten viktig för 

motivationen och detta ser vi även bland informanterna.     

Efter att informanterna arbetat som kriminalvårdare en tid så blev det tydligt att deras 

motivation utvecklas till att även omfatta andra motivationsfaktorer och hygienfaktorerna 

tycks bli mindre viktiga. Kriminalvårdarna började i större utsträckning värdera deras arbete 

utifrån den återkoppling de fick från kollegor och klienter. Informanterna beskriver att mycket 

av deras motivation kommer från det dagliga arbetet med klienterna och den möjlighet de har 

att skapa en förändring genom att vara en del av deras rehabilitering. Detta arbete omfattar 

dels de dagliga rutinerna men även händelser som ansågs som avvikande och därmed ökade 

motivationen. Enligt Herzberg (1968) är den egna prestationen och möjligheten till att 

utvecklas i arbetet en viktig del av arbetsmotivation.    

Herzberg (1968) tar upp erkännande som en viktig motivationsfaktor och detta stöds av 

informanterna. Den uppskattning de får från kollegor och klienter hade en stark påverkan på 

deras motivation. Då ingen av informanterna uttrycker några allvarligare klagomål gällande 

sin arbetssituation kan det ses som att balansen mellan hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer är god. Trots att lönen ansågs vara låg i relation till det arbete som 

utfördes så kunde detta vägas upp av andra faktorer, både yttre och inre. I studien blir det 

tydligt att informanterna gör en prioritering och avvägning mellan exempelvis lön och ett 

arbete de trivs med. Å andra sidan beskriver informanterna andra yttre faktorer, så som 

ledningens tillsyn och chefernas arbetssätt, som väl fungerande.  Detta i kombination med de 

inre faktorerna, det vill säga motivationsfaktorerna som grundar sig i uppskattning, möjlighet 

att hjälpa klienterna och arbetslagets stöd, är de som leder till motivation hos 

kriminalvårdarna sett utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori.           

I den forskning som Holgersson (2007) och Zhao och Thurman och He (1999) gjort kring 

polisers motivation kan kopplingar hittas med de svar informanterna gett i vår undersökning. 

Zhao och Thurman och He (1999) forskning beskriver att återkoppling och god kommunikation 

ökar arbetsnöjdheten och leder till att individer känner sig mer motiverade. Holgerson (2007) 

beskriver att en kontinuerlig tvåvägskommunikation mellan chefer och anställda är viktig för 

ett fungerande arbete och detta är något som även informanterna bekräftar. Samtliga 
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informanter känner att det finns en öppenhet, och nästan förväntan, som gör det enkelt att 

kommunicera. Cheferna och kollegorna är alltid tillgängliga för att diskutera situationer som 

uppstår och morgonmötena är strukturerade forum för att information ska delges alla. Extra 

viktig blir den öppna kommunikationen om incidenter uppstå, då menar samtliga informanter 

att just möjligheten att prata med sin chef eller kollegor har en stor påverkan på deras 

inställning till arbetet och den motivation de känner. Zhao och Thurman och He (1999) menar 

även att god kommunikation leder till ökad trivsel mellan chefer och kollegor. Vidare tar de 

upp att en faktor för motivation hos poliser är yrkesstoltheten som kommer ifrån att de känner 

att de gör skillnad och att arbetet de utför är viktigt. Trivsel på arbetet och känslan av att de 

kan påverka och göra skillnad för klienternas rehabilitering är något som informanterna lyfter 

fram som mycket viktigt för motivationen. Särskilt lyfter de fram betydelsen av relationen till 

kollegor och chefer samt den interaktion de har med klienterna. Utifrån detta finner vi stöd 

för Holgersson (2007) och Zhao och Thurman och He (1999) teorier om motivation bland 

poliser även i vår studie på kriminalvårdare.  

Utifrån informanternas svar kan en stark koppling mellan samhörighet och den motivation de 

känner i arbetet utläsas. Det finns även en drivkraft hos informanterna att prestera och utföra 

sitt arbete på ett bra sätt. Samhörighet och prestation är två av McClellands (1985) faktorer i 

sin prestationsteori som utgår ifrån de grundläggande mänskliga behoven. Informanterna 

beskriver att en god sammanhållning inte endast är något de vill ha, utan även något som 

krävs för att arbetet som kriminalvårdare ska kunna genomföras på ett säkert sätt. De menar 

att säkerhetsarbete är något som alla måste ha i fokus då det har en betydande påverkan på 

det dagliga arbetet för samtliga kriminalvårdare. Att utföra sitt arbete på ett rätt och riktigt 

sätt genom att alltid vilja prestera sitt bästa, tillsammans med faktorn av att skapa en stark 

gemenskap kollegor sinsemellan leder till en hög nivå av tillit. Exempel på detta var att 

samtliga informanter inte ville att riskfyllt ensamarbete skulle förekomma och därför avhjälpte 

de varandra för att förhindra att det förekom. Tilliten som uppstod mellan kriminalvårdare, 

tillsammans med den fysiska säkerheten, är det som gör att informanterna känner sig säkra 

på arbetet. Överlag så vill informanterna prestera för att ge sina kollegor det bästa 

förutsättningarna för att klara av sitt arbete, oavsett om det gäller säkerhetsarbete eller 

dagligt rutinarbete.  Enligt McClellands (1985) teori så har personer som känner ett behov av 

att ha kontakt med andra människor och ett behov av att känna samhörighet lätt för att bli 
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omtyckta. Då samtliga informanter innehar detta drag kan det vara en anledning till att 

samhörigheten och gemenskapen är stark bland kriminalvårdare och att de arbetar 

kontinuerligt för att relationerna ska vara goda sinsemellan. Exempelvis lyfter informanterna 

att arbetet kantas av en familj- och teamkänsla. Ingen av informanterna påvisade ett eget 

maktbehov trots att yrket som kriminalvårdare till mångt och mycket består av att kontrollera 

klienter genom rutiner och riktlinjer. Detta kan förklaras genom att kriminalvårdare ser 

arbetet utifrån ett mer stöttande och hjälpande perspektiv. Informanterna beskrev syftet med 

kriminalvårdarna var att vara behjälpliga klienterna och stötta dem i deras rehabilitering inom 

rimliga ramar snarare än att kontrollera dem. 

I Higgins (2000) forskning så framkommer att ett mentorskap kan gynna anställda i sitt dagliga 

arbete. Trots att inget underlag finns för att informanterna har någon uttalad mentor så 

beskrev samtliga att stödet från kollegor var väldigt viktigt för att arbetet skulle vara 

motiverande och vara deras val av yrke i längde. Informanterna lyfter fram att återkoppling 

och öppen kommunikation med deras chef är en viktig faktor för trivsel på arbete vilket i sin 

tur leder till ökad motivation. Vidare beskriver de att det sociala stöd de får från chef och 

kollegor, i form av att kunna ventilera händelser, även är en bidragande faktor.  

Stöd för resultatet i Lambert et al. (2009) studie finns bland informanterna gällande att 

vidareutbildningar och utveckling i arbetet ökar motivationen.  Informanterna menar att detta 

är något som Kriminalvården använder som en motivationsfaktor för de anställda men även 

att cheferna uppmuntrar till att de anställda ska genomföra specialistutbildningar för att 

komma vidare i karriären. Dock kan Lambert et al. (2009) slutsats att den psykiska 

påfrestningen för kriminalvårdare leder till minskad motivation inte styrkas. Informanterna 

menade att de kunde koppla ifrån arbetet när de gick hem för dagen och de kände ingen 

långvarig stress från sitt arbete. De kände inte heller någon psykisk påfrestning av att 

eventuella hot eller trakasserier kan uppstå tack vare det stöd och den gemenskap som finns 

bland kollegor och chefer på arbetsplatsen. Informanterna beskriver dock att deras motivation 

är nära sammankopplad till de dagliga arbetet med klienterna. Exempelvis kan motivationen 

höjas om kriminalvårdarna får lämna positiva besked till en klient men även sjunka om 

negativa besked måste delges eller om klienterna är på dåligt humör. Kriminalvårdarnas 

motivation är på så vis länkat till klienternas situation och dagliga händelser. Informanterna 

hanterar detta genom att stötta varandra och värna om teamkänslan.    
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Koppling av informanternas svar kan göras med Rendahls (1992) förhållningssätt att vissa 

individer tillhör den dimension Rendahl kallar Grundhållning liv. Informanterna söker gärna 

relationer till andra och samtidigt vill utveckla sig själva och arbetslaget. Även ett flertal av 

informanterna lyfter att de vill arbeta utifrån Kriminalvårdens vision “Bättre ut”, att klienterna 

ska rehabiliteras och att kriminalvårdarna ska vara behjälpliga i detta. Informanterna kan även 

ses ur Rendahls (1992) dimension Grundhållning kontroll i den mån att de behöver agera 

logiskt, med struktur och rationellt utifrån vad reglerna säger för Kriminalvården och dess 

verksamhet. Genom ordning och regler kommer strukturen som informanterna värderar högt 

för säkerheten. De moraliska frågorna kring rätt och fel var inget som informanterna lyfte i 

hög grad men Kriminalvården lyfter fram att deras syfte som myndighet är att verkställa straff. 

Detta kan ses som den tillrättavisande delen i organisationens mål som Rendahl (1992) funnit. 

I den tredje dimensionen Grundhållning ambivalens, finns inget stöd för att någon av 

informanterna skiftar mellan behovet av frihet och struktur eller samarbete eller strid. 

Informanterna kan till vissa del ses som en balanserande faktor inom organisationen eftersom 

de inte får frångå Kriminalvårdens rutiner och mål men de ska samtidigt arbete för klienterna 

rehabilitering och vara behjälplig i deras vardag. Här måste kriminalvårdarna prioritera och 

hålla ett professionellt ställningstagande för att arbetet ska fungera. 

Gällande den auktoritära dimensionen som Rendahl (1992) beskriver kan man finna 

informanterna i kategorin beroende då informanterna lyfte att de söker stöd hos ledare och 

att det är viktigt för dem att ha en bra ledare, eller chef, som de har förtroende för. I 

dimensionen motberoende kan informanterna till en liten del ses som att de vill förändra 

existerande värderingar eller system utifrån synsättet att de vill förbättra och utveckla dem. 

Samtliga informanter kände att motivationen ökade i respons till brister då de vill bidra till att 

de inte uppstår igen. Rendahls (1992) beskrivning om att vissa individer behöver något att 

kämpa emot går inte att hitta stöd för bland informanternas svar.  

Dimensionen oberoende (Rendahl 1992) kan kopplas till samtliga informanter då deras 

respons på besvikelse är att vilja ändra detta. Exempelvis skulle informanterna inte arbeta kvar 

om de upplevde att Kriminalvården inte tog åsikter och förbättringsåtgärden gällande 

säkerheten på allvar. Informanterna har även påpekat att det är viktigt att utvärdering sker 

vid varje situation, exempelvis användningen av överfallslarmet men även vid genomförandet 

av arbetsuppgifter. Utifrån Rendahls (1992) dimension oberoende har även samtliga 
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informanter lyft att det är viktigt att de kan utveckla klienterna och arbeta för att de ska ändra 

sin livsstil. Detta kan kopplas till Kriminalvårdens vision “Bättre ut”. Att ha möjlighet att 

utveckla människor är en av de viktigaste aspekterna för individer som tillhör denna 

dimension. I informanternas situation blir detta klienterna.  

Vid frågorna kring informanternas syn på framtiden och deras val av yrke så återkommer de 

hårda värden såsom lönenivån. Detta kunde några av informanterna eventuellt se som en 

anledning till att byta yrke i framtiden. Bortsett från den informant som sedan länge bestämt 

sig för att bli polis så var det ingen som gav uttryck för att vilja byta arbete inom en snar 

framtid. Istället lades stor vikt vid kollegorna och möjligheten till vidareutbildning och 

personlig utveckling som anledning till att vara kvar i yrket som kriminalvårdare. Vid frågan 

om säkerhetsaspekten av arbetet kunde vara en faktor för att byta yrke blev det tydligt att de 

sociala aspekterna, det vill säga att kunna hjälpa människor och känna god gemenskap på 

arbetet, vägde betydligt tyngre. Detta förhållningssätt går i linje med Rendahls (1992) 

dimension Grundhållning liv.   

8.0 Slutsats 

Studiens inledande ståndpunkt var att säkerhetsaspekten och den arbetsmiljö som fackliga 

rapporter presenterar, samt att arbetet som kriminalvårdare omfattas av många rutiner och 

kontroller, skulle ha en inverkan på kriminalvårdares motivation. Studien ämnade att besvara 

en frågeställning med hjälp av nedan delfrågor:  

 Vad motiverar individer att ta anställning hos Kriminalvården? 

Inledningsvis var det hårda värden, såsom behovet av en tillsvidareanställning, inkomst och 

framtida karriärmöjligheter som var den drivande faktorn till att de tog anställningen. En 

motivationsfaktor var även att arbete som kriminalvårdare sågs som en språngbräda för att 

senare få möjlighet att arbeta inom andra yrken. Det fanns även en nyfikenhet att testa något 

nytt samt en vilja att arbeta med människor.  

 

 Förändras motivationsfaktorerna över tid? I så fall, hur? 

Över tid skiftande motivationsfaktorerna till att i större utsträckning grunda sig i relationer 

inom arbetslaget och interaktionen med klienterna samt delaktighet i deras rehabilitering. 
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Informanterna blev motiverade att arbeta mot Kriminalvårdens vision ”Bättre ut”. Att 

utvecklas och komma vidare i karriären var motivationsfaktorer som bestod men även blev 

mer betydande under anställningens gång. Att inte få karriärsutveckling eller känna att deras 

arbete inte genererade någon förändring för klienterna kunde i framtiden bli en faktor som 

fick informanterna att söka sig vidare. 

 

 Hur påverkar arbetsmiljön kriminalvårdares motivation?  

Arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, hade en påverkan på kriminalvårdarnas 

motivation på så vis att de aktivt ville bidra till att en god arbetsmiljö upprätthölls och var väl 

fungerande, speciellt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Den psykosociala arbetsmiljön var en 

faktor som blev betydande för gemenskapen inom arbetslaget. En god arbetsmiljö ökade 

sammanhållningen mellan kollegor och chefer och detta ledde till ökad arbetsmotivation. Då 

mycket av arbetet som kriminalvårdarna utförde var rutinbaserat blev avvikande 

arbetsuppgifter kopplat till klienter en källa för ökad motivation.      

 

Nedan följer studiens huvudfrågeställning:  

 

 Vad motiverar individer att arbeta som kriminalvårdare inom anstaltsverksamheten? 

Det kriminalvårdarna hade som främsta motivationsfaktor för arbetet var känslan och 

möjligheten att kunna göra skillnad i klienternas rehabilitering. Vidare var det yttre 

motivationsfaktorer i form av inkomst och lednings tillsyn samt inre motivationsfaktorer 

såsom personlig utveckling och arbetslagets gemenskap som motiverade informanterna att 

arbeta inom anstaltsverksamheten.  

Något som är intressant utifrån denna studie är att en motivationsfaktor till att arbeta som 

kriminalvårdare är viljan nå framtida karriärmål. Arbetet kan därför ses som en språngbräda 

för vidare karriärsutveckling och det är främst de erfarenheter som ges som blir motivationen 

snarare än yrket i sig. Vidare är det intressant att motivationen är ett resultat av en avvägning 

mellan olika faktorer som arbetet omfattar. I studien framkommer det att arbetsuppgifterna 

väger upp för den relativt låga lönen eftersom kriminalvårdarna måste göra en prioritering 

mellan dessa två faktorer. Då kriminalvårdarna är generellt tillfredsställda med arbetet så blir 

en slutsats att det krävs flera olika motivationsfaktorer som i kombination med varandra utgör 
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den arbetsmotivation som kriminalvårdarna upplever. En ny aspekt som framkom av studien 

är att ett rutinbaserat och kontrollerat arbete inte nödvändigtvis är negativt för 

arbetsmotivationen. Informanterna beskriver rutiner och kontroller som något som är 

nödvändigt för att arbetet som kriminalvårdare ska kunna utföras på ett säkert sätt. 

Informanterna menar även att just på grund av de rutiner och kontroller som finns så känner 

de sig säkra på sin arbetsplats vilket går emot den statistik som presenteras i de fackliga 

rapporterna som menade på att säkerhetssituationen inom Kriminalvården försämrats. Trots 

att kriminalvårdarna menar att den kontrollerade miljön har en positiv effekt på deras 

motivation, beskriver de även att avvikande händelser i arbetet ofta leder till ökad 

arbetsmotivation. En avslutande slutsats kan därför dras att rutiner och kontroller kan vara 

positivt för individers arbetsmotivation men även att avvikelser i det dagliga arbetet kan 

tillföra ytterligare motivation. 

9.0 Förslag på framtida forskning 

Då denna studie har fokus på kriminalvårdarnas synvinkel är en framkommen aspekt för att 

bidra till området att även undersöka Kriminalvården som myndighet och chefers synsätt, hur 

de anser sig motiverar sina anställda och arbetet med arbetsmiljöfrågor. Detta skulle generera 

ett perspektiv för både arbetsgivare samt arbetstagare och om uppfattningen mellan dessa 

två parterna stämmer överens eller skiljer sig åt. Ytterligare en aspekt som kan studeras vidare 

för att bidra till området är att jämföra olika säkerhetsklasser inom Kriminalvården men även 

de olika verksamhetsområdena, skiljer det sig beroende på vart inom organisationen som 

kriminalvårdarna arbetar. Det kan även vara av intresse att undersöka om förhållningssättet 

hos kriminalvårdarna förändras beroende på hur lång anställningen inom Kriminalvården har 

varit. Även om personliga egenskaper som kriminalvårdarna innehar väger in i någon aspekt, 

exempelvis ålder och kön. Vidare skulle det även vara givande att ta sig an synvinkeln hur 

Kriminalvården kan arbeta för att motivera sina anställda att arbeta kvar under en längre 

tidsperiod och inte enbart ta anställningen för att gynna framtida yrkesmöjligheter.  

  



 
 

47 (51) 
 

Referensförteckning 

Tryckta källor 

 

Alvehus, A. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber AB 
 
Berthelot, J-M., Le Goff, B., Maugars, Y. (2011). The Hawthorne effect: Stronger than the 
placebo effect? Joint Bone Spine, 78(4), s. 335-336. doi:10.1016/j.jbspin.2011.06.001.  
 
Bryman, A. Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetod. 3. Uppl., Stockholm: Liber 
AB. 
 
Büssing, A. (2002). Motivation and satisfaction. Ur Sorge, Arndt (red.) Organization. London: 
Thomson Learning.  
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 3. Uppl., Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Sthyre, A. (2015). Organisation och organisering. 4. 
Uppl., Stockholm: Liber AB.  
 
Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business 
Review. Jan/Feb, 46(1), s. 53-62.  
 
Higgins, M. (2000). The more, the merrier? Multiple developmental relationships and work 
satisfaction. The Journal of Management Development, 19(3/4), s. 277-296. 
 
Holgersson, S. (2007). Yrke: Polis - En omarbetad populärutgåva av doktorsavhandlingen 
med samma namn. Diss., Stockholm: GML Print on Demand AB. 
 
Lambert, E. G., Holgan, N, L., Moore, B. Tucker, K., Jenkins, M., Stevenson, M. & Jiang, S. 
(2009). The Impact of the Work Environment on Prison Staff: The Issue of Consideration, 
Structure, Job Variety, and Training. American Journal of Criminal Justice, 34(3), s. 166-180. 
doi: 10.1007/s12103-009-9062-6.  
 
McClelland, D. (1985). Human Motivation. Glenview. Illinois: Scott, Foresman and company.  
 
Rendahl, J. E. (1992). Arbetets drivkrafter: existentiellt värde och auktoritetsorientering: två 
dimensioner som belyser arbetets mening för de anställda i Kriminalvården. Diss., Lund: 
Lunds Universitet.  
 
Ryan, R. Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 
social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), s. 68-78. doi: 
10.1037/0003-066X.55.1.68 
 



 
 

48 (51) 
 

SFS 2007:1172. Förordning med instruktion för Kriminalvården. Stockholm: 
Justitiedepartementet KRIM. 
 
Wortley, R. (2002). Situational Prison Control. Crime Prevention in Correctional Institutions. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
 
Zhao, J. Thurman, Q. & He, N. (1999). Sources of job satisfaction among police officers: A test 
of demographic and work environment models. Justice Quarterly, 16(1), s. 153-173. doi: 
10.1080/07418829900094091.  
 

Elektroniska källor 

 
Arbetarskydd (2014). Tre chefer åtalas för häktesvaktens död. 
https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/tre-chefer-atalas-for-haktesvaktens-dod-
6568674 [2018-04-23]. 
 
Arbetsförmedlingen (2016). Kriminalvårdare. https://www.arbetsformedlingen.se/For-
arbetssokande/Valj-yrke/Yrken-A-
O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D426&sv.url=12.7
8280711d502730c1800072 
[2018-03-26].  
 
Brottsförebygganderådet (BRÅ) (2006). Hot och våld mot kriminalvårdens personal (Rapport 
2006:5). Västerås: Edita Norstedt. 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800010552/1371914725921/2006_5
_hot_vald__mot_kriminalvardens_personal.pdf [2018-03-10]. 
 
Kriminalvården (u.å A). Om Kriminalvården.https://www.kriminalvarden.se/om-
kriminalvarden/ [2018-02-29]. 
 
Kriminalvården (u.å B). Kriminalvårdare till Stockholm läns anstalter och häkten. 
https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/kriminalvardare-till-stockholm-
lans-anstalter-och-hakten/ [2018-03-26]. 
 
Kriminalvården (u.å C). Fördelar med att arbeta för 
Kriminalvården. https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-arbeta-for-
kriminalvarden/ [2018-03-26].  
 
Kriminalvården (u.å D). Organisation. https://www.kriminalvarden.se/om-
kriminalvarden/kriminalvardens-organisation-ekonomi-och-miljoarbete/organisation/ [2018-
04-17].  
 
Kriminalvården (2007). Bättre ut - Kriminalvårdens vision och värdegrund. 
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/om_oss/visionen.pdf  
[2018-04-15].  
 



 
 

49 (51) 
 

Kriminalvården (2013). Kriminalvårds medarbetarpolicy. 
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/om_oss/2013-3-inledning-samt-
medarbetarpolicypdf [2018-04-15]. 
 
Kriminalvården (2018). Arbetsordningen för Kriminalvården. 
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/om_oss/styrdokument/arbetsordning-for-
kriminalvarden-inkl-bilagor-180201.pdf [2018-05-18]. 
 
Martinsson, M. (2016). Temperaturmätare 2016, STs medlemmar berättar om sin 
arbetsmiljö 2016 (Rapport maj-juni 2016). Stockholm: ST Fackförbund. 
https://st.org/sites/default/files/attachment/temperaturmataren_20160925.pdf  
[2018-04-20]. 
 
Nationalencyklopedin (NE) (u.å A). Kriminalvård. https://www-ne-
se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kriminalvård [2018-04-16]. 
 
Nationalencyklopedin (NE) (u.å B). Psykosocialt synsätt. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/psykosocialt-synsätt [2018-05-09]. 
 
OmKrim (2017). Kriminalvårdens personaltidning februari 2017. 
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/personaltidningen-
omkrim/omkrim-nr-1-2017.pdf [2018-04-24].  
 
P3 Dokumentär (2018). Häktesmordet. [Podcast]. Sveriges Radio, P3, 18 mars. [2018-04-06].  
 
Seko (2009). Allt farligare att arbeta inom Kriminalvården. (Rapport oktober 2009). 
Stockholm: Service- och kommunikationsfacket. https://www.seko.se/siteassets/pdf-
seko.se/rapporterundersokningar/rapport_Seko_allt_farligare_att_jobba_inom_kriminalvar
den_2009.pdf [2018-02-24]. 
 
Svenska Dagbladet (2011). Häktesvakt dödad i Flemingsberg, 3 oktober. 
https://www.svd.se/haktesvakt-dodad-i-flemingsberg [2018-02-14]. 
 
Sveriges Radio (2011). Rutinerna brast när vårdare mördades i häkte. (Ljudfil). 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4805090 [2018-04-23]. 
 

  



 
 

50 (51) 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Om dig som är intervjuperson 

 Hur länge har du arbetat inom Kriminalvården? 

 Vad är din arbetsuppgift? 

 Vad är huvudsyfte i din yrkesroll enligt dig? 

  Har du haft flera olika befattningar inom Kriminalvården? 

När du tog anställningen 

 Hur kom du i kontakt med Kriminalvården? 

 Vad var det som motiverade dig att ta anställning? 

 Var det några specifika faktorer som påverkade? 

 Hur resonerade du kring att det var en anstalt som skulle vara din arbetsplats? 

 Hur påverkade de förmåner som Kriminalvården erbjuder ditt val? 

Under anställningen 

 Det som motiverade dig att ta anställningen, motiverar det dig fortfarande eller har det 

förändrats? 

 Hur anser du att Kriminalvården arbetar med att motivera dig på arbetsplatsen? 

 Finns det några speciella tillfällen eller aktiviteter då du känner dig mer motiverad? 

 Är du generellt sätt nöjd med yrket som kriminalvårdare? Förklara på vilket sätt. 

 Är det några situationer du kan känna dig mindre motiverad? Beskriv gärna. 

 Hur tar du dig genom en situation där du känner dig mindre motiverad? 

 Har du lätt för att motivera dig själv eller behöver du externa faktorer som hjälp? 

Vi har tagit del utav rapporter om arbetsmiljön från fackförbunden SEKO och ST där de påpekar ett par 

aspekter kring arbetsmiljön. Följande frågor är kopplat till den psykosocial och fysiska arbetsmiljön på 

en anstalt utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Säkerhetsaspekten 

 Var säkerheten något som du hade i åtanke när du tog anställningen? 

 Hur arbetar Kriminalvården med säkerhetsaspekten enligt dig? 

 Har du genomgått någon utbildning utöver introduktionsutbildningen? 

 Har du någon gång känt dig hotad eller trakasserad i ditt arbete? Beskriv gärna situationen om 

du kan och vill.  

o    Om ja, fick du stöd från arbetsplatsen och i så fall hur? 

 Har du samma bild av säkerheten innan du började din anställning och nu? 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt anser du att säkerheten väger in i din motivation? 

 Känner du dig säker på din arbetsplats? 
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 Om säkerheten brister, hur påverkar det din arbetsmotivation? 

 Enligt fackförbundet SEKO förekommer det en hel del ensamarbete. Vad är ditt 

ställningstagande/din åsikt kring detta? 

Den psykosociala och fysiska arbetsmiljön 

  Tänker du ofta på ditt arbete på fritiden? Tar du med dig arbetet hem? 

  Hur skulle du bedöma din fysiska arbetsmiljö? 

 Hur skulle du bedöma din psykosociala arbetsmiljö? Känner du psykisk påfrestning av att gå 

till jobbet? 

 Känner du dig stressad på arbetsplatsen?   

 Känner du dig uppskattad på din arbetsplats? 

 Hur påverkar den psykosocial och fysiska arbetsmiljön sättet hur du utför dina 

arbetsuppgifter? 

 Om du fick välja och påverka helt fritt, hur skulle då din arbetsmiljö se ut? 

Framblick 

 Sex av tio upplever att hot och våld förekommer på arbetsplatsen (fackförbundet SEKO). Är 

det en faktor som skulle kunna påverka ditt val av yrke framöver? 

 Finns det något specifikt som skulle kunna göra att du avslutar din anställning hos 

Kriminalvården? 

 Vilka är de viktigaste faktorerna för att du ska känna arbetsmotivation framöver? 

Övrigt 

 Är det något mer som bör belysas kring arbetsmotivation och säkerhet på en anstalt? 

 

 


