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Abstract 

Titel: Lätt att göra rätt? En kvalitativ studie om häktespersonals omsättning av 

Kriminalvårdens värdegrund i praktiken. 

Författare: Emma Bektic och Josefine Larsson  

Syftet med studien var att undersöka hur häktespersonal inom Kriminalvården upplever att 

verksamhetens etiska värdegrund omsätts i praktiken, samt om det vägledande arbetshäftet för 

etikarbete inom Kriminalvården används i det dagliga arbetet. Empirin utgjordes av sex 

semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar på häkten runt om i Sverige. Vi 

använde oss av kvalitativ metod med ett induktivt angreppssätt. Empirin analyserades med 

hjälp av teoretiska ramverk i form av begreppen vårdande makt, valda begrepp i Goffmans 

rollteori samt handlingsutrymme. Vi fann att värdegrunden var känd hos alla informanter och 

att den i stort har värderingar som genomsyrar arbetet. Det fanns dock skilda meningar kring 

huruvida värdegrunden var det som var mest vägledande i det dagliga arbetet vad gäller att 

agera etiskt, eller om de egna värderingarna hos enskilda anställda var viktigare. Vidare 

framkom att värdegrunden var lätt att förstå men svår att applicera på häktesverksamhet då 

den upplevs som stor och “luddig”, samt mer inriktad mot anstalt och frivård då det är där 

som större delen av det rehabiliterande arbetet sker. 

Nyckelord: Kriminalvården, häkte, värdegrund, etik, omsättning. 
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1. Inledning 

Kriminalvården är en organisation som de senaste 50 åren genomsyrats av förändringsarbete 

på flera olika plan. Detta omfattande förändringsarbete har även innefattat en omarbetning av 

verksamhetens etik och värdegrund (Gustafsson, 2017). Detta har mynnat ut i två dokument 

gällande Kriminalvårdens värdegrund: Kriminalvårdens etiska kod (Kriminalvården, 2020a) 

och Arbetshäfte för etikarbete i Kriminalvården (Kriminalvården, 2007). Kriminalvårdens 

generaldirektör Nils Öberg skriver i förordet till Kriminalvårdens etiska kod: “Syftet med 

Kriminalvårdens etiska kod är att göra det lätt att göra rätt. Koden bygger på gällande interna 

styrdokument och hjälper oss att omsätta vår värdegrund i praktiken.” (Kriminalvården, 

2020a:4) 

 

När vi läste detta väcktes en nyfikenhet kring vad det innebär i praktiken. Vad är att göra rätt? 

Och på vilket sätt gör Kriminalvårdens värdegrund det lättare? Det blev startskottet till en 

fortsatt fördjupning i Kriminalvårdens etiska styrdokument, vilket skapade ett intresse av att 

undersöka hur värdegrunden omsätts i praktiken och om Kriminalvårdens arbetshäfte för 

etikarbete (Kriminalvården, 2007) gör det lättare att göra rätt.  

 

1.1 Bakgrund 

Kriminalvården har under 1900-talets senare hälft samt under 2000-talet präglats av 

utveckling och förändringsarbete, med avstamp i att Lagen om kriminalvård i anstalt trädde i 

kraft 1974 (Björkgren, 2017). Från att ha haft ett strikt förhållningssätt gentemot de intagna 

skulle nu fokus ligga på respekt för människovärdesprincipen, rehabilitering och behandling, 

vilket också medförde en avveckling av disciplinstraff. Detta nya förhållningssätt tog nästan 

10 år att implementera i Kriminalvårdens verksamheter, men tog ordentlig fart under senare 

halvan av 80-talet, främst till följd av generationsskifte i personalstyrkorna. Under 90-talet 

skedde samtidigt flera organisatoriska ändringar för att förbättra kriminalvårdarnas 

arbetsmiljö (Gustafsson, 2017). 

 

Två årtal med utmärkande händelser har präglat dagens Kriminalvård särskilt. 1994 då ett 

stort och uppmärksammat upplopp skedde på Tidaholmsanstalten och sedan 2004, ett år då 

flertalet uppmärksammade rymningar skedde från Kriminalvårdens anstalter (Björkgren, 

2017). Dessa incidenter visade på stora säkerhetsbrister hos Kriminalvården, vilket ledde till 

att Kriminalvården fick kraftigt höjda anslag samt en ny generaldirektör med uppgift att 



 

6 

åtgärda dessa brister (ibid.). Året efter detta skedde en stor omorganisation där 

Kriminalvården gick från 37 olika myndigheter till en enda centralstyrd myndighet, vilket på 

allvar påbörjade utvecklingsarbetet av organisationen och början till en mer evidensbaserad 

verksamhet (Tallving, 2017). I samband med denna reform blev också ett gediget arbete med 

verksamhetens etik och värdegrund aktuellt (Gustafsson, 2017). Detta mynnade ut i 

framställandet av Arbetshäfte för etikarbete i Kriminalvården (Kriminalvården, 2007), vilket 

är häftet vi fokuserar på i denna uppsats. Det har även utkommit en etisk kod 

(Kriminalvården, 2020a) som utöver den egna värdegrunden också tar upp hur 

Kriminalvårdsanställda ska förhålla sig till den gemensamma statliga värdegrunden. Dessa två 

material är de som är aktuella idag och som är resultatet av många års organisatorisk 

utveckling.  

 

1.2 Problemformulering  

Syftet med Arbetshäftet för etikarbete i Kriminalvården (2007) är att göra värdegrunden 

tydlig för alla medarbetare. Allt som görs inom Kriminalvården ska bygga på värdegrunden, 

samt ge en tydlighet och ökad sammanhållning och medvetenhet hos medarbetarna. I 

arbetshäftet uppges följande: 

 

För att etiken verkligen ska betyda något är det viktigt att varje enhet utifrån sina 

uppgifter och speciella förutsättningar utformar den. Tillsammans bidrar vi till helheten. 

Värdegrunden och visionen är gemensam för hela Kriminalvården. Men etiken måste 

knytas till de uppgifter som just du och dina arbetskamrater har för att bli betydelsefull i 

vardagen. Att formulera vardagens etik är just er uppgift. (Kriminalvården, 2007:7) 

 

Kriminalvården har efter många års utvecklingsarbete lagt fram ett vägledande etiskt 

dokument som syftar till att ge information, men även en ingång till diskussion kring hur 

värdegrunden ska användas av anställda inom Kriminalvården. Arbetshäftet uppmanar till att 

varje arbetsplats ska formulera vardagens etik utifrån just deras specifika arbetsuppgifter och 

arbetsförhållanden. Detta får oss att reflektera kring hur vägledande dokumentet egentligen är, 

då de anställda till stor del uppmanas ta eget ansvar i att utforma arbetsplatsens etiska 

förhållningssätt. Är värdegrunden tillräckligt vägledande i sin utformning, eller riskerar 

uppmaningen till eget ansvar att det blir stora lokala variationer på hur vardagens etik 

formuleras på olika arbetsplatser? Vi vill med avstamp i detta undersöka hur det fungerar för 

häktespersonal i Sverige att omsätta Kriminalvårdens värdegrund i det dagliga arbetet.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring hur omsättningen av Kriminalvårdens 

värdegrund ser ut i praktiken för anställda på häkten. Genom att undersöka hur häktespersonal 

förhåller sig till värdegrunden, samt vilket utrymme de har att själva påverka och utforma 

etiska riktlinjer på sin arbetsplats, kommer vi att fördjupa förståelsen om hur personalen 

arbetar med de etiska riktlinjerna i arbetet med de intagna. 

- Vilket utrymme har Kriminalvårdens värdegrund i det dagliga arbetet på häktet? 

- Uppfattar personalen på häktet att Kriminalvårdens värdegrund används och 

genomsyrar den vardagliga praktiken med klienterna, och i så fall – på vilket sätt?  

- Vilka förutsättningar för, samt möjligheter och hinder, ser häktespersonalen i att 

utforma vardagens etik i sitt dagliga arbete?  

1.4 Avgränsning  

Inom ramen för denna studie har vi behövt göra vissa avgränsningar. Detta i relation till den 

tidsram samt formalitetsbegränsningar som kandidatsuppsatskrivandet inneburit. Vidare ville 

vi inte ha ett för brett syfte då det hade lett till svårigheter i analysarbetet, där saker hade 

kunnat förbisetts på grund av för mycket och bred data (Bryman, 2018). Detta gäller även 

urvalet av informanter där vi i slutändan beslutade oss för att fokusera på målgruppen 

personal på häkten i Sverige. Hade vi valt att inkludera alla typer av kriminalvårdare (häkte, 

anstalt, frivård) hade tidsramens möjligheter, vad gäller antalet intervjuer, lett till att vi hade 

behövt basera resultatet endast på ett par intervjuer per typ av kriminalvårdsarbete. Det hade 

istället blivit en för smal datainsamling att utgå ifrån. Nu kunde vi istället basera vår analys på 

sex intervjuer inom området häktesarbete.  

 

En annan avgränsning som gjorts gäller de två olika dokument som Kriminalvården skapat 

vad gäller deras värdegrund, Arbetshäftet för etikarbete i Kriminalvården (Kriminalvården, 

2007) samt Kriminalvårdens etiska kod (Kriminalvården, 2020a). Inom ramen för denna 

studie har vi valt att endast utgå från Arbetshäftet för etikarbete i utformningen av vår 

intervjuguide (Bilaga 2) och i genomförandet av intervjuerna. Detta för att arbetshäftet endast 

fokuserar på Kriminalvårdens värdegrund, vilket är den värdegrund som vi vill undersöka. 

Den etiska koden fokuserar mer kring den gemensamma statliga värdegrunden, vilket hade 

blivit för brett för att inkludera i vår studie. Den etiska koden användes endast inledningsvis i 
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det förberedande skedet av studien, där inledningen i den väckte vårt intresse med frasen att 

Kriminalvårdens värdegrund ska göra det ”lätt att göra rätt” (Kriminalvården, 2020a:4).  

 

1.5 Studiens relevans för socialt arbete  

Såväl kriminalvård som etik generellt är av stort intresse för det sociala arbetet. Inom 

Kriminalvården återfinns socionomer på olika positioner, exempelvis arbetar det främst 

socionomer inom frivården. Kriminalvårdens värdegrund som bygger på den statliga 

gemensamma värdegrunden, har också motsvarighet inom alla statliga myndigheter i Sverige. 

Därför är uppsatsen inte endast intressant för just socionomer inom Kriminalvården, utan kan 

också tillföra värdefull kunskap till andra statliga myndigheter där det bedrivs socialt arbete 

som exempelvis Statens Institutionsstyrelse. Frågor om etik är centralt inom allt socialt arbete. 

Vi arbetar med olika klienter i olika situationer och organisationer. Hur vi hanterar och 

förhåller oss till etiska frågor och etiska dilemman vilar i mångt och mycket på vilken 

värdegrund vi utgår ifrån. Att problematisera, undersöka och försöka förstå hur en etisk 

värdegrund faktiskt används i praktiken är därför av vikt för att kunna tillförsäkra att 

värdegrunden omsätts som organisationen avsett. Vidare är det av vikt att inom alla fält av 

socialt arbete granska värdegrundsarbete och etiskt agerande, då en socialarbetare oavsett 

arbetsroll besitter någon form av maktposition gentemot sina klienter. För att personal ska 

kunna hantera denna maktposition kan en tydlig värdegrund vägleda personalen i hur de bör 

agera etiskt korrekt. 

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition  

Dispositionen är uppdelad i olika kapitel där kapitel 2 är en fördjupning av ämnets kontext 

gällande Kriminalvårdens värdegrund och en kontextualisering av häktesverksamhet. Kapitel 

3 består av en presentation av det aktuella kunskapsläget som uppsatsen tar avstamp i. Kapitel 

4 utgörs av en motivering och redogörelse för den valda teoretiska ansatsen som är vårdande 

makt, begrepp ur Goffmans rollteori samt handlingsutrymme. I kapitel 5 presenteras studiens 

metod och tillvägagångssätt samt metodologiska överväganden. I kapitel 6 analyseras det 

insamlade materialet och kapitel 7 presenterar studiens avslutande diskussion.  

 

2. Fördjupning i ämnets kontext  

I detta kapitel kommer en kort redogörelse av Kriminalvårdens uppdrag samt innehållet i 

Kriminalvårdens värdegrund. Sedan följer en specifikation kring häktet och dess verksamhet.  
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2.1 Kriminalvårdens uppdrag och värdegrund 

Kriminalvårdens uppdrag går ut på att tillsammans med polis, åklagare och domstol öka 

människors trygghet samt minska brottsligheten (Kriminalvården, 2020b). Kriminalvården 

arbetar mot att deras klienter ska komma “bättre ut”, vilket är deras vision om att klienter ska 

ha en bättre chans till ett lagligt liv efter ett avtjänat straff (ibid.). Arbetet med visionen 

“bättre ut” bygger på Kriminalvårdens värdegrund. Kriminalvårdens värdegrund lyder: 

 

I Kriminalvården samarbetar vi för kvalitet, effektivitet, säkerhet och positiv påverkan. 

Vårt arbete ger klienterna möjligheter till utveckling och förändring. Vi är tydliga och 

korrekta samt goda förebilder. Klientarbetet bygger på kunskap, smidighet och inlevelse 

utan avkall på den egna integriteten. Vi känner ansvar för och är stolta över vårt 

samhällsuppdrag och är lojala med verksamhetens syfte och mål. Vi känner engagemang 

och delaktighet i arbetet och förstår den egna arbetsinsatsens betydelse för helheten. Vi 

utför vårt arbete så att förtroendet för Kriminalvården stärks. (Kriminalvården, 2007:4) 

 

För att konkretisera och tydliggöra värdegrunden har även fyra nyckelord tagits fram, 

baserade på värdegrundens innebörd (Kriminalvården, 2007:5; Kriminalvården, 2020c): 

● Klientnära – personligt men inte privat 

● Professionellt – kunskap och tydliga värderingar 

● Rättssäkert – korrekt och förutsägbart 

● Pålitligt – samhällsskydd och säkerhet  

 

Kriminalvårdens värdegrund och dess fyra nyckelord bygger i sin tur på en statlig gemensam 

värdegrund förankrad i lag, sammanfattad i sex principer (Kriminalvården, 2020a:4; 

Kriminalvården, 2020c):  

● Demokrati – all offentlig makt utgår från folket 

● Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna 

● Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas 

● Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

● Respekt för lika värde, frihet och värdighet – den offentliga makten ska utövas med 

respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet 

● Effektivitet och service – effektivitet och resurshållning ska förenas med service och 

tillgänglighet.  
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2.2 Kontextbeskrivning häkte 

Skillnaden på häktet och övriga verksamheter inom Kriminalvården som frivård och anstalt, 

är att den som sitter häktad ännu inte är dömd för något brott. Om en person misstänks för ett 

allvarligt brott kan personen begäras häktad och således frihetsberövas till dess att det 

misstänkta brottet utreds (Kriminalvården, 2020d). Enligt Kriminalvårdens hemsida (ibid.) får 

en person häktas om:  

 

● Brottet denne misstänks för ger ett års fängelse eller mer. 

● Det finns risk att den misstänkte fortsätter begå brott. 

● Det finns risk att den misstänkte håller sig undan rättegång och straff. 

● Bevis kan förstöras om den misstänkte går fri. 

● Utredningen försvåras på annat sätt om den misstänkte är på fri fot.  

När en domstol beslutar om att en person ska häktas bestäms även om personen ska ha 

restriktioner under häktningstiden, det vill säga om denne får umgås med andra intagna eller 

inte, om personen får se på TV, lyssna på radio eller läsa tidningen. Det kan även beslutas att 

en åklagare måste godkänna eventuella besök eller telefonsamtal (Kriminalvården, 2020e). 

I samband med häktning görs en visitering efter eventuella farliga föremål personen kan skada 

sig själv eller andra med, samt en riskbedömning på personen för att kunna fånga upp 

eventuell självskade- och suicidrisk. Detta för att kunna arbeta preventivt inne på häktet med 

exempelvis täta tillsyner och samtalskontakter (Kriminalvården, 2020f). Häktena arbetar även 

drogpreventivt, vilket innebär att omfattande kontroller görs på intagna, deras rum samt 

eventuella besökare för att tillförsäkra sig om att ingen narkotika tar sig innanför väggarna 

(Kriminalvården, 2020g). När rättsprocessen är färdig och dom har fallit friges antingen 

personen om denne funnits oskyldig, eller så förflyttas personen vidare till nästa instans som 

kan vara antingen anstalt eller frivård (Kriminalvården, 2020d).  

För att få en tillsvidareanställning på ett häkte krävs att du gått Kriminalvårdens 

grundutbildning vilken är 24 veckor lång för kriminalvårdare på anstalt, häkte och 

transportverksamhet (Kriminalvården, 2020h). Utbildningen är på heltid och du får lön under 

tiden. Innan du sedan kan bli tillsvidareanställd inom Kriminalvården krävs att du klarat 

utbildningen. Syftet med att ha en grundutbildning menar Kriminalvården (2020h) är att 

personerna som går denna ska få en kunskapsbas och praktiskt öva på dessa nödvändiga 
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kunskaper för att få en grundtrygghet i sin yrkesroll. Under utbildningen får också 

kriminalvårdarna sätta sig in i Kriminalvårdens värdegrund och övriga regelverk (ibid.).  

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning som får representera vårt avstamp i 

forskningsfältet. Det slutgiltiga urvalet av artiklar är baserat på de sökresultat som fanns 

tillgängliga när sökord så som ”kriminalvård” och ”etik”, eller ”correctional officer” och 

“ethics” används med olika kombinationer samt olika synonymer. Efter att vi i 

urvalsprocessen kom fram till att fokusera vår studie kring häktesverksamhet användes även 

“häkte” och “jail” som sökord. Databaser som användes var ProQuest Social Science, Swesub 

och Google Scholar.  

 

Vid eftersökningar av tidigare forskning fann vi att forskningsfältet med skärningspunkten 

mellan etik och kriminalvård fokuserade mer på ett etiskt agerande utifrån specifika 

omständigheter eller specifika klientgrupper. Exempelvis fann vi studier kring som 

undersökte etiskt förhållningssätt gentemot klienter med missbruk eller ADHD, infallsvinklar 

som vi inte ansåg relevanta för vår undersökning. Vi hade svårigheter att finna studier kring 

kriminalvårdares etiska arbete utifrån en organisatorisk värdegrund, vilket vi undersöker i 

denna studie. Förutom att vi i urvalsprocessen (se avsnitt 5.2) kom fram till att undersöka just 

häktesverksamhet ansåg vi även att det var intressant då de flesta studier vi fann gällande etik 

och kriminalvård fokuserade på kontexten av frivård eller anstalt. Det kan indikera att det 

behövs mer forskning inom just häkte och etik, specifikt utifrån ett värdegrundsperspektiv och 

dess omsättning i praktiken.  

 

En tydlig inriktning som återkom i vårt sökande efter forskning inom kriminalvård och etik 

var den dubbelhet som ofta uppstår i en kriminalvårdares yrkesroll vad gäller säkerhet kontra 

behandling/rehabilitering. Vidare har vi, utifrån från våra sökord inom givna databaser, inte 

funnit forskning kring dubbelheten inom just häktesverksamhet, vilket gör det intressant att 

ställa vår empiri mot det tidigare forskningsläget. En annan inriktning som föreföll tydlig var 

den om professionsetik, vilket ledde till en del efterforskningar inom professionsetik generellt, 

men även inom kriminalvård. Där fann vi mest relevant forskning inom det internationella 

forskningsfältet, främst från USA, varför det avsnittet mest kommer utgöras av det. Dessa 

studier ansåg vi ändå som applicerbara då arbetsuppgifter och arbetsmiljön på verksamheterna 



 

12 

i studierna var jämförbara med svenska häkten. Dessa inriktningar kommer nedan presenteras 

under temat Säkerhet kontra behandling/rehabilitering och temat Professionsetik med 

underrubrikerna Vikten av det politiska mandatet samt Vikten av den professionelles ansvar 

och relation till klienter. 

 

3.1 Säkerhet kontra behandling/rehabilitering 

Nedan presenteras tre studier gjorda i Sverige som alla i sitt resultat konstaterat en skillnad i 

kriminalvårdares syn på behandlings/rehabiliterings- och säkerhetsarbete, men studierna 

presenterar delvis olika bakomliggande orsaker. Inom ramen för denna studie vill vi 

undersöka häktespersonalens förutsättningar, möjligheter och hinder för att utforma vardagens 

etik, vilket vi menar skulle kunna falla inom fältet för kriminalvårdares dubbelhet i 

yrkesrollen. I värdegrunden framkommer att en kriminalvårdare ska kunna arbeta med ett 

högt fokus på säkerhet samtidigt som de intagna ska rehabiliteras, vilket vi menar kan 

medföra en dubbelhet i yrkesrollen. 

En studie undersöker den dubbla uppgift som en kriminalvårdares yrkesroll innebär genom 

både verkställandet av straff och det samtida rehabiliteringsarbetet av intagna på anstalt till en 

återanpassning i samhället (Bruhn et al. 2013). Författarna lyfter hur det innebär ett dilemma i 

kriminalvårdarens yrkesutövning men att dubbelheten skiljer sig åt mellan olika avdelningar 

inom Kriminalvården. Resultatet visar att rehabilitering samt säkerhet är närvarande i det 

dagliga arbetet och att kriminalvårdarna generellt känner av dubbelheten i yrkesrollen. 

”Rehabiliteringsinställning” förekom mest hos personal inom mer vårdande/behandlande 

avdelningar såsom öppna anstalter, medan ”säkerhetsinställning” förekom mest hos personal 

inom avdelningar med högre säkerhetsklass (ibid.). 

En lite äldre studie undersöker yrkeskulturen hos kriminalvårdare från fem 

kriminalvårdsanstalter från olika säkerhetsklasser i olika regioner av landet (Bruhn et al. 

2008). Även här identifieras hur karaktären av en kriminalvårdares arbetsuppgifter går att 

koppla ihop med synen på säkerhet kontra behandling. I resultaten presenteras en urskiljning 

av tankemönster ”om andra” i termer av begreppet sociala representationer. Ett tankemönster 

består av att kriminalvårdare med olika arbetsuppgifter har negativa uppfattningar om 

varandra vilket främst gäller kriminalvårdare med rehabiliterings- respektive säkerhetsarbete. 

I denna studie lyfts dubbelheten och dilemmat mellan säkerhet och behandling till en 

organisatorisk nivå då det menas bero på de senaste årens omorganisering. Negativa bilder av 
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”den andre” har förstärkts genom att det skapats mer distans mellan avdelningar och olika 

kriminalvårdare. Författarna presenterar även en urskiljning av tre subkulturella delningar i 

kriminalvårdares yrkesidentiteter och -kultur. Den första består av säkerhetsvårdare och -

avdelningar som innehar ett större fokus på formella rutiner, ett mer distanserat emotionellt 

arbete samt en mer negativ syn på intagna grundat i ett vi-dom tänk. Den andra består av 

behandlingsvårdare och -avdelningar där de formella rutinerna uppfattas kunna stå i vägen för 

relationsskapande med intagna och det emotionella arbetet består av en mer omvårdande natur 

där synen på intagna grundas i respekt. Den tredje består av en blandning mellan de två, dock 

kommer kontaktmannaskapet ofta i andra hand på grund av tidsbrist och formella rutiner 

prioriteras (ibid.). 

Till skillnad från tidigare nämnda studier så genomförs en annan studie på 

behandlingsavdelningar på tre missbruksbehandlande fängelser med säkerhetsklass 1 och 2 

(Holm et al. 2014). Författarna undersöker hur fängelsepersonal tänker och agerar i relation 

till deras professionella roll, deras relationer till de intagna samt organiseringen av 

missbruksbehandling inom fängelset. Begreppen professionella och sociala representationer, 

identiteter och roller används för att undersöka hur kriminalvårdare ser på sin yrkesroll och 

sin yrkesidentitet i relation till deras olika roller på behandlingsavdelningarna, men även i 

balansen mellan säkerhets- och behandlingsarbete. Med avstamp i tidigare presenterade 

resultat kan det faktum att studien genomförs på behandlingsavdelningar tänkas betyda att 

personalen har ett större behandlingsfokus. Trots det framkommer liknande resultat vad gäller 

förekomsten av skillnader i syn på behandling kontra säkerhetsarbete, men denna studie 

kopplar det till avdelningarnas institutionella kontext och dess förutsättningar och inte 

specifikt deras arbetsuppgifter. De tre olika fängelser som studien genomförs på har olika 

säkerhetsklasser, är olika stora och har olika förutsättningar inom den institutionella ramen 

baserat bland annat på hur farliga och rymningsbenägna de intagna anses vara. Det är dock ett 

ömsesidigt beroende då den institutionella ramen på fängelse A i sin tur påverkar synen på de 

intagna som ses som yrkeskriminella varför säkerhetsarbete anses vara grunden för ett lyckat 

behandlingsarbete. Vidare benämns den rådande kulturen i förhållande till de intagna som 

distanserad. På fängelse B och C däremot förespråkas en kultur med inriktning på 

relationsskapande. Det uttrycks att säkerhetsarbetet har för stor tyngd och att det istället borde 

arbetas med en dynamisk säkerhet som grundas i relationsarbete. Fängelse B lyfter dock 

vikten av säkerhetsarbete medan fängelse C har det tydligaste relationsinriktade synsättet. 

Kriminalvårdarnas uppfattning om sin yrkesidentitet och roll påverkas av arbetskultur, 
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handlingsmönster och institutionella ramar. Dessa skiljer sig mellan de olika fängelserna 

vilket gör att kriminalvårdarnas professionella representationer också skiljer sig åt beroende 

på vilken kontext de befinner sig i (ibid.). 

Det gemensamma för dessa studier är att alla konstaterar en skillnad i hur kriminalvårdare på 

anstalt ser på behandling- respektive säkerhetsarbete och att denna syn mer eller mindre är 

kopplat till vilken karaktär personalens arbetsuppgifter består av, samt vilken yrkesroll de har 

inom Kriminalvården. Detta trots att de genomförs på olika avdelningar och olika områden 

inom Kriminalvården. Studierna skiljer sig dock sedan åt i de bakomliggande orsakerna till att 

det finns en skillnad. Medan den första studien endast kopplar ihop det med karaktären av en 

kriminalvårdens arbetsuppgifter så ser den andra studien orsakssambanden i en organisatorisk 

kontext. Den tredje studien belyser också den organisatoriska faktorn men fokuserar främst på 

den institutionella kontextens påverkan. Sammanfattningsvis konstateras alltså dubbelheten i 

en kriminalvårdares yrke och tre olika dimensioner av bakomliggande orsaker presenteras.  

3.2 Professionsetik 

Svein Aage Christoffersen (2017) beskriver hur professionsetiken bidrar till att definiera en 

yrkesgrupp samt skilja den åt från andra yrkesgrupper, vilket gör den till ett viktigt, centralt 

kännetecken hos en profession. Yrkesorganisationerna tar fram specifika professionsetiska 

riktlinjer som ska gälla för medlemmarna i den aktuella yrkesgruppen. Författaren ställer sig 

frågan hur professionsetiken ska förankras i professionen. För att svara på frågan lyfts två 

perspektiv från norska professorer som har olika inriktningar gällande hur professionsetik 

förankras i professionen. I detta avsnitt kommer dessa professorers, Harald Grimen och Per 

Nordvedt, olika perspektiv på förankring av professionsetik i en profession att presenteras. 

Grimen fokuserar på vikten av det politiska mandatet medan Nordvedt betonar vikten av den 

professionelles ansvar att agera utifrån klientens bästa (ibid.). Vidare kommer studier om 

professionsetik inom kriminalvård att presenteras i relation till dessa perspektiv. Inom ramen 

för vår studie vill vi förstå hur personalen arbetar med de etiska riktlinjerna i det dagliga 

arbetet. Detta faller, som vi förstår, inom professionsetikens område.   

 

3.2.1 Vikten av det politiska mandatet 

Christoffersen (2017:35–36) beskriver hur professioner enligt Grimens perspektiv bör 

definieras som ”kunskapsbaserade yrkessammanslutningar med ett politiskt mandat”. Som en 

konsekvens av detta mandat följer sedan professionsetiken likt en kodex som ska se till att det 
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givna samhällsuppdraget efterföljs. Det är med andra ord formaliserade normer och 

värderingar i form av yrkesetiska riktlinjer framtagna av yrkesorganisationen. 

Professionsetiken fungerar som en försäkran om att samhällsuppdraget fullföljs. Grimens 

perspektiv betonar det politiska mandatets vikt och etiken som en följd av detta samt att etiken 

grundas i politiken och inte vice versa (ibid.). 

En studie som kan tänkas gå i linje med Grimens perspektiv är Lambert och Hogans (2009) 

enkätstudie som genomfördes på ett fängelse med hög säkerhetsklass i Mellanvästra USA. De 

använde två modeller för att undersöka kriminalvårdares arbetstillfredsställelse och 

organisatoriska engagemang. Studien går att ses i relation till Grimens perspektiv då den 

implicit fokuserar på det politiska mandat som kriminalvårdarnas arbetsuppgifter grundas i 

(Christoffersen, 2017). Detta blir tydligt i de indikationer som används för att mäta 

professionsetik då dessa fokuserar kring personalens arbetsmoral samt villighet till att arbeta 

hårt och inte på till exempel hur klienter bör bemötas (Lambert & Hogan, 2009). Resultatet av 

studien visade att framför allt professionsetik, men även tillit till ledningen hade statistiskt 

signifikant effekt och påverkan på arbetstillfredsställelse. Vidare hade professionsetik, tillit 

till ledningen samt deltagande i ledning statistiskt signifikant effekt på organisatoriskt 

engagemang. Personal med en högre nivå av professionsetik var mer nöjda med deras arbete 

samt mer engagerade i organisationen. Detta på grund av att de hade internaliserat vikten av 

arbetet och arbetet hade uppfyllt deras behov (ibid.). Studiens definition av professionsetik 

och resultatet kring betydelsen av professionsetik går i linje med Grimens perspektiv om att 

professionsetik fungerar som en kodex med en försäkran om att samhällsuppdraget fullföljs 

(Christoffersen, 2017). 

  

En annan studie som också går i linje med Grimens perspektiv är Gorman och Meriac (2016) 

enkätstudie som genomfördes på ett stort regionalt häkte (vår översättning) i sydöstra USA 

och som undersöker kriminalvårdares professionsetik. De lyfter hur kriminalvårdare 

representerar en viktig yrkesgrupp att undersöka professionsetiken inom då arbetet består av 

typiska arbetsuppgifter som kräver en hög nivå av professionsetik. En kriminalvårdares arbete 

utgörs av en speciell arbetsmiljö där arbetsuppgifterna är krävande, stressfulla och innebär 

risk för hotfulla situationer. Egenskaper som lyfts som ett tecken på hög nivå av 

professionsetik hos en kriminalvårdare är: självdisciplinerad, pålitligt, punktlig och att ha 

respekt för regler. Detta är egenskaper som kan tänkas grundas i formaliserade normer och 

värderingar, vilka Grimen betonar som viktiga i professionsetikens syfte att fullfölja det 

politiska mandatet (Christoffersen, 2017). Vidare använder sig studien av en modell som 
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bygger på en konceptualisering av vad professionsetik innebär. Den består av sju identifierade 

dimensioner av professionsetik: 

arbetet i fokus, självförtroende, hårt arbete, fritid, moral/etik, framtidsmål och bortkastad 

tid/effektivitet (vår översättning) (Gorman & Meriac, 2016). Dessa dimensioner visar också 

prov på egenskaper som kan tänkas gå i linje med Grimens perspektiv. Resultatet från 

enkätundersökningen jämfördes med andra publicerade resultat från studenter och personal 

inom andra yrkesgrupper. I jämförelsen hade kriminalvårdare högst poäng vilket bekräftar 

idén om att kriminalvårdare besitter en högre nivå av professionsetik och att det är något som 

krävs för att kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis presenterar Lambert och Hogan (2009) och Gorman och Meriac (2016) 

studier som framhåller egenskaper hos personal som går att se i relation till Grimens 

perspektiv. Innebörden av att ha en hög nivå av professionsetik definieras genom bland annat 

effektivitet, hårt arbete, respekt för regler, lojalitet gentemot arbetet m.m. vilket går i linje 

med vad som kan tänkas innefatta det politiska mandatet och yrkesetiska riktlinjer enligt 

Grimen (Christoffersen, 2017). De centrala delarna i studiernas resultat lyfter fram hur 

kriminalvårdare har en hög nivå av professionsetik samt hur professionsetik är en viktig del i 

de anställdas arbetstillfredsställelse och engagemang i organisationen.  

 

3.2.2 Vikten av den professionelles ansvar och relation till klienter 

Nordvedts perspektiv tar avstånd från stora delar av Grimens förankring av professionsetiken 

i det politiska mandatet (Christoffersen, 2017). Nordvedt betonar att politiken bygger på etik 

och att professionsetikens politiska fundament i sig självt är normativt etiskt. Han vill istället 

förankra professionsetiken i relationen mellan klienten och den professionelle. I Nordvedts 

perspektiv utgörs den centrala delen av professionsetiken av det ansvar den professionelle har 

att agera utifrån klientens bästa vilket grundas i omtanken om andra och inte i det politiska 

mandatet (ibid.).  

En studie som kan ses i relation till Nordvedts perspektiv är Stohr et al. (2000) enkätstudie 

som undersöker hur kriminalvårdare ser på etiskt beteende i sitt arbete. Studien genomförs på 

ett flertal fängelser och häkten (vår översättning) med olika säkerhetsklasser i en västlig stat i 

USA. Författarna identifierade 6 kännetecknande dimensioner av etik som sedan låg till grund 

för enkäten. Dessa dimensioner var: subkulturella influenser, professionella relationer med 

intagna, lämplig användning av våld/tvång, allmänt beteende och ”den goda vårdaren”, 
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demokratiskt deltagande på arbetsplatsen och professionella relationer mellan personal (vår 

översättning). Dessa dimensioner visar på en annan definition av professionsetik än vad 

tidigare studier gjort, vilken överensstämmer mer med Nordvedts perspektiv. Detta på grund 

av att definitionen fokuseras kring förhållandet mellan klienten och den professionelle samt 

andra egenskaper som visar på vikten av den professionelles etiska ansvar (Christoffersen, 

2017). Enkätundersökningen byggde på att informanter fick svara på hur mycket eller lite de 

höll med om ett påstående gällande etik och ju högre medelvärde för varje del desto större 

medhåll (Stohr et al. 2000). Baserat på författarnas förståelse av tidigare forskning och en 

förstudie som gjordes år 1997 kom de fram till hypotesen om att det skulle finnas ett större 

medhåll än invändningar gällande etiskt arbete inom kriminalvård. I resultatet kvantifieras 

kriminalvårdarnas tendenser att hålla med eller inte hålla med om olika uppfattningar av 

etiska val i arbetet. Resultatet bekräftade hypotesen om att kriminalvårdare är mer benägna att 

se på deras arbete utifrån ett etiskt perspektiv, än att inte göra det (ibid.). Med andra ord 

kommer även denna studie fram till att kriminalvårdare besitter en hög nivå av professionsetik 

men till skillnad från tidigare studier ligger fokus på andra egenskaper när det gäller 

definitionen av vad professionsetik innebär. Det gör i sin tur att studien går mer i linje med 

Nordvedts perspektiv på förankring av professionsetik i professionen (Christoffersen, 2017). 

 

Avslutningsvis menar Christoffersen (2017) att Grimen har en viktig poäng vad gäller att 

professionsetiken utgör ett fundament i att professionen går att lita på, vilket i sin tur är en 

anledning till en professions behov av en professionsetik. Samtidigt poängteras hur Grimens 

perspektiv inte förankrar etiken i professionsutövarens ansvar utan att det endast är en etik 

som kommer ovanifrån. Detta till skillnad från Nordvedt som menar att den professionelle har 

ett självständigt ansvar som grundas i ett etiskt mandat vilket innebär att kunna stå för sina 

handlingar (ibid.). I relation till vår studie är bådas perspektiv viktiga. De etiska riktlinjer vi 

undersöker har å ena sidan utarbetats på statlig och politisk nivå, det vill säga ovanifrån. Å 

andra sidan ska de professionella själva, alltså kriminalvårdarna, enligt Kriminalvårdens 

värdegrund utforma vardagens etik. De ska förhandla fram sitt eget etiska handlande i sitt nära 

arbete med klienter.   

 

4. Teoretiska ramverk och begrepp  

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk och begrepp vi använt oss av i analysen av 

vårt material för att kunna besvara våra frågeställningar. Just dessa teorier var användbara i 
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besvarandet av frågeställningarna då de gav oss möjlighet att analysera vårt insamlade 

material utifrån flera perspektiv. Goffmans rollteori och vårdande makt fann vi mest 

användbara utifrån individ- och grupperspektiv, medan begreppet handlingsutrymme hjälpte 

oss att analysera empirin från ett mer organisatoriskt perspektiv.  

 

4.1 Vårdande makt 

Begreppet pastoralmakt myntades av Foucault och grundar sig i kyrkan och dess ämbetsmäns 

tidigare stora makt över lokalbefolkningen. Den maktutövningen presenterades som en “god” 

makt med syftet att medborgarna skulle frälsas och för att göra detta behövde kyrkan stor 

inblick i medborgarnas privatliv och innersta tankar (Järvinen, 2013). Idag innehar inte 

kyrkan den typen av samhällsfunktion utan pastoralmakt har förflyttats till samhällets andra 

hjälpande och kontrollerande organisationer, såsom socialtjänst, kriminalvård, psykiatri och 

liknande. Att frälsa en medborgare har inte riktigt samma innebörd då man nu fokuserar på 

deras livskvalitet och välmående snarare än deras frälsning efter livet, men den centrala delen 

där professionen balanserar mellan en kontroll- och hjälpfunktion består (ibid.). Ser man till 

Kriminalvårdens uppdrag som exempel kan denna ”frälsning” i nutid snarare handla om att få 

personer att bli välfungerande och laglydiga samhällsmedborgare. Den moderna 

pastoralmaktens huvudsakliga innebörd är att leda de hjälpbehövande till “det goda livet” 

vilket är den samhälleliga normen för hur ett gott liv ska se ut. Denna målsättning är ofta svår 

för en individ att värja sig mot, för vem vill inte ha ett gott liv (Järvinen, 2013)?  

 

En förgrening av pastoralmakt menar Svensson (2001) är begreppet vårdande makt eller 

“caring power”, vilket beskrivs som maktutövning i en vårdande verksamhet. Detta begrepp 

är väldigt nära besläktat med pastoralmakt, med en skillnad i att vårdande makt inte behöver 

utövas av en profession utan likväl kan utövas av lekmän (ibid.). Ursprungligen med start på 

1800-talet utfördes denna vårdande makt av kväkare på fängelser, de var emot alla typer av 

kroppslig bestraffning och trodde på att rehabilitera fångarna med vänlighet och att relationen 

mellan fången och kväkaren var essentiell i rehabiliteringsarbetet (Svensson, 2001). Svensson 

(2001) menar vidare att denna typ av relationsbyggande är nödvändig för att en kriminell ska 

kunna nå förändring, då dennes problematik från början bygger på att denne är utanför det 

etablerade samhället och således behöver vägledning för att återanpassas till samhället. I 

relation till vår studie kan vi se att detta tankesätt kan ses som ett genomgående tema i 
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Kriminalvårdens värdegrund, särskilt i ramen för Kriminalvårdens vision “bättre ut” där 

rehabilitering tillbaka till samhället är av största vikt (Kriminalvården, 2007).  

 

Den person som vägleder den kriminelle genom denna återanpassningsprocess blir således 

hjälpare, men också den som sitter på en stor maktposition. Hjälparen innehar “facit” på vad 

som är acceptabelt som norm i samhället och ska med verksamhetens medel då se till att den 

kriminelle gjuts om efter dessa normer och således kan återanpassas till samhället som en ny, 

god medborgare (Svensson, 2001). Den vårdande makten är alltså villkorad; ju mer motstånd 

den kriminelle gör mot den konstruerade relationen eller “den goda makten”, desto mer 

kontroll och restriktioner kommer att utövas gentemot honom. Vårdande makt är således 

beroende av att den kriminelle själv är med och upprätthåller relationen (ibid.).  

 

4.2 Goffmans rollteori 

Erving Goffman använder sig av en teateranalogi som brukar beskrivas som dramaturgisk för 

att studera vissa aspekter av den sociala världen i syfte att få en större insikt i orsakerna till 

människors olika beteenden (Giddens & Sutton, 2013). Inom ramen för denna studie kommer 

begreppen främre region och bakre region att användas både enskilt men även i relation till 

begreppet team. 

 

4.2.1 Främre regionen 

Den främre regionen är en plats där en person vill ge intryck av ett upprätthållande av vissa 

normer genom ett framträdande som är en aktivitet uppvisad av en individ med ett särskilt 

syfte under viss period, inför en specifik grupp av andra individer (Goffman, 1959/2014). Den 

utrustning som används för att uttrycka och definiera den givna situationen i framträdandet 

kallas för fasad. Fasaden kan bestå av både saker som identifieras med aktören i form av 

exempelvis kläder men även den aktuella platsens inramning i form av möbler och annan 

kännetecknande utrustning för platsen. Vidare är inramningen bunden till sin plats och den 

agerandes användning av inramningen gör även framträdandet bundet till platsen; när 

personen lämnar platsen upphör framträdandet (ibid.). Inom ramen för denna studie kan 

fasaden tänkas bestå av bland annat den specifika arbetsplatsen i form av häktet.  

Den främre regionen utgörs av möten mellan individer där de intar en mer formell roll 

(Giddens & Sutton, 2013). Vidare kräver ofta ett framträdande samarbete mellan flera 

individer (ibid.) Det leder i sin tur vidare in på begreppet team som definieras som ”en 
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samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin” (Goffman, 1959/2014:75). 

Medlemmarna i ett team befinner sig i ett betydelsefullt förhållande gentemot varandra som 

bygger på ett ömsesidigt beroende. Det ömsesidiga beroende grundas i att varje teammedlem 

har möjlighet att förstöra framträdandet genom att uppträda olämpligt, vilket leder till att varje 

medlem måste ha tillit till de andra för att kunna genomföra ett teamframträdande. Ett team är 

dock inte per automatik en grupp i informella situationer, teamdefinitionen bygger på ett 

beroende av det dramaturgiska samarbete som det innebär att skapa en bestämd definition av 

situationen i ett framträdande/rutin (ibid.). Inom ramen för denna studie kan ett team 

definieras som en arbetsgrupp på ett häkte som samarbetar för att utföra sina arbetsuppgifter 

(sitt framträdande) i den främre regionen, men som inte per automatik är en informell grupp 

av vänner när de befinner sig i den bakre regionen. 

Öppna meningsskiljaktigheter mellan teammedlemmarna skapar svårigheter för ett enigt 

agerande samt en förvirring kring den definition av verkligheten som teamet har anslutit sig 

till (Goffman, 1959/2014). För att skydda verklighetsdefinitionen kan medlemmarna vara 

tvungna att ansluta sig till teamets offentliga ståndpunkt (ibid.). I relation till denna studie kan 

det handla om häktespersonals personliga åsikter eller olämpligt beteende som inte går i linje 

med verksamhetens värderingar och värdegrund. 

I den främre regionen framhålls aktiviteter på ett visst sätt under vissa normer, medan andra 

aspekter som kan vara till skada av det intryck som skapats ska undertryckas (Goffman, 

1959/2014). Dessa undertryckta fakta och aktiviteter framkommer istället i det som kallas för 

den bakre regionen. Det kan exempelvis handla om att en teammedlem gör ett misstag under 

framträdandet och att de andra medlemmarna behöver undertrycka sin lust till tillrättavisning. 

En tillrättavisning hade inte bara stört framträdandet mer, utan hade även låtit publiken ta del 

av något de inte borde, dessutom skulle den enade fronten brista. Detta är speciellt viktigt i 

organisationer där ett team med överordnade ämnar upprätthålla en enad front i sitt 

framträdande för underordnade (ibid.). Med andra ord är det aktuellt inom ramen för studien 

vad gäller relationen mellan häktespersonal och intagna. 

4.2.2 Bakre regionen 

Goffman (1959/2014) beskriver hur den bakre regionen är en plats med anknytning till det 

bestämda framträdandet där den agerande kan kliva ur sin rollgestalt och lägga av sin fasad. 

Han beskriver även hur det är en plats där team kan reflektera över sitt framträdande och 

omarbeta vissa delar vid behov, vidare kan teammedlemmar ge varandra konstruktiv kritik om 
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någon brustit i framträdandet. I relation till vår studie kan det handla om att häktepersonalens 

samlas i deras personalrum eller andra utrymmet utom syn och - hörhåll från intagna, för att 

ge varandra feedback samt diskutera arbetsuppgifter och situationer.  

Goffman (1959/2014) beskriver dock att även om en viss region tenderar att definieras som 

antingen den främre eller bakre regionen i relation till det framträdande som oftast utspelar sig 

där, finns det många regioner som kan fungera som både främre och bakre region. 

Definitionen av vad som är den främre och bakre regionen sker nämligen grundat på ett 

bestämt framträdande som fungerar som en referenspunkt och vilken funktion det givna stället 

har i just den stunden eller stunderna som framträdandet sker. Med andra ord kan en region 

skifta i sin funktion, vilket även påverkar agerandet från de personer som är involverade, men 

det kan i sin tur även vara sammansättningen av involverade personer som skapar skiftet i 

regionens funktion (ibid.). 

4.2.3 Språk och beteende i de olika regionerna 

Goffman (1959/2014) beskriver vidare hur det i västerländska samhällen tenderar att finnas 

ett visst språk och beteende som hör hemma i bakre respektive främre regionen. Den bakre 

regionen utgör en plats där teammedlemmarna kan inta ett mer informellt språk som ofta 

innebär ett öppet klimat med högt i tak, de kan även inta en mer avslappnad inställning som 

kan bestå av att tugga tuggummi, vissla, rapa eller annat liknande beteende. I den främre 

regionen är både språket och beteendet istället övervägande formellt. Goffman (1959/2014) 

betonar dock att konkreta exempel på helt renodlade situationer av ett informellt eller formellt 

beteende inte är att vänta sig. Teammedlemmar kan förvandla delar av en främre region till en 

bakre regionen genom att börja uppföra sig som att de befann sig bakom kulisserna. Vi kan 

dock räkna med att antingen det formella eller informella beteendet kommer vara 

dominerande i en given situation men består alltid av en kompromiss av de båda 

beteendetyperna (ibid.).  

 

4.3 Handlingsutrymme  

När man talar om det Hasenfeld kallar människobehandlande organisationer och de 

professioner som verkar däri kommer även begreppen jurisdiktion och diskretion, eller 

handlingsutrymme, på tal (Dellgran, 2015). De båda begreppen är två sidor av samma mynt, 

där jurisdiktion är den organisatoriska ram som ritas upp för vilka specifika professioner som 

ska få utföra vilka arbetsuppgifter. Diskretionen är det utrymme professionen har, som 
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grundar sig i deras kunskap och kompetens, vilket gör att de fritt kan röra sig inom ramarna 

för att utföra dessa uppgifter (ibid.). Handlingsutrymme är en ständigt aktuell fråga i det 

sociala arbetet, då det klientnära arbetet kräver ett visst mått av flexibilitet och möjlighet att 

utforma individuella lösningar för att tillgodose vissa klienters behov. Att kunna fatta rätt 

beslut för individen som ändå håller sig inom de organisatoriska ramarna, som kan innefatta 

lagar, riktlinjer och andra styrdokument krävs en viss expertis och professionellt omdöme för 

att det ska bli en lösning som passar både klientens individuella behov och organisationens 

verksamhetsmål (Dellgran, 2015). Denna teoretiska utgångspunkt blir således relevant i vår 

studie, då vi undersöker huruvida häktespersonalen får utrymme att utforma sin egen etik på 

arbetsplatsen, med det vägledande värdegrundsdokumentet som utgångspunkt.  

 

Professionellt handlingsutrymme bygger till stor del på tillit mellan organisation och den 

professionella, att denne i sin yrkesroll kan göra lämpliga tolkningar och bedömningar av 

enskilda fall utan att falla utanför de organisatoriska ramarna. Risker Dellgran (2015) nämner 

som kan förekomma i yrken med stort handlingsutrymme är bland annat eventuell 

rättsosäkerhet, maktmissbruk, mindre effektivitet, lokala variationer mellan verksamheter och 

dylikt. Dellgran (2015) påtalar vidare hur en tjänstemans tolkningar alltid riskerar påverkas av 

dennes personliga normer och värderingar, varav organisationerna försöker motverka detta 

med ökad detaljstyrning i form av exempelvis standardiserade utbildningar, ökade 

kvalitetskontroller och omfattande riktlinjer och styrdokument.  

 

Vägledande dokument och policys av denna sort kan i bästa fall ge personalen tydliga verktyg 

och förutsättningar att genomföra sitt arbete och tryggt kunna luta sina beslut mot 

organisationens policy, med vetskapen att fattade beslut följer organisatoriska värderingar 

(Johansson, 2015). Om dokumentet däremot är otydligt formulerat med vaga målsättningar 

riskerar resultatet att bli det motsatta: policyn kommer inte att åtföljas så som beslutsfattarna 

tänkt och det blir stora variationer i genomförandet (ibid.). Det krävs alltså en viss balans för 

att få en lyckad policy. Ponnert och Svensson (2015) lyfter denna balans mellan 

standardiserade manualer och handlingsutrymme och menar att styrdokument som blir för 

stelbenta och byråkratiska riskerar att hämma personalens handlingsutrymme. Ett exempel 

som ges är en studie av Svensson och Persson (Ponnert & Svensson, 2015) om 

Kriminalvårdens användning av manualer som bedömningsinstrument i personutredningar, 

där det framkom att manualerna enbart användes av tre till fyra procent av personalen då de 

inte ansågs applicerbara på verksamhetens arbetsuppgifter. Detta då manualerna bortsåg från 
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en helhetssyn på klienten samt andra etiska aspekter personalen ansåg nödvändiga för att 

kunna göra riktiga bedömningar (ibid.). Att helt standardisera människobehandlande 

organisationer blir således inte möjligt om man vill kunna göra individuella bedömningar 

samt kunna finna lösningar på även komplexa fall utanför normen (Ponnert & Svensson, 

2015). Detta kräver en viss flexibilitet och handlingsutrymme hos personalen, som i sin tur 

kan få stöd av organisatoriska dokument såsom policys, riktlinjer och värdegrunder utan att 

dessa helt hämmar handlingsutrymmet (Johansson, 2015).   

 

5. Metod och metodologiska överväganden  

I detta kapitel kommer val av metod, urvalsprocess, genomförande av intervjustudien, 

bearbetning av empirin, analysmetod, metodreflektion, studiens tillförlitlighet, 

forskningsetiska överväganden samt arbetsfördelning redogöras för.   

  

5.1 Val av metod  

Det centrala i denna studie är att undersöka hur anställda på häktet uppfattar att 

Kriminalvårdens värdegrund omsätts i praktiken på deras arbetsplats. Då vi undersöker 

värdegrunden utifrån de anställdas egna perspektiv och sedan tolkar detta med valda teorier, 

passar den kvalitativa intervjun som metod (Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi utgår ifrån 

innehållet i Arbetshäftet för etikarbete i Kriminalvården (2007) där värdegrunden och dess 

nyckelord presenteras för de anställda att ta del av, var semistrukturerade intervjuer den 

metoden vi ansåg passa bäst för ändamålet. Detta då vi utifrån arbetshäftet och värdegrunden 

hade vissa teman som vi ville att intervjupersonerna skulle få svara relativt fritt kring (jfr 

Bryman, 2018), exempelvis hur de relaterade till sitt arbete utifrån nyckelorden i 

värdegrunden. En semistrukturerad intervju går ut på att ha en förberedd intervjuguide (Bilaga 

2) som sedan utgås ifrån under intervjun, men det är flexibelt vad gäller att lägga till frågor 

och följdfrågor beroende på vad respondenten svarar (Bryman, 2018). Detta ansåg vi vara en 

fördel för vårt insamlande av empiri, då vi som ovan nämnt ville låta informanterna svara 

relativt fritt och inte gå miste om något till följd av en för strikt intervjuguide.   

 

Fördelen med en kvalitativ istället för kvantitativ metod i detta fall, där den kvantitativa ofta 

genom en deduktiv ansats mäter fenomen genom kvantifierbara data, är att den kvalitativa 

metoden tillåter oss att tolka datan på ett djupare plan (Bryman, 2018). Vi har tagit en 

induktiv ansats vilket passar väl ihop med en kvalitativ metod och innebär att vi inte på 



 

24 

förhand söker svar utifrån specifika teorier utan låter vår insamlade empiri leda oss till de 

teorier vi vill tolka materialet utifrån (ibid.).  

 

5.2 Urvalsprocess 

Vår urvalsprocess har bestått av användandet av flertalet urvalsmetoder vilket enligt Bryman 

(2018) är vanligt när utgångspunkten består av ett målstyrt urval. Urvalet började med andra 

ord i ett målstyrt urval då vi ämnade välja ut deltagare som var relevanta för våra 

forskningsfrågor (jfr Bryman, 2018). I det inledande skedet bestod urvalet av kriminalvårdare 

inom alla Kriminalvårdens verksamheter (häkte, frivård, anstalt), men ganska snart insåg vi 

behovet av att reducera urvalsgruppen då vi ville undersöka en specifik grupp av 

kriminalvårdare. Till en början gjordes avgränsningen endast geografiskt för att vi ville öka 

våra chanser att få så många svar som möjligt. Detta ledde oss in på en typ av kontexturval 

(jfr Bryman, 2018). Inledningsvis skickades ett missivbrev via e-post (Bilaga 1) till alla delar 

av Kriminalvården det vill säga häkte, anstalt och frivård i den geografiska avgränsningen 

Västra Götaland. Tanken var sedan att välja det område varifrån vi fått flest svar, vilket i sin 

tur skapade en form av bekvämlighetsurval eftersom valet var beroende av de personer som 

visade intresse och tillgänglighet (jfr Bryman, 2018). Ganska tidigt inkom en hel del nekande 

svar om att flertalet inte kunde ställa upp till följd av omorganisering i organisationen. En 

person från ett häkte hade tackat ja direkt och med avstamp i detta svar gjordes valet att 

skicka ut förfrågningar till resterande häkten i landet, för att öka chansen för fler jakande svar. 

Detta utökade i sin tur vårt kontexturval från Västra Götaland till hela Sverige. Slutligen ledde 

detta tillvägagångssätt till att fem stycken personer på häkten över hela Sverige anmälde 

intresse av att delta i en intervju.  

 

Vidare söktes även informanter via personliga kontakter inom Kriminalvården där en som 

nyss avslutat sin anställning både ställde upp på intervju själv men även tog kontakt med sina 

tidigare kollegor. På så vis skedde en form av snöbollsurval (Bryman, 2018). Genom detta 

tillvägagångssätt anmälde ytterligare två personer intresse av att delta i en intervju. Totalt 

visade alltså sju personer intresse av att medverka i en intervju, varav en valde att inte 

genomföra intervjun på grund av tidsbrist. Sammanfattningsvis intervjuades sex personer från 

olika häkten spridda över hela Sverige, varav fem fortfarande arbetade där när intervjun 

genomfördes och en hade avslutat sin anställning för fem månader sedan.  
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Kravet som ställdes på deltagande i studien var att informanten arbetade på ett häkte inom 

Kriminalvården eller hade arbetat där under förutsättning att det inte var mer än ett år sedan 

anställningen avslutades. Detta med grund i att personen fortfarande skulle komma ihåg hur 

värdegrunden omsattes. Vidare lades ingen vikt vid vilken typ av anställning som 

intervjupersonen hade. Detta på grund av att syftet var att undersöka hur alla anställda på 

häkten omsätter värdegrunden i praktiken då det inte nämns något annat än att alla anställda 

inom Kriminalvården ska arbeta utifrån värdegrundsdokumentet. 

 

Nedan följer en kort beskrivning av varje respondent där namnen är fiktiva: 

● Olle arbetar som heltidsanställd klienthandläggare på säkerhetsavdelning på häkte i 

mindre stad. Han har jobbat inom Kriminalvården i 22 år. 

● Adam arbetar heltid som vikarierande vakthavande befäl på häkte i större stad. Han 

har jobbat inom Kriminalvården i 15 år.  

● Marie arbetar som heltidsanställd kriminalvårdare på häkte i mindre stad. Hon har 

jobbat i 19 år inom Kriminalvården, med några uppehåll.  

● Samir arbetar som heltidsanställd kriminalvårdare på häkte i större stad. Han har 

jobbat inom Kriminalvården 7 år.  

● David arbetar som heltidsanställd på häkte i medelstor stad. Han har jobbat inom 

Kriminalvården 1 år. 

● Elma har tidigare sommarjobbat samt arbetat som timanställd på häkte i större stad. 

Hon var anställd inom Kriminalvården i 2 år.  

 

5.3 Genomförande av intervjustudien  

Utformningen av intervjuguiden (Bilaga 2) bygger på citat från arbetshäftet för etikarbete där 

de delat upp värdegrunden i olika delar samt utifrån nyckelorden. Sedan har vi tagit 

inspiration ifrån, samt utformat, egna frågor utifrån dessa delar. Detta för att få med alla delar 

av värdegrunden i intervjuerna och ha en tydlig förankring till dokumentet. Tre intervjuer 

genomfördes via olika typer av videosamtal, två intervjuer genomfördes på fysisk plats - en på 

intervjupersonens arbetsplats och en i ett grupprum i universitetets lokaler -  och en via 

telefonsamtal. De olika tillvägagångssätten baseras på vad informanterna själva önskade samt 

hade tillgång till i relation till våra förutsättningar. Det var lämpligt att genomföra majoriteten 

av intervjuerna på distans på grund av den rådande situationen kring pandemin Covid-19. 

Vidare var det oftast det mest lämpliga tillvägagångssättet till följd av den geografiska 
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situationen av att flertalet av intervjupersonerna befann sig på olika platser i landet. De 

intervjuer som gjordes på en informants arbetsplats samt i universitetets lokaler genomfördes 

med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens restriktioner vid tillfället, det vill säga att vi 

höll två meters avstånd och försäkrade oss om att varken vi eller den intervjuade hade några 

förkylningssymtom.  

 

Intervjutillfällena inleddes med att informanten tillfrågades om intervjun kunde spelas in 

vilket gjordes efter att muntligt samtycke givits. Detta skedde vid alla intervjuer då ingen 

nekade till att bli inspelad. Till följd av att vi spelade in kunde en av oss ha fullt fokus på att 

hålla i intervjun och ansvara för frågorna medan den andra fokuserade på att anteckna (jfr 

Kvale & Brinkmann, 2014). I linje med en semistrukturerad intervju utgick vi ifrån en 

förberedd intervjuguide (Bilaga 2) där varierande antal frågor ställdes beroende på vad 

informanten själv svarade. Ibland svarade informanten så pass utförligt på en fråga att vi 

ansåg att den redan besvarat andra kommande frågor i intervjuguiden, vilka då blev 

överflödiga. Vidare varierade även innehållet samt mängden av spontana följdfrågor beroende 

på informantens svar och dess utförlighet (Bryman, 2018). Majoriteten av intervjuerna tog 

ungefär 60 minuter att genomföra, det var endast en intervju som tog ungefär 30 minuter. 

 

5.4 Bearbetning av empirin  

En annan följd av att intervjuerna spelades in var att vi kunde använda oss av inspelningarna 

för att transkribera intervjuerna, samt upprepade gånger lyssna igenom inspelningarna för att 

se så rätt ord uppfattats (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Vi delade upp arbetet med 

transkriberingen mellan oss och ansvarade för tre intervjuer var. Varje utskrift av intervjuerna 

landade på mellan 8-12 sidor beroende på längden av intervjun samt hur mycket 

intervjupersonen pratade. Transkriberingen genomfördes med en viss återgivelse av detaljer. 

Bland annat skrevs skratt och utfyllnadsord som “mm” och “ehm” ut i ett tidigt skede då vi 

inte visste om det skulle utgöra en väsentlig del av analysen. I ett senare skede efter flertalet 

genomgångar av det empiriska materialet kom vi dock fram till att det inte var en central del 

av resultatet. Därför har en viss korrigering av citaten gjorts där varken skratt eller 

utfyllnadsord återgivs (ibid.). I Citaten i analysen innebär tre punkter att personen tar en paus 

och med tre punkter i hakparentes [...] menas att en del av meningen valts att tas bort, då den 

ansetts överflödig eller irrelevant i sammanhanget. Vidare benämns intervjupersonerna som 

respondenter, informanter, häktespersonal, eller intervjupersoner i analysen. Bearbetningen av 



 

27 

empirin fortsatte sedan genom en tematisk analys med en kodningsprocess i flera steg, vilken 

presenteras under nästa rubrik. 

 

5.5 Analysmetod  

Vår analysmetod av den insamlade empirin har bestått av en tematisk analys vilken Braun och 

Clarke (2006) beskriver i sex olika steg. Det första steget består av att göra sig bekant med 

den insamlade datan och den processen startade vi redan vid intervjutillfället och genom 

transkriberingen. Efter att ha transkriberat tre intervjuer var läste vi även igenom varandras 

transkript för att göra oss bekanta med alla intervjuer. I nästa steg delade vi upp intervjuerna 

mellan oss igen för att börja den initiala delen av kodningen. Den bestod av att gå igenom 

materialet noggrant och kontinuerligt göra kortfattade kommentarer kring vad som framkom 

under intervjuerna. Sedan gick vi tillsammans igenom samtliga intervjuers kodning och 

delade upp alla koder i ett nytt dokument under potentiella teman, vilket enligt Braun och 

Clarke (2006) utgör det tredje steget i kodningen. Under denna process enades vi om nio 

potentiella teman vilka var yrkesroll, bemötande, balans, arbetsgruppen, arbetsmiljö, 

dilemman, utrymme, implementering och förtroende. I det fjärde steget såg vi över dessa 

teman och dess tillhörande koder i syfte att finjustera temana så att de fyllde sin funktion i 

relation till varandra och den analys de representerade. Här insåg vi att vissa potentiella teman 

inte passade som teman och flertalet slogs istället ihop då vi såg en tydlig framväxt av tre 

teman bestående av ett individperspektiv, ett grupperspektiv och ett mer organisatoriskt 

perspektiv. I individperspektivet reflekterade personalen kring värdegrunden i förhållande till 

sin egen yrkesroll, i grupperspektivet sågs värdegrunden i relation till arbetsgruppen och i det 

organisatoriska perspektivet reflekterade personalen kring hur häktet som verksamhet klarade 

att omsätta värdegrunden i praktiken, samt vilket utrymme den fick i verksamheten. I det 

femte steget bearbetades namnen på temana i relation till studiens frågeställningar och syfte. I 

detta skede började vi analysera vår data under respektive tema genom att placera citat 

relaterade till varje tema under dem. Här uteslöts även vissa citat till följd av att de inte ansågs 

kunna vara en central del i att besvara frågeställningarna. I den sjätte och sista delen av den 

tematiska analysen som Braun och Clarke (2006) beskriver valde vi ut citat som kunde 

beskriva centrala delar av analysen och andra citat skrevs ihop som löpande text. Vidare 

fortsatte sedan analysarbetet under varje tema med hjälp av utvalda teoretiska ansatser och 

tidigare forskning samt återkoppling till studiens frågeställningar (ibid.). De teman som vi 
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presenterar under resultatet är Värdegrundens utrymme och implementering, Värdegrunden i 

arbetsgruppen med undertemat Arbetsmiljö och Värdegrunden i yrkesrollen. 

 

5.6 Metodreflektion 

En del av intervjuerna genomfördes via videosamtal där informanten satt på sin arbetsplats. 

Att intervjua och bli intervjuad över videosamtal skapar en annan dynamik i 

intervjusituationen än om den sker i verkligheten. En risk som identifierades med detta var 

risken för att tolka signaler och kroppsspråk fel över videosamtal. Dock upplevde vi inte att 

det var något stort problem under intervjutillfällena då vi hade god bildkvalitet på de flesta 

videosamtalen samt att vi inte upplevde det som att intervjupersonerna var begränsade i sitt 

sätt att uttrycka sig. Detta då de flesta gav långa och utförliga svar med flera exempel och 

resonemang på våra frågeställningar. 

 

Då en av intervjuerna var över telefon reflekterade vi även hur det kunde påverka 

intervjutillfället då vi gick miste om ännu en dimension i samtalet, när vi inte heller kunde se 

varandras kroppsspråk. Å ena sidan blev inte samtalet lika “levande” och var något svårare att 

leda och strukturera till följd av att kroppsspråket försvann, med exempelvis att inte kunna ha 

ögonkontakt och se när intervjupersonen pratat klart. Å andra sidan upplevde vi inte att det 

medförde någon större negativ påverkan på vår studies resultat, då intervjupersonen uppgav 

sig vara bekväm med detta tillvägagångssätt och vi upplevde inte att intervjupersonen verkade 

hämmad i att uttrycka sig fritt.   

 

Fördelar med att genomföra intervjuer via videosamtal och telefonsamtal var främst att vi 

kunde söka intervjupersoner oberoende av deras geografiska position, vilket underlättade för 

oss då många häkten inte kunde avvara personal för intervjuer till följd av överbeläggning. 

Genom att då kunna söka efter intervjupersoner i hela Sverige lyckades vi få ihop det antal 

personer vi fann tillräckligt för denna studie. En annan fördel med telefon- och videosamtal 

var flexibiliteten, intervjupersonerna kunde sitta på sin arbetsplats eller var de fann lämpligt 

och vi som höll intervjun kunde hålla till antingen tillsammans i någons av vårt hem eller i ett 

grupprum på campus.  

 

De nackdelar som vi såg kunde uppstå med intervjuer över telefon- och videosamtal var 

främst tekniska problem, så som dålig uppkoppling eller svårigheter att få kontakt med 
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varandra via valt program. I sådana fall blir det svårt för intervjun att flyta på, exempelvis 

under en videosamtals-intervju där personen satt i ett rum som ekade vilket medförde att det 

var svårt att höra personen under intervjun. Både vi och personen fick ibland upprepa oss och 

under transkriberingen var det ibland svårt att höra vad som sades. Transkriberingen av denna 

intervju blev därför mer tidskrävande än de andra, då vissa meningar var i stort sett ohörbara. 

Då vi spelat in intervjun med två olika enheter som låg på olika avstånd från datorns 

högtalare, kunde vi lyssna igenom båda och på så sätt fylla i vissa ord och meningar som gick 

att uppfatta genom den andra inspelningen. Tack vare detta var det till slut enbart en liten 

andel ord som föll bort i transkriberingen av intervjun. Vi upplevde inte att centrala nyckelord 

försvann på grund av den dåliga ljudkvaliteten, vilket gjorde att vi slutligen inte ansåg att det 

påverkade vårt resultat.  

 

Vid ett annat tillfälle skulle en intervju hållas via Skype, men till följd av tekniska svårigheter 

lyckades vi och intervjupersonen inte få kontakt med varandra. Först efter en halvtimme 

kunde intervjun börja, då över ett annat program. Personen kunde visserligen lägga undan 

extra tid så att vi hann ställa alla frågor, men under andra omständigheter skulle detta ha tagit 

bort värdefull intervjutid och gjort intervjun stressad.  

 

5.7 Studiens tillförlitlighet  

När vi talar om tillförlitlighet inom forskningsstudier talar vi ofta om begreppen validitet, 

generaliserbarhet och reliabilitet, vilka är väl applicerbara på kvantitativa forskningsresultat 

(Kvale & Brinkman, 2014). Inom kvalitativ forskning anser vissa forskare att begreppen inte 

är lika applicerbara till följd av den kvalitativa metodens mer flexibla förhållningssätt, där 

forskarens tolkning av verkligheten till stor del påverkar studien (ibid.). Lincoln och Guba 

(Bryman, 2018) har utvecklat dessa kriterier och föreslår istället användning av begreppen 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera när man ska 

diskutera tillförlitlighet av kvalitativa studier.  

 

Trovärdighet kan jämföras med intern validitet och innebär kortfattat att man har undersökt 

det som ämnats undersökas i studien enligt befintliga regler, samt att de teoretiska 

utgångspunkter vi valt använda oss av överensstämmer med våra observationer av 

verkligheten (Bryman, 2018). Då den sociala verkligheten kan te sig annorlunda beroende på 

person, föreslås att man validerar resultaten hos informanterna innan studien publiceras för att 
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säkerställa att man fångat upp en korrekt bild av dennes verklighet (ibid.). Inom ramen för 

denna uppsats har det tidsmässigt inte varit möjligt att validera resultaten med våra 

intervjupersoner i förhand. Däremot har vi under intervjuerna försökt öka trovärdighet genom 

att ställa förtydligande följdfrågor för att se om vi uppfattat dem rätt. För att öka 

trovärdigheten ytterligare har vi strävat efter transparens genom hela studien, genom att vi 

tydligt beskriver och motiverar tillvägagångssätt, val av metoder samt teoretiska ramverk som 

vi valt då vi ansett att dessa bäst lämpat sig besvara våra frågeställningar.  

 

Överförbarhet kan jämföras med begreppet extern validitet och innebär huruvida resultatet är 

generaliserbart till andra sociala kontexter eller kan överföras till andra grupper och miljöer 

(Bryman, 2018). De begränsningar som kommer vid användandet av kvalitativ metod är att 

det är svårt att applicera ett kvalitativt forskningsresultat på en större population, det är med 

andra ord inte hög grad av generaliserbarhet (Bryman, 2018). I vårt fall då vi arbetar med ett 

litet antal respondenter inom en specifik organisation, gör att resultatet inte direkt kan 

appliceras på en större population eller ses som representativ för hela Kriminalvården. 

Däremot kan man via kvalitativ metod göra så kallade måttliga generaliseringar och jämföra 

sitt resultat med mindre, jämförbara populationer. Exempelvis, hade en liknande studie som 

vår gjorts fast inom frivården, hade vi kunnat göra en jämförelse med denna och på så vis 

kunna generalisera till viss mån (jfr Bryman, 2018). Guba & Lincoln (Bryman, 2018) menar 

att tydliga och “fylliga” beskrivningar av resultatet kan stärka överförbarheten, vilket vi i 

största möjliga mån försökt göra i vår resultatsanalys (ibid.). 

 

Pålitlighet är jämförbart med reliabilitet och innebär att man som forskare ska vara 

granskande inför sin studie och dess resultat, för att säkerställa att den genomförs korrekt och 

på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2018). Det föreslås även att man med fördel kan involvera 

andra forskare eller kollegor att granska ens material under processen för att öka pålitligheten. 

Detta är inget som varit möjligt under denna uppsats med tanke på tid och utrymme, däremot 

har vi regelbundet skickat uppsatsdokumentet till vår handledare för återkoppling och 

feedback. För att öka pålitligheten har vi försökt att tydligt redovisa alla steg i vår process, 

exempelvis genom att beskriva varför vi valt aktuella metoder och tillvägagångssätt samt 

vilka fördelar och begränsningar dessa innebär för vår studie. Vidare har vi beskrivit hur vi 

genomfört våra intervjuer samt uppvisar vilka frågor vi ställt till intervjupersonerna i 

intervjuguiden (Bilaga 2), för att vara transparenta genom processen. När man mäter 

reliabilitet tittar man på huruvida studien kan upprepas med liknande utfall, vilket är svårt i en 
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studie som vår (jfr Bryman, 2018). Trots att intervjupersonerna fått samma frågor har 

följdfrågorna kunnat skilja något, det finns heller inget som säger att samma intervjuperson 

eventuellt svarat på ett annat sätt om någon annan ställt samma frågor. Även om en annan 

forskare ställer samma frågor beror det på dennes person huruvida den kommer fram till 

samma tolkning (ibid.).  

 

Med möjligheten att kunna styrka och konfirmera menas att forskare ska ha “agerat i god tro”, 

alltså att denne agerat för att inte låta personlig förförståelse, fördomar eller egna 

uppfattningar kring teori påverka studien (Bryman, 2018:470). Kvale & Brinkman (2014) 

talar om reflexiv objektivitet under forskningsprocessen och lyfter vikten av att kontinuerligt 

föra en reflektion kring sin egen påverkan på forskningsprocessen och sträva efter att hålla sig 

objektiv kring materialet. Att vara medveten och transparent om sin subjektivitet i vissa frågor 

och redogöra för detta, samt söka objektivitet utanför sin förförståelse, visar på reflexiv 

objektivitet (ibid.). I denna studie har vi sökt uppnå detta kriterium genom att för det första ha 

ett induktivt förhållningssätt och sträva efter att materialet ska leda oss till teorier och resultat. 

Vi har under utformningen av intervjufrågorna undvikit ledande eller värderande frågor och 

uppmuntrat intervjupersonerna att dela sina egna reflektioner. Tänker man på vår egen 

förförståelse underlättade det något att vi inte hade någon erfarenhet eller insikt i 

Kriminalvårdens verksamheter. Detta gjorde det lättare för oss att gå in med ett nyfiket och 

förutsättningslöst förhållningssätt utan redan färgade åsikter om verksamheten.  

 

5.8 Forskningsetiska överväganden  

Då en av informanterna var en person vi kände personligen är det av vikt att reflektera kring 

hur detta kan påverka medverkandet i studien. Vi kontaktade ett flertal av våra gamla 

kurskamrater som vi hade vetskap om arbetade eller hade arbetat inom Kriminalvården. 

Personen ifråga var den enda av dem som valde att ställa upp på intervju. När vi tillfrågade 

dessa personer lade vi stor vikt vid att tydligt klargöra att inget tvång eller utnyttjande av vår 

relation förekom, utan att deltagande var fullt ut frivilligt och utan påverkan på vår privata 

relation.  

 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska princip gällande informationskrav ska 

intervjupersonen informeras om innebörden av sin medverkan och att deltagande är frivilligt 

samt att intervjun och deltagandet i stort går att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 
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2002). Detta tog vi hänsyn till när vi eftersökte informanter genom att i mejlet bifoga ett 

informationsbrev innehållande ovanstående information. Vidare inhämtades muntligt 

samtycke till att spela in intervjun under intervjutillfället i enlighet med samtyckeskravet. Vi 

informerade även om att personuppgifter och annan information om intervjupersonen enbart 

skulle användas i samband med studien och raderas så fort studien avslutats. Detta i enlighet 

med nyttjandekravet som innebär att “uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.“(ibid.:14). 

 

Vad gäller konfidentialitet säger Vetenskapsrådets forskningsetiska principer att: “Uppgifter 

om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Att garantera en fullständig konfidentialitet är svårt då det till 

exempel kan vara så att personer från samma arbetsplats känner igen ett citat baserat på hur 

personen pratar eller vad den har för åsikter. Denna risk är som allra störst om alla 

intervjupersoner kommer från samma arbetsgrupp eller arbetsplats. Dock betyder det inte att 

största möjliga konfidentialitet kan ges. Det går att argumentera för att det faktum att vi sökt 

efter intervjupersoner i hela landet och därmed också fått den spridningen, leder till en ökad 

konfidentialitet. Intervjupersonerna kommer inte från samma arbetsplats och endast två 

kommer från samma stad, vilket ökar svårigheten att kunna känna igen vem som har sagt vad. 

Vi nämner heller inga namn på städer eller arbetsplatser varav inga direkta kopplingar bör 

kunna göras.  

 

5.9 Arbetsfördelning 

Vi har under stora delar av processen suttit tillsammans och arbetat. Bakgrund, tidigare 

forskning, teori samt metodavsnittet delade vi upp i olika delar mellan oss och arbetade 

självständigt med, för att få ett mer effektivt arbete. Vi förde in vår text i ett delat dokument 

för att båda skulle kunna ta del av den samt gav varandra feedback på vårt enskilda arbete 

löpande. Inledningsavsnittet, resultat och analys samt diskussion skrevs gemensamt. Alla 

intervjuer genomförde vi tillsammans men vi turades om att hålla i intervjun. 

Transkriberingen delade vi upp emellan oss men all kodning och tematisering gjordes 

gemensamt.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras vår studies resultat i form av de teman vi identifierat under 

kodningen av intervjumaterialet. I temat Värdegrundens utrymme och implementering 

reflekterar personalen kring hur häktet som verksamhet klarar att omsätta värdegrunden i 

praktiken, samt vilket utrymme den får i verksamheten. I Värdegrunden i arbetsgruppen med 

undertema Arbetsmiljö ser personalen värdegrunden i relation till arbetsgruppen och deras 

arbetsmiljö och förutsättningar. I temat Värdegrunden i yrkesrollen reflekterar personalen 

kring värdegrunden i förhållande till sin egen yrkesroll. Dessa teman och tillhörande citat 

analyseras utifrån vårt valda teoretiska ramverk och tidigare forskningsresultat.  

 

6.1 Värdegrundens utrymme och implementering 

I Kriminalvårdens värdegrund (Kriminalvården, 2007) uppmanas personal till att hålla etiken 

levande och att värdegrunden ska genomsyra arbetet. Vidare är det personalens uppgift att 

utforma vardagens etik och allt arbete inom Kriminalvården ska bygga på den gemensamma 

värdegrunden (ibid.). På frågorna om vilket utrymme värdegrunden har i det dagliga arbetet 

och vilken möjlighet häktespersonalen har att utforma vardagens etik, uppgav flertalet 

intervjupersoner att det är svårt att skapa tid för att sitta ned och läsa materialet. Det framkom 

att de personer som gått grundutbildningen fått ta del av värdegrundsdokumenten där. I det 

dagliga arbetet tas tid till att diskutera etiska frågor på morgon-och eftermiddagsmöten, raster 

eller om det finns tid över. Dessutom lyfte flertalet intervjupersoner att etik finns som en 

stående punkt på APT-möten. De flesta intervjupersonerna uppgav att etik och värdegrund 

främst diskuteras vid behov. David beskrev exempelvis: 

Finns tidpunkter under dagen då man slår sig ner sig i vaktrummet när man har några 

minuter över och då uppstår konversationer kring allt möjligt. Så att utrymme absolut. 

[...] För vi förväntas ju följa dom här riktlinjerna och gör man inte det, det är då man får 

lyfta det om man har några frågetecken, och uppstår en situation där etiska värdegrunden 

kanske behöver sättas i fokus, då naturligtvis diskuterar vi det.  

Att agera etiskt i sitt dagliga arbete samt följa de riktlinjer och etiska regler som 

Kriminalvården satt upp kan ses som en viktig del av häktespersonalens framträdande (jfr 

Goffman, 1959/2014), som vi menar utgörs av personalens agerande och förhållningssätt 

gentemot klienter. När etikens utrymme i det dagliga arbetet diskuteras i ovanstående citat 

framträder vikten av att kunna samla sig i den bakre regionen för att reflektera över 
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framträdandet, när det finns tid att diskutera etiska frågor (ibid.). I detta fall tolkar vi att den 

bakre regionen utgörs av exempelvis personalrum eller andra platser där intagna inte befinner 

sig. När David fick frågan vad värdegrunden har för utrymme i det dagliga arbetet resonerade 

han på följande vis: 

Mm. Vad ska man säga, när vi arbetar kan man väl säga att vi har det som verktygslåda, 

med verktyg som vi använder dagligen, och den etiska värdegrunden är ju ett av 

verktygen som vi har, och ett av sätten för oss att undvika fördomar, olämpligt beteende, 

skapa en större enhetlighet där vi agerar likadant, vi ser individen och följer… jamen 

följer etiken helt enkelt. Så att, absolut, det är en av verktygen som används dagligen, 

som vi alltid gör, det är ingenting som man kanske ofta specifikt behöver beröra utan det 

är någonting som bara naturligt faller in i hur man… det är allt man gör. 

Fler intervjupersoner uppgav liknande resonemang som David och menade på att 

värdegrunden och dess ledord bör falla sig naturligt för personalen och gå i linje med deras 

personliga värderingar. Olle uttryckte det som att: 

Du bär väl med dig den, för alla, alla vi som jobbar här vi ska ju kunna jobba utemot, 

utifrån den här etiska koden som vi har. Det är ju en självklarhet för att kunna jobba inom 

kriminalvården kan jag tycka. 

Davids och Olles citat blir intressanta att se i relation till tidigare forskning i form av Grimens 

(Christoffersen, 2017) perspektiv på professionsetik. Detta eftersom de uttryckte att 

värdegrunden är likt en verktygslåda att utgå ifrån och den etiska koden är något som ska vara 

en självklar del av arbetet som kriminalvårdare. Med andra ord kan vi tolka det som att de 

syftar till formaliserade normer och värderingar i form av yrkesetiska riktlinjer framtagna av 

yrkesorganisationen, vilket Grimen förankrar professionsetiken i (jfr Christoffersen, 2017). Vi 

menar på att de använder sig av värdegrunden och den etiska koden som en kodex som ska se 

till att samhällsuppdraget av att arbeta som en kriminalvårdare efterföljs (ibid.).  

En annan aspekt som lyftes av flertalet intervjupersoner, när det gäller hur värdegrunden 

omsätts i praktiken och vilken plats den tar i det dagliga arbetet, var vikten av det egna 

ansvaret i arbetet som kriminalvårdare. På frågan om en kriminalvårdare har tillgång till den 

kunskap som krävs för arbetet svarade de flesta av intervjupersonerna att de har tillgång till 

kunskap genom exempelvis utbildningar samt att de har tillgång till ett intranät med all 
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information de behöver. Dock betonades vikten av det egna ansvaret vad gäller att gå in och 

läsa på intranätet i mån av tid. Marie och Elma menade att: 

Vi hinner ju liksom inte riktigt sitta ner och läsa dom här grejerna som är på hemsidan… 

så att… jag har gluttat lite granna i det, det ena utav häftena… sen kör man lite på känn. 

(Marie) 

Alltså både ja och nej, man fick ju på något sätt liksom jobba utefter sin egen etik rätt 

mycket och vad som man… alltså man hade ju den här som en grund men sen så jobbade 

ju alla olika liksom, vad man har för egen etik, så jag tyckte väl alltså… för mig var det 

här mycket som stod på papper snarare än alltså…. Man har ju någon form av etik som 

man jobbar ifrån i praktiken, tycker jag. (Elma) 

 

Vi kan se att intervjupersonerna har lite olika uppfattning kring hur värdegrunden 

omsätts på deras arbetsplats, där några uppger att den genomsyrar arbetet likt en 

verktygslåda medan andra menar att den största vikten ligger på eget ansvar och de egna 

värderingarna. Vad gäller det sistnämnda kan vi se en parallell till Nordvedts 

(Christoffersen, 2017) perspektiv där vikten ligger i den professionelles självständiga 

ansvar att agera etiskt utifrån klientens bästa. Elma och Maries citat är exempel vi kan 

tolka går i linje med Nordvedts perspektiv av den professionelles ansvar.  

 

Flertalet av intervjupersonerna uttryckte vidare att värdegrunden är lättförståelig men stor och 

övergripande, vilket gör den svår att tillämpa i arbetet. Samtliga introducerades för 

värdegrunden under sin introduktionsutbildning, oavsett om de gått den långa 

grundutbildningen eller en kortare introduktion för vikariat. Elma fick till sig värdegrunden 

inför sitt sommarvikariat och beskrev:  

 

Ja, det är ju väldigt generella mål som dom har satt upp, så jag tyckte det var lite svårt att 

veta hur man skulle jobba med det alltså… sen. Att bara läsa det, eftersom man var helt 

ny inom branschen så visste man ju inte hur det skulle se ut.  

 

Samir presenterades för värdegrunden under grundutbildningen och uttryckte: 

 

Den är väl ganska lätt att ta till sig skulle jag vilja säga men den är väldigt svår att 

tillämpa. Man jobbar ju med människor, man är ju människa själv så det är väl bara 

naturligt att det är någonting man får träna på att tillämpa från dag till dag, men det är 
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någonting som ska genomsyra hela arbetet men... ja om det är lätt att ta till sig? Ja, med 

tanke på att inte jag har exakt hur den ser ut i huvudet, så skulle jag vilja säga att det är 

antingen någonting man har eller inte har, och som man förväntas implementera i sitt 

arbetssätt varje dag.  

Kriminalvårdens värdegrund (Kriminalvården, 2007) är skriven för alla Kriminalvårdens 

verksamheter vilket gör att målen till viss del möjligen behöver vara övergripande, för att 

passa in på alla instanser. Elma och Samir upplevde dock att värdegrunden är svår att tillämpa 

i arbetet, då målen anses för generella och Samir anser att egna värderingar spelar in mycket. 

Att värdegrunden upplevs som svårapplicerbar kan vi se i relation till det handlingsutrymme 

som personalen har inom ramen för de vägledande dokumenten. Johansson (2015) menar att 

för luddiga och generella mål kan göra det svårt för personal att ta till sig och implementera 

dem i arbetet som avsett. Vi tolkar det som att personalen får ett för brett och stort 

handlingsutrymme i sin tolkning av hur värdegrunden ska omsättas i praktiken, till följd av 

dess generella utformning. Flera av häktespersonalen uttryckte vidare att värdegrunden är svår 

att tillämpa. Adam beskrev det på följande vis: 

Men till exempel för en häktesvårdare, ha koll på hela kriminalvårdens vision, 

värdegrund… och allting, väldigt svårt. [...] När det är sådär stort så blir det lätt så 

flummigt. Utan kriminalvården består ju av flera instanser, det vill säga häkte, anstalt, 

frivård och för en enskild arbetstagare att ha en insyn i hela myndighetens uppdrag och 

mål… det är väldigt svårt.  

Något som togs upp av flera intervjupersoner när vi pratade om värdegrundens utrymme på 

häktet var att de upplevde att vissa delar av värdegrunden inte var applicerbara i deras dagliga 

arbete. De kände att värdegrunden främst riktades mot anstalt och frivård där större delen av 

det rehabiliterande arbetet utförs, medan häktet mestadels utgörs av en hushållning eller 

“förvaring” tills dom fallit. Häktespersonalen uppgav att de intagna oftast sitter inlåsta och 

isolerade 23 timmar om dygnet vilket försvårar möjligheterna för rehabiliteringsarbete. 

Således upplevde de att det främst var delarna i värdegrunden som tog upp vikten av positiv 

påverkan, samt att ge klienten möjlighet till utveckling och förändring som var svårast att 

applicera på häktesverksamhet. Marie och Elma resonerade på följande vis kring deras 

möjlighet att påverka och rehabilitera i deras yrkesroll:  

 

Vi kan ju börja och så lite frön här och var [...] Men oftast hinner ju inte vi… alltså dom 

flesta är ju hos oss kanske max tre fyra veckor, och sen så är dom ute, antingen har dom 
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ju gått tingsrättens förhandling då eller tingsrätten då, och så har dom ju blivit antingen 

fortsatt häktade eller släppta då. (Marie) 

 

Det här tror jag också är lite mer för anstalter, just såhär utveckling och förändring, alltså 

fortfarande på häktet är det mycket förvar, för dom är ju inte dömda ännu, vi vet ju inte 

vad vi ska utveckla och förändra då kanske, visst man kan få lite indikationer men det är 

fortfarande liksom på anstalt och inom frivård och så som det massiva arbetet görs. 

(Elma)  

Flertalet intervjupersoner uttryckte precis som Marie och Elma en vilja av att utföra ett 

rehabiliteringsinriktat arbete; att kunna påverka de intagna på ett positivt sätt. I vissa fall var 

det möjligt, men det som emellanåt verkade stå i vägen var just kontexten av att befinna sig på 

ett häkte där de intagna inte alltid stannar särskilt länge samt sitter isolerade. Dessutom 

upplevde intervjupersonerna inte att det var en del av deras arbetsuppgifter på samma sätt som 

på anstalt, vilket även går i linje med tidigare resonemang kring att värdegrunden inte kändes 

applicerbar på häktesverksamhet. I relation till tidigare forskning inom fältet av säkerhet 

kontra behandling/rehabilitering kan vi likt andra studier se att kriminalvårdarna upplever en 

dubbelhet i sin yrkesroll (jfr Bruhn et al. 2013; Bruhn et al. 2008;Holm et al. 2014). Den 

dubbelheten handlar dock till skillnad från tidigare studier snarare om rehabilitering kontra 

snäva ramar inom häktet. I vissa fall handlar det om att säkerheten går före rehabiliteringen 

och i andra fall om att hinna påverka innan den intagne lämnar häktet eller inte veta vad ska 

behandlas/rehabiliteras eftersom den intagne inte är dömd ännu. Det går i sin tur att se i 

relation till att den institutionella kontexten kan påverka hur synen på och balansen mellan 

säkerhet- kontra rehabiliteringsarbetet ser ut (jfr Holm et al. 2014). I denna studie handlar det 

om den institutionella kontexten av att arbeta på ett häkte. Marie beskrev balansen mellan just 

säkerhet och rehabilitering/engagemang på följande vis:  

Det är lätt hänt att säkerheten, att man bara snackar säkerhet liksom hela tiden. Att nämen 

vi orkar inte engagera oss för att det är för jobbigt, säkerhetsmässigt. Vissa saker går 

säkert att göra men… det är alltid säkerheten.  

De flesta av intervjupersonerna uttryckte att ett rehabiliterande arbete vore önskvärt men att 

arbetsplatsens utformning gör detta svårt att genomföra. Flera beskrev en stressig miljö där 

säkerhetsreglerna och rutinerna måste följas till punkt och pricka. Dock uppgav 

häktespersonalen att dessa regler och rutiner även är viktiga för verksamheten och säkerheten 

för såväl personal som klient. Detta kan ses i relation till handlingsutrymme, då arbetsplatsens 
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tydliga ramverk påverkar personalens handlingsutrymme då de ständigt måste förhålla sig till 

och anpassa sig efter detta (jfr Dellgran, 2015). De delar som påverkas av detta är personalens 

flexibilitet när det kommer till individuella lösningar för klienter, som inte alltid blir möjliga 

till följd av de organisatoriska ramarna men också tidsbrist, exempelvis genom att klienterna 

oftast inte stannar på häktet under en längre tid. Å andra sidan motverkas risker i 

verksamheten såsom exempelvis rättsosäkerhet och maktmissbruk, risker som kan uppstå i 

verksamheter där personalen istället får för stort handlingsutrymme av verksamheten (ibid.). 

Detta dilemma kan vi även se i relation till tidigare forskning i Bruhn et al. (2008) studie där 

författarna kommer fram till tre subkulturella delningar i yrkesidentiteter- och kultur. En 

delning består av en blandning mellan säkerhetsfokus och behandlingsfokus, dock kommer 

kontaktmannaskapet ofta i andra hand på grund av att formella rutiner prioriteras (ibid.). 

Denna delning kan vi se i den generella önskan hos intervjupersonerna om att kunna påverka 

de intagna samt i Maries citat ovan, där hon uttryckte att häktespersonalen inte alltid orkar 

engagera sig till följd av säkerhetsmässiga ramar.  

 

Sammanfattningsvis behandlar detta tema hur personalen reflekterar kring hur häktet som 

verksamhet klarar att omsätta värdegrunden i praktiken, vilket utrymme värdegrunden har i 

det dagliga arbetet samt hur den rent praktiskt implementeras på arbetsplatsen. 

Intervjupersonerna uppgav att etiska frågor, problem eller dilemman behandlades under 

exempelvis morgonmöten, arbetsplatsträffar och när behov uppstod. Värdegrundsdokumenten 

uppgavs finnas tillgängliga via personalens intranät och personal hade eget ansvar att söka 

upp informationen vid behov. Vidare framkom att det fanns skilda åsikter kring huruvida 

värdegrunden användes i det dagliga arbetet eller inte. Vissa menade att den genomsyrar 

arbetet och skulle falla sig naturligt medan andra menade att arbetet grundades i ett eget 

ansvar att agera etiskt utifrån egna värderingar. Många ansåg att värdegrundens målsättningar 

är för stora, övergripande och luddiga vilket gör det svårt att veta hur dessa ska omsättas i 

praktiken. Häktesverksamheten har god säkerhet och rättssäkerhet, däremot blir 

rehabiliteringsarbetet svårt att prioritera på häktet då personalen inte har tid eller svängrum för 

detta. Således kan vi se att vissa delar av värdegrunden är svårapplicerbara på häktet till följd 

av verksamhetens utformning. Delar ur värdegrunden såsom positiv påverkan, engagemang, 

utveckling och förändring har svårt att få utrymme i verksamheten då dessa delar anses mer 

riktade mot anstalt och frivård, enligt intervjupersonerna.  
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6.2 Värdegrunden i arbetsgruppen 

Ett av Kriminalvårdens nyckelord i värdegrunden är professionalitet - kunskap och tydliga 

värderingar (Kriminalvården, 2007). När vi frågade intervjupersonerna vilka värderingar som 

de själva ansåg som viktiga i sitt arbete, var vikten av ett bra samarbete ett återkommande 

svar, vilket också är den värdering som inleder Kriminalvårdens värdegrund (ibid.). Ett 

uttryck som användes av flera intervjupersoner var att anställda måste “arbeta åt samma håll” 

för att verksamheten ska gå runt. Dessa uttryck kring vikten av samarbete kan menas ringa in 

vad ett team innebär då det definieras som ”en samling individer som samarbetar i 

framställningen av en rutin” (Goffman, 1959/2014:75). Vidare bygger ett team på ett 

ömsesidigt beroende och att medlemmarna står i ett betydelsefullt förhållande gentemot 

varandra (ibid.). David beskrev arbetsgruppens samarbete på följande sätt: 

 

Alla har ett ansvar att se till att verksamheten går runt och att man drar sitt strå till 

stacken. För som sagt, det här häktet funkar inte om man inte samarbetar.  

Att kunna förbereda sig och träna på olika situationer lyfts av intervjupersonerna som viktigt i 

en kriminalvårdares arbete för att kunna arbeta åt samma håll, vilket även är en central del i 

hur agerandet ser ut i den bakre regionen. I den bakre regionen kan ett team samla sig och 

tillsammans reflektera över samt omarbeta delar av sitt framträdande om behov finns 

(Goffman, 1959/2014). En sådan företeelse beskrevs av Olle: 

Det viktigaste är väl att kunna träna innan och veta hur en ska bete sig och det har vi ju 

också, vi har övningar och saker om det skulle hända något.  

Även David beskrev detta på frågan vad professionalitet innebär för honom: 

Man håller en hög lägstanivå helt enkelt, att man är medveten om vart gränserna går, att 

man hela tiden är på tårna, vad behöver vi jobba med idag, vad har vi för problem vi 

behöver åtgärda? [...] Vi har ju rutiner, vi har principer, vi har värderingar, vi har 

utbildningar, och allt det är ju för att kunna jobba enhetligt, för att kunna vara så effektiva 

och så bra på vårt jobb som möjligt helt enkelt. Så professionalitet innebär att man drar åt 

samma håll, man arbetar åt samma håll, man utvecklas, man utvärderar vart man står, 

utvecklas som arbetsgrupp, som individ.  

Samtidigt som vikten av ett bra samarbete framhölls som en central del påpekade flera att 

samarbetet inte alltid fungerar felfritt. Det är något som hela tiden behöver arbetas med och 
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där utgör alltså den bakre regionen en viktig del i att kunna göra det (jfr Goffman, 

1959/2014). Elma beskrev det på följande sätt: 

Jag tycker att det funkar men jag vet att det finns oändligt mycket exempel på när det inte 

funkar i samarbetet. [...] Grejen är att det står ju väldigt noga i liksom, du ska vara såhär 

många när du öppnar en dörr ändå fick du liksom, nu får ni komma och hjälpa till, nu får 

ni göra såhär. Jag tycker oftast att samarbetet funkar bra men det är ju också… många 

som gör det minsta möjliga, på sitt arbetspass. När det väl gällde så blev man uppbackad 

men du behövde gå till personal och säga att jag behöver hjälp, det sker inte automatiskt.  

Som en del i att ha ett bra samarbete i arbetsgruppen framkom vikten av att inte tillrättavisa 

varandra vid misstag eller kommentera en kollegas arbete framför den intagne. I termer av 

Goffmans (1959/2014) rollteori kan beteendet ses som att team-medlemmarna behöver 

undertrycka sin lust till tillrättavisning om en teammedlem gör ett misstag under ett 

framträdande. Detta för att bibehålla en enhetlighet då en tillrättavisning i detta fall hade stört 

framträdandet och låtit publiken (klienterna) ta del av något de inte borde, samt lett till att den 

enade fronten brustit. Vidare är detta speciellt viktigt i organisationer där ett team med 

överordnade vill upprätthålla en enad front i sitt framträdande för underordnade (jfr ibid.), 

vilket vi menar är fallet i relationen mellan Kriminalvårdare och intagna. Olle uttryckte vikten 

av att inte tillrättavisa under ett framträdande på frågan om han anser sig kunna säga ifrån om 

en kollega bryter mot värdegrunden:  

Ja, det tycker jag… men det är viktigt också att vi… vi gör det ju aldrig inför en intagen, 

det tar vi efteråt isåfall, att vi säger till någon att det kanske du inte borde ha sagt, eller 

hur tänkte du där när du sa det här för det var dumt, men aldrig inför en intagen att du 

spelar ut varann.  

Vidare lyftes en svårighet kring att “arbeta åt samma håll” i en arbetsgrupp, vilken var att 

kollegor inte kan påverka varandras privata åsikter och värderingar. Däremot kan kollegor 

påverka varandras agerande som inte går i linje med bland annat Kriminalvårdens värdegrund. 

Det går i sin tur att koppla ihop med vikten av att hålla samma ståndpunkt som teamet då 

öppna meningsskiljaktigheter mellan team-medlemmarna kan skapa svårigheter för ett enigt 

agerande (jfr Goffman, 1959/2014). Att agera på ett etiskt korrekt sätt enligt Kriminalvårdens 

värdegrund, för att skydda enhetligheten i arbetsgruppen, kan innebära att medlemmarna blir 

tvungna att ansluta sig till teamets offentliga ståndpunkt (ibid.). Adam beskrev vikten av detta 

och dess inverkan på hur arbetsgruppen framstår:  
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Jag kan inte påverka min kollega, hur den ska se på det, men jag kan förhindra visst 

beteende som jag tycker är… som jag tycker inte är korrekt. Men målet är att 

arbetsgruppen ska ha någon slags… ett ansikte utåt, och att den ska vara korrekt, 

förutsägbar, human, förstående, inlevande.  

Det framkom även att det är viktigt att säga samma sak till klienter för att inte skapa 

förvirring, vilken också är en del i att ha en enhetlighet i arbetsgruppen. Även detta visar på 

vikten av att ansluta sig till teamets offentliga ståndpunkt, i detta fall vad gäller agerande 

gentemot klienterna (jfr Goffman, 1959/2014). Olle beskrev en konsekvens av att inte hålla 

samma ståndpunkt gentemot klienterna: 

Det viktigaste är ju egentligen att alla arbetar samma, enklaste hade varit om alla hade 

tyckt likadant, men vi är ju inga robotar, vi är ju människor, för då hade ju aldrig något 

hänt, för våra intagna är ju specialister på att genomskåda, dom ser ju vilka dom kan 

påverka… och hade alla varit likadana här, svarat den intagne samma svar, så hade det 

varit lättare för oss också. Dom… till slut kan dom lära sig kanske vem dom ska fråga för 

att dom vill ha ett visst svar.  

Olle menade att det är av stor vikt att ha samma förhållningssätt gentemot de intagna för att 

minska risken för godtycklig behandling, vilket enligt Olle kan resultera i att de intagna kan 

börja vända sig till olika personal beroende på vilket svar de vill ha.  

Vidare betonade flertalet intervjupersoner vikten av att ha ett förtroende för sina kollegor och 

ha ett öppet klimat där de anställda ska kunna lufta sina tankar och vara självreflexiva. 

Samtidigt ska de även kunna kommunicera med varandra om varandras agerande i olika 

situationer och lyfta vad som hade kunnat göras bättre. Även här beskrevs en central del av 

agerandet i den bakre regionen där teammedlemmar kan ge varandra konstruktiv kritik kring 

framträdandet (jfr Goffman, 1959/2014). Vidare betonades vikten av ett öppet samtalsklimat 

vilket även är en del i det informella språket som är framträdande i den bakre regionen (ibid.). 

Elma beskrev det öppna samtalsklimatet på följande vis:  

Det är väl att man är väldigt öppen och liksom vågar peta i sina brister för det finns det ju 

alltid liksom hur man behandlar folk etiskt, speciellt i det här yrket för det är en väldig 

maktobalans tycker jag, och det är ju extra viktigt att man pratar om det då men då gäller 

det också att man är öppen för diskussionen och vågar se till vad man hade kunnat göra 

bättre. Så helt klart att liksom prata om det och vara öppen med när man kände såhär, det 

här kändes inte bra. Varför? 



 

42 

Ovanstående citat blir inom ramen för denna studie intressant att se i relation till Nordvedts 

(Christoffersen, 2017) perspektiv på professionsetik. Nordvedts perspektiv förankrar 

professionsetiken i relationen mellan den professionelle och klienten samt ansvaret av att 

agera utifrån klientens bästa (ibid.). Elmas citat fokuserar också på relationen mellan den 

professionelle och klienten då hon uttrycker vikten av att ha ett etiskt bemötande i arbetet som 

kriminalvårdare, speciellt då det innebär en maktposition gentemot klienterna. Hon betonade 

även vikten av att vara självreflexiv för att kunna förbättra sitt etiska agerande.  

6.2.1 Arbetsmiljö 

Flera av intervjupersonerna framhöll att arbetsmiljön var stressig och att de var under stor 

press, särskilt i dagsläget under rådande Covid-19-pandemi men också till följd av en ovanligt 

hög beläggningsgrad.  

Men som det ser ut nu till exempel med beläggningsläget nationellt så är det väldigt 

ansträngt generellt, det är svårt, det ställs högre krav på oss som medarbetare, det ställs 

höga krav på klienterna också, vilket leder till ett mer ansträngt läge, vilket innebär 

naturligtvis att kvaliteten går ner, lite i alla fall, oavsett hur mycket vi anstränger oss. 

(David) 

När verksamheten har ett sådant ansträngt läge påverkar det självfallet personalen och deras 

arbete. Marie uttryckte att det är svårt att utföra någon typ av påverkansarbete med klienterna 

i dagsläget till följd av rådande omständigheter:  

Kanske inte just nu i dagsläget med coronan för den är ju svår att komma åt… så det blir 

väldigt mycket, lite löpande band där.  

Personalen har således inte tid för det relationsskapande som Svensson (2001) menar är 

essentiell för den vårdande makten, som har som syfte att vägleda klienten till ett nytt liv, med 

normer som är acceptabla i samhället. När detta arbete uteblir kan vi se att häktespersonalen 

istället måste fokusera på andra värden i värdegrunden såsom säkerhet och effektivitet, medan 

värden som positiv påverkan och inlevelse hamnar i skymundan. Häktespersonalen får således 

litet utrymme för att påverka huruvida klienten blir “bättre ut” eller inte. Det kan vi se i 

relation till Svensson (2001) som menar att om den vårdande makten inte får utrymme 

minskar klientens möjlighet att bli introducerad för en annan livsstil och kanske bli motiverad 

att förändra sitt liv, vilket kan leda till att förändring antingen fördröjs eller uteblir helt.  
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David uppgav också att arbetet som kriminalvårdare är av sådan natur att det kräver en hög 

medvetenhet hos den anställda, där man hela tiden måste vara alert och beredd på oväntade 

händelser: 

Man får ju hela tiden vara medvetna, vilka vi arbetar med, man får hela tiden göra 

riskbedömningar, personlig kännedom om klienter, hur vi interagerar med klienter och 

hur vi pratar på arbetstid, för en dialog, så det där är en konstant tillvaro här. Vi kan aldrig 

släppa lös, vi måste hela tiden vara på vår vakt.  

Flertalet intervjupersoner betonade att arbetet som kriminalvårdare är ett stressigt yrke med en 

arbetsmiljö som innebär krävande arbetsuppgifter med bland annat riskbedömningar för att 

undvika potentiellt hotfulla situationer. Dessa resultat går att se i jämförelse med tidigare 

forskning om att en kriminalvårdare behöver besitta en hög nivå av professionsetik för att 

utföra de krävande arbetsuppgifterna som arbetet innebär (jfr Gorman & Meriac, 2016;Stohr 

et al. 2000). Att en kriminalvårdare besitter en hög nivå av professionsetik syns i denna 

studies resultat genom bland annat vikten av en enhetlighet och samarbete i arbetsgruppen för 

att kunna utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Vidare kan det ses i ovanstående citat om 

att en kriminalvårdare hela tiden måste vara medveten om sitt eget agerande, sin omgivning 

och de intagna i samarbete med sina kollegor. Detta kan tänkas visa prov på en hög 

arbetsmoral, självdisciplin och pålitlighet gentemot arbetet och kollegorna samt vikten av ett 

hårt arbete. Egenskaper som dessa har redogjorts för tidigare i denna studie under tidigare 

forskning och sedan setts i jämförelse med Grimens perspektiv på professionsetik (jfr Gorman 

& Meriac, 2016;Lambert & Hogan, 2009;Christoffersen, 2017). Med andra ord kan vi se en 

parallell i våra resultat gentemot tidigare forskningsresultat men även en likhet i hur Grimen 

definierar professionsetik där formaliserade normer och värderingar ska se till att 

samhällsuppdraget efterföljs (jfr Christoffersen, 2017). Däremot lyfte intervjupersonerna även 

andra resonemang som går att se mer i linje av Nordvedts perspektiv på professionsetik, där 

fokus ligger på relationen mellan klienten och den professionelle vilket grundas i omtanken 

om klientens bästa (ibid.). Ett sådant resonemang går att se i följande citat där just relationen 

mellan klienten och den professionelle diskuteras utifrån ett etiskt perspektiv. I 

Kriminalvårdens värdegrund (Kriminalvården, 2007) lyfts att en kriminalvårdare ska känna 

engagemang och delaktighet i arbetet gentemot klienterna. På frågan om hur mycket en 

kriminalvårdare utifrån ett etiskt perspektiv bör engagera sig i klienternas liv svarade flertalet 

att det beror på fall till fall, Elma uttryckte det på följande vis: 
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Olika klienter kräver olika mycket engagemang och delaktighet, sen tycker jag att man 

fortfarande behöver vara det här att du… kan vara professionell i ditt bemötande, du ska 

inte engagera dig mer än så. Och jag tror det är där det är viktigt att veta vad du har för 

roll egentligen, vilka kontakter är det inte du ska ta och vad ska du göra. Annars är det 

nog lätt att, jag tror det är många som går över det liksom, man har ju för engagerade och 

delaktiga. 

Flera intervjupersoner betonade hur en kriminalvårdare inte ska engagera sig och bli för 

involverad i intagnas rättsfall och liv, då det skapar risk för utbrändhet hos personalen. Vi 

tolkar det som att den pressade arbetsmiljön är sådan att personalen för att orka med arbetet 

behöver vara medveten om och hålla en distans för att inte engagera sig i klienternas liv för 

mycket. Intervjupersonerna uttryckte även att det kan påverka den intagne om personal 

engagerar sig för mycket. Samir beskrev att en konsekvens annars kan bli att: 

Om du går in och grottar i alla människors rättsfall, så antingen kan du få en bias om den 

personen är skyldig eller inte.  

Om en kriminalvårdare engagerar sig mycket i en intagens liv kan det tyda på att denne 

förvandlat en del av den främre regionen till den bakre genom att inta ett mer informellt språk 

och förhållningssätt (jfr Goffman, 1959/2014). En situation är sällan helt renodlad när det 

gäller formellt kontra informellt beteende men i detta fall kan det enligt ovanstående citat 

betyda ett brytande av framträdandet som kanske inte alltid är det bästa för varken den intagne 

eller den anställde (ibid.). Vidare beskriver intervjupersonerna att relationsskapande med 

klienter kan vara komplext och kräver viss fingertoppskänsla. Svensson (2001) menar att även 

då relation och en typ av ritualiserad vänskap är central i den vårdande makten, behöver även 

hjälparen ha en medvetenhet kring sin maktposition. För att hjälpa klienten mot ett bättre liv 

behöver denne inte vara en vän utan hjälparen behöver fungera som vägledare och förebild, 

alltså innehar häktespersonalen en auktoritär roll i relationen (ibid.). En för vänskaplig och 

privat relation med klienten skulle således riskera att inte ge lika god rehabilitering.  

Sammanfattningsvis behandlar detta tema hur arbetsgruppen förhåller sig till värdegrunden 

och vilka omständigheter som påverkar det dagliga arbetet. Något som lyftes som otroligt 

viktigt av alla intervjupersoner var vikten av gott samarbete i arbetsgruppen. Att “arbeta åt 

samma håll” nämndes ofta och en förutsättning för att kunna göra det är vikten av 

förberedelse och träning inför olika moment som kan inträffa i det dagliga arbetet. God 

kommunikation och öppet samtalsklimat togs också upp som en central del i en fungerande 
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arbetsgrupp; att kunna kommunicera och arbeta tillsammans trots eventuella 

meningsskiljaktigheter. Att hålla en enad front som arbetsgrupp gentemot de intagna var av 

stor vikt, exempelvis att säga samma sak till klienterna och inte tillrättavisa varandra inför 

klienterna, utan att hålla en professionell framtoning. Dock upplevde många av 

intervjupersonerna att arbetsmiljön var stressig med hög arbetsbelastning, särskilt nu under 

rådande pandemi. Detta påverkade häktespersonalens möjlighet för relationsskapande och 

påverkansarbete med klienterna, istället blev fokus på säkerhet och effektivitet, en “löpande 

band”-inställning. De anställda lyfte också vikten av att inte engagera sig för mycket i 

klienterna, utan försöka hålla en viss distans, för att de anställda ska orka arbeta och inte 

riskera utmattning samt inte komma för nära och bli för privata med klienter. 

6.3 Värdegrunden i yrkesrollen 

Under intervjutillfällena var intervjupersonernas förhållningssätt i yrkesrollen ett 

genomgående tema och grund till hur de omsätter värdegrunden i praktiken. 

Intervjupersonerna var alla överens om att deras yrkesroll på häktet var en komplex sådan 

som krävde en del av dem som personer. De flesta av informanterna uppgav att 

yrkesuniformen då var en trygghet, ett sätt att enklare kunna vara i sin yrkesroll. Vi tolkar 

uniformen som ett exempel på Goffmans (1959/2014) definition av en fasad, där den används 

som en utrustning för att uttrycka aktörens roll i det givna framträdandet. Den används som en 

tydlig distinktion för när personen stiger ur och i sin roll som kriminalvårdare.  

Jag brukar alltid tänka som så att… när jag tar på mig uniformen, så ska jag vara 

professionell. Och då känner jag mycket tryggare i det jag gör, när jag har uniformen på 

mig. Hade jag föreläst för någon skola eller träffat er här, och varit civilklädd, jag tror inte 

jag hade känt mig lika trygg, jävligt knepigt men för mig… jag klär i mig den här rollen 

och så är jag kriminalanställd och representerar kriminalvården fram till klockan är 10 

över 4 när jag går hem, och det känner jag mig jättetrygg i. (Olle) 

Vidare framkom vikten av en distinktion mellan yrkesrollen och det privata för att kunna 

utföra arbetet på ett bra sätt, vilket även lyfts i värdegrunden bland annat i form av 

nyckelordet klientnära - personligt men inte privat (Kriminalvården, 2007). Bland annat 

formuleras det genom att kriminalvårdare bör försöka lämna det privata utanför dörren för att 

sedan träda in i en professionell arbetsroll. David uttryckte ett sådant resonemang på följande 

vis: 
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Professionalitet för mig innebär att arbeta på ett sätt som man kan stå för, en distinktion 

mellan professionalitet och privat. Att man särskiljer på vem man är på arbetsplatsen och 

att man följer de lokala rutiner och att man träder in i en annan slags kapacitet och att 

man är medveten om det och följer det. För gör man inte det då kan det bli väldigt svårt 

generellt att arbeta, för vi är väldigt många olika människor här i olika åldrar och kön och 

alltihopa. Om alla levde som dom gör på fritiden, då blir det väldigt svårt att driva en 

verksamhet. 

Marie uppgav att hon associerar distinktionen mellan sin yrkesroll och det privata med att 

kunna hänga in sina nycklar i slutet på dagen:  

Jag brukar säga såhär... alla dagar man får hänga in sina nycklar och man är hel, man 

behöver inte vara ren, men man är hel, det vill säga man inte har några fysiska skador, då 

har man gjort ett bra jobb.  

 

Detta citat visar även på en tydlig fasad i form av den inramning som arbetsplatsen är bunden 

till, där framträdandet avslutas när kriminalvårdaren går hem för dagen (jfr Goffman, 

1959/2014).  

Intervjupersonerna David och Marie lyfte samtidigt hur uniformen, både deras egna och de 

intagnas, kunde bidra till en viss avhumanisering av de intagna. Marie berättade att:  

Även fast jag har min uniform på mig och dom har sin uniform på sig så är vi ändå 

människor, och kunna sitta ner och prata och ta en kaffe och spela kort eller något sånt, 

det gör så mycket, det känns normalt liksom.  

David formulerade det följande vis: 

Det blir lätt att det blir så anonymiserat, att alla går in med uniform, och dom har sin egen 

uniform, dom intagna, att kunna sära på dom som grupp och se dom som individer, som 

människor, enskilda på individnivå, jamen se var dom kommer ifrån, och om det till 

exempel är dåliga beteenden som man bemöter, jamen vad står det för, vart kommer det 

ifrån och hur kan vi bemöta det på bästa sätt? 

Båda ovanstående citat menar vi visar på en medvetenhet kring sin maktposition och 

uniformen som uttryck för denna. Vidare lyfts vikten av att bemöta de intagna som jämlikar 

och utefter människovärdesprincipen. Marie lyfte hur “normalt” umgänge är värdefullt för de 

intagna och där kan vi se en typ av relationsbyggande som visar på en vårdande makt, där 

relationen och goda förebilder är det essentiella för att nå en förändring hos den intagne (jfr 
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Svensson, 2001). Under intervjutillfällena lyfte flertalet informanter att aktivt lyssnande, att 

bemöta de intagna jämlikt och upprätthållandet av goda relationer med de intagna var av vikt 

om ett förändringsarbete skulle vara möjligt. När vi ställde frågan om huruvida personalen 

arbetar för positiv påverkan hos klienterna svarade Marie på följande vis: 

Vi kan ju börja och så lite frön här och var, liksom vi är ju kontaktmän också så att vi ska 

ju se om dom har något behov av utbildning till exempel [...] Vet man med sig att det här 

kommer bli en ganska lång vistelse, då kan man ju börja jobba med det redan från början. 

Sen finns det ju dom här som är återkommande, som man vet det är inte kriminalvård då 

vi gör, utan det är kriminalförvaring och liksom göda upp dom så dom orkar att gå en 

rond till liksom. 

Detta citat återspeglar det som Svensson (2001) menar är en del i den vårdande makten; 

kriminalvårdarna ska finnas som stöd och försöka motivera de intagna till positiv förändring, 

men de intagna måste själva välkomna stödet och finna motivation till förändring för att det 

ska bli möjligt. Intagna som inte är öppna för förändring får istället främst förvaras.  

Vidare framkom det hur en viktig del i arbetet är att kunna växla mellan den professionella 

rollen och en mer personlig roll, för att kunna anpassa sitt bemötande gentemot klienter i olika 

situationer. Flera informanter lyfte som sagt vikten av att kunna visa en mänsklig sida 

gentemot klienter men samtidigt betonas att kunna växla till en mer maktutövande sida vid 

behov. Samir beskrev en sådan situation:  

Vi hamnar i situationer ibland där man säger till en intagen att du ska på tingsrätt, "nej jag 

vill inte idag". Alltså, det finns inte att du kan säga så, du ska dit. [...] Jag kan stå och 

prata med en intagen i någon timme om alldagliga saker, sen helt plötsligt måste jag slå 

på den professionella sidan och leverera den här klienten till en tingsrättsförhandling, den 

här personen vill inte, då får jag helt plötsligt slå på den sidan och säga, du ska dit. [...] 

Det är något som är extremt svårt, professionalitetsknappen måste av och på ganska 

mycket.  

Vi tolkar det som att citatet visar en bild av att behöva ta in ett informellt beteende ibland för 

att skapa relation med den intagne, men även att snabbt kunna växla tillbaka till det formella 

beteendet, vilket visar på att det sker en kompromiss mellan de olika beteendena (jfr 

Goffman, 1959/2014). Vi kan också relatera till vårdande makt när Samir beskriver att han 

och den intagne först är vänskapliga med varandra. När den intagne sedan motsätter sig 

maktutövning behöver Samir utöva större grad av kontroll gentemot denne och på så sätt 
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upprätthålla rådande maktpositioner, vilket Svensson (2001) påpekar gör att till synes 

vänskapliga relationer ibland hamnar i bakgrunden.  

I relation till tidigare forskning kan vi i dessa resonemang, där Samirs citat utgör ett exempel, 

se att intervjupersonerna känner av dubbelheten mellan en “säkerhetsinställning” och en 

“rehabiliteringsinställning” i yrkesrollen (jfr Bruhn et al, 2013). Intervjupersonerna använder 

dock inte dessa begrepp utan dubbelheten uttrycks istället genom exempelvis behovet av att 

slå på och av “professionalitetsknappen”. Skillnaden gentemot tidigare forskning är att den 

rehabiliterande inställningen i denna studie framkommer genom ett mer mänskligt, personligt 

bemötande och inte ett rehabiliterande eller behandlande i sig. Flertalet intervjupersoner 

uppgav svårigheter med att inneha ett rehabiliterande fokus inom häktet i och med att det 

sällan finns tid eller resurser till det. Det ansvaret ligger mer på frivården och anstalten, enligt 

intervjupersonerna. Dubbelheten manifesteras alltså istället mellan en mer mänsklig sida och 

en mer säkerhetsfokuserad sida. 

En annan del som belyser komplexiteten i kriminalvårdens yrkesroll är att samtidigt som 

vikten av en av- och på-knapp lyftes, betonades även svårigheterna i att hålla tillbaka egna 

känslor och balansen kring hur engagerad en vårdare bör vara i enskilda fall. Adam uttryckte: 

 

Ibland måste jag blockera till och med vad dom är misstänkta för, för att kunna ha någon 

slags neutral approach till dessa människor, och det är inte lätt.  

 

Vidare beskrevs svårigheter kring att inte bli påverkad själv när det förekommer hot och våld 

mot personal samtidigt som klienten ska behandlas med respekt. Elma berättade hur sådana 

situationer kan göra det “svårt att inte gå upp i affekt” och att personalen efter hand fick lära 

sig när de behövde backa i en situation. Dessa resonemang visar på hur personalen ibland 

känner svårigheter med att hålla tillbaka de informella beteende som generellt inte hör hemma 

i den främre regionen där framträdandet sker (jfr Goffman, 1959/2014). Beteenden som stör 

upprätthållandet av framträdandet hör inte hemma i den främre regionen vilket beskrevs 

genom att kriminalvårdaren efter hand lär sig att backa i situationer för att undvika att det sker 

(ibid.).  

 

Sammanfattningsvis har detta tema behandlat hur kriminalvårdare i sin yrkesroll relaterar till 

värdegrunden samt vilka omständigheter, faktorer och situationer inom yrkesrollen som kan 

gynna eller vara till nackdel för omsättningen av värdegrunden i praktiken. En faktor är 
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uniformen som både ingav en trygghet i yrkesrollen och en känsla av professionalitet 

samtidigt som den kunde bidra till en avhumanisering av de intagna. En distinktion mellan 

yrkesrollen och det privata ansågs vara av stor vikt i det dagliga arbetet för att upprätthålla en 

professionalitet. En annan betydande faktor är människovärdesprincipen; att se de intagna 

som individer och behandla dem därefter. Därtill följer även en medvetenhet om den 

maktposition det innebär att vara en kriminalvårdare. Inom yrkesrollen lyftes det även som 

viktigt att ha en av- och påknapp, med vilket menas att kunna växla mellan en professionell 

roll kontra en mer personlig roll gentemot de intagna i olika situationer. 

 

7. Avslutande diskussion  

Kriminalvården som organisation har genom de senaste decennierna genomgått flertalet 

förändringar och utvecklingar inom verksamheterna, vilket bland annat mynnat ut i en ny 

gemensam värdegrund uttryckt i två värdegrundsdokument. Enligt inledningen i den etiska 

koden är syftet med dessa dokument att göra det “lätt att göra rätt” (Kriminalvården, 

2020a:3). Dessa ord väckte ett intresse hos oss att undersöka hur värdegrunden omsätts i det 

dagliga arbetet och om Kriminalvårdens arbetshäfte för etikarbete (Kriminalvården, 2007) 

faktiskt gör det lättare att göra rätt. Syftet med den här studien var således att fördjupa 

förståelsen kring hur omsättningen av värdegrunden ser ut i praktiken för anställda på häkten, 

samt hur de förhåller sig till det gemensamma arbetshäftet för etikarbete i det dagliga arbetet. 

Vi ville genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer undersöka hur 

häktespersonal förhåller sig till värdegrunden, samt vilket utrymme de har att själva påverka 

och utforma etiska riktlinjer på sin arbetsplats.  

 

Vid eftersökningar av tidigare forskning fann vi en hel del forskning inom fältet av 

Kriminalvård både i en svensk och en internationell kontext, dock hade vi svårigheter att hitta 

studier kring kriminalvårdares etiska arbete utifrån en organisatorisk värdegrund. Vi fann att 

forskningsfältet med skärningspunkten mellan etik och Kriminalvård fokuserade mer på ett 

etiskt agerande utifrån specifika klientgrupper eller specifika omständigheter. Vi ansåg även 

att det var intressant att undersöka hur det ser ut just inom häktesverksamhet då de flesta 

studier vi fann gällande etik och kriminalvård fokuserade på kontexten av frivård eller anstalt. 

Vi ville genom studien bidra till forskningsfältet av etik inom Kriminalvården utifrån 

organisationens värdegrund, genom infallsvinkeln hur häktespersonal omsätter värdegrunden i 

praktiken. 
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Vår första forskningsfråga berörde vilket utrymme Kriminalvårdens värdegrund har i det 

dagliga arbetet på häktet. Vi kunde i vår analys av vårt resultat se att vissa delar av 

värdegrunden var central i det dagliga arbetet, exempelvis distinktionen mellan en mer privat 

eller personlig roll i yrkesrollen. Häktespersonalen upplevde att de delar i värdegrunden som 

var av störst vikt i just deras verksamhet fokuserade främst på professionalitet och säkerhet, 

då utformningen av verksamheten i sig inte ger stort utrymme för delar som positiv påverkan 

och utrymme för utveckling och förändring. Vissa av intervjupersonerna uppgav att de ändå 

försökte påverka och stödja de intagna, inom arbetsplatsens ramar, medan andra menade att 

de mer fokuserade på förvaring och säkerhet. I analysen diskuteras hur verksamhetens 

ramverk påverkar personalens handlingsutrymme på så vis att de får begränsad flexibilitet när 

det kommer till individuella lösningar och stöd för klienter, då arbetsplatsens regelverk och 

rutiner inte ger svängrum för detta (jfr Dellgran, 2015). Detta går även att se i relation till 

tidigare forskning i Bruhn et al. (2008) studie där författarna kommer fram till tre 

subkulturella delningar i yrkesidentiteter- och kultur. En delning består av en blandning 

mellan säkerhetsfokus och behandlingsfokus, dock kommer kontaktmannaskapet ofta i andra 

hand på grund av tidsbrist och formella rutiner prioriteras (ibid.). I en parallell till vår studie 

går det att se att flera av häktespersonalen försöker inneha fokus på både rehabilitering och 

säkerhet, men att det på grund av arbetsplatsen utformning blir svårt att kombinera de båda 

och att rehabiliteringen ändå ofta måste bortprioriteras.  

En viktig del för en fungerande verksamhet som betonades av alla informanter var att ha ett 

gott samarbete inom arbetsgruppen, vilket även är en central del i Kriminalvårdens 

värdegrund. Detta indikerar att vissa delar av värdegrunden får utrymme i det dagliga arbetet, 

även om några av informanterna menar att detta är en del av deras egna värderingar och etik, 

snarare än något som är initierat till följd av värdegrunden. I analysen relaterade vi vikten av 

ett gott samarbete och att arbeta åt samma håll till Goffmans (1959/2014) begrepp team, som 

innebär att en grupp personer samarbetar i en framställning av en rutin.  

Det framkom i intervjuerna att värdegrunden fick ett konkret utrymme i det dagliga arbetet i 

form av att den presenterades på introduktion och grundutbildning, samt att dokumenten 

sedan finns tillgängliga i verksamhetens egna intranät. Personalen har eget ansvar att gå in 

och läsa dokumenten om de anser att de är i behov av det. Vidare diskuterades eventuella 

etiska frågor och dilemman vid behov samt under rutinmöten och arbetsplatsträffar.  
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Vår andra forskningsfråga berörde om personal på häktet uppfattar att Kriminalvårdens 

värdegrund används och genomsyrar den vardagliga praktiken med klienterna och i så fall på 

vilket sätt. Som nämnt ovan hade intervjupersonerna vissa meningsskiljaktigheter kring detta. 

Vissa ansåg att värdegrunden inte hade en central del i arbetet utan det var personalens egna 

värderingar och etik som var av vikt, medan andra menade att värdegrunden genomsyrade det 

dagliga arbetet och fungerade som en etisk verktygslåda för personalen. Utifrån ett 

professionsetiskt perspektiv med avstamp i tidigare forskning kunde vi dra kopplingar till 

både Grimens och Nordvedts (Christoffersen, 2017) perspektiv på professionsetik. Grimens 

perspektiv blir tydligt genom uttryck som att värdegrunden är likt en verktygslåda att utgå 

ifrån, vilket kan menas syfta till de formaliserade normer och värderingar i form av 

yrkesetiska riktlinjer framtagna av yrkesorganisationen. Kriminalvårdarna använder med 

andra ord värdegrunden och den etiska koden som en kodex som ska se till att 

samhällsuppdraget av att arbeta som en kriminalvårdare efterföljs. De som lyfte vikten av 

egna värderingar samt det egna ansvaret går mer i linje med Nordvedts perspektiv, där vikten 

av den professionelles självständiga ansvar att agera etiskt utifrån klientens bästa står i fokus 

(ibid.). 

Något som flertalet intervjupersoner var överens om var att värdegrunden var svår att 

applicera och använda i det dagliga arbetet, i avseendet av att kunna ha en positiv påverkan 

samt skapa möjligheter till utveckling och förändring för klienterna. Många uppgav en vilja 

av att utföra rehabiliteringsinriktat arbete, men att utrymme för att nå ut och påverka positivt 

sällan fanns, då arbetet i kontexten av ett häkte innebär att de intagna ofta är inlåsta 23 timmar 

om dygnet. Flera intagna stannar inte heller på häktet under en längre tid, utan blir frisläppta 

eller går vidare till frivård eller anstalt. Likt andra studier från tidigare forskningsunderlag 

inom fältet av säkerhet kontra behandling/rehabilitering, kunde vi i relation till ovanstående 

resonemang se att kriminalvårdarna upplever en dubbelhet i sin yrkesroll (jfr Bruhn et al. 

2013; Bruhn et al. 2008;Holm et al. 2014). Till skillnad från tidigare studier handlar denna 

dubbelhet snarare om rehabilitering kontra snäva ramar inom häktet, där säkerhet går före 

rehabilitering och möjligheten för att kunna påverka är begränsad. Flera intervjupersoner 

uppgav att de försökte få in positiv påverkan och en rehabiliterande inställning, genom att 

fokusera på ett mänskligt och personligt bemötande gentemot klienterna när tillfälle gavs. 

Dubbelheten manifesteras alltså istället mellan en mer mänsklig sida och en mer 

säkerhetsfokuserad sida. Detta kunde vi även relatera till begreppet vårdande makt, där 
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personalen inom sina ramar använde relationsbyggande och vänligt bemötande som ett sätt att 

nå fram och påverka klienten positivt (jfr Svensson, 2001).  

Vår sista och tredje forskningsfråga behandlade vilka förutsättningar för, samt möjligheter 

och hinder häktespersonalen ser i att utforma vardagens etik i sitt dagliga arbete. Många av de 

möjligheter och hinder vi kunde identifiera relateras till de centrala delar av värdegrunden 

som tagits upp ovan. Samarbete framkom i sig vara en förutsättning och en möjlighet för att 

utforma en gemensam etik i vardagen. Förutsättningar som lyftes för att arbetsgruppen skulle 

ha ett gott samarbete var att tillsammans kunna träna inför situationer genom utbildningar 

samt feedback och diskussion mellan kollegor. I analysen relaterade vi de arenor som 

personalen kunde samla sig och förbereda sig inför olika situationer till Goffmans 

(1959/2014) begrepp bakre regionen. I den bakre regionen kan ett team, i detta fall 

arbetsgruppen, samla sig och tillsammans reflektera över samt omarbeta delar av sitt 

framträdande om behov finns. Vidare lyftes även vikten av ett öppet samtalsklimat, förtroende 

mellan kollegor samt att hålla en enad front gentemot klienter. En svårighet eller hinder i ett 

samarbete var att inte kunna påverka kollegors eventuellt problematiska åsikter och 

värderingar, i relation till värdegrunden och ett etiskt bemötande. Dock betonades att kollegor 

kan påverka varandras agerande ifall det inte skulle gå i linje med värdegrunden, samt att alla 

i arbetsgruppen har ett ansvar att agera på ett etiskt korrekt sätt enligt Kriminalvårdens 

värdegrund, för att skydda enhetligheten i arbetsgruppen. Detta kunde vi se i relation till 

Goffmans (1959/2014) begrepp team där medlemmarna bör ansluta sig till teamets offentliga 

ståndpunkt, i detta fall Kriminalvårdens värdegrund, för att skydda verksamhetens 

verklighetsdefinition. Intervjupersonerna uppgav även att de ibland känner svårigheter med att 

hålla tillbaka de informella beteende som generellt inte hör hemma i den främre regionen där 

framträdandet sker (jfr Goffman, 1959/2014). Vi relaterade dessa resonemang till den främre 

regionen då beteenden som stör upprätthållandet av framträdandet inte hör hemma i den 

främre regionen. Intervjupersonerna beskrev att de efter hand lär sig att backa i situationer för 

att undvika att det sker (ibid.). 

Flera av intervjupersonerna tog upp hur deras uniform underlättade deras möjligheter att 

upprätthålla sin professionella yrkesroll, samt ingav en känsla av trygghet och tydlig 

distinktion mellan deras privata och professionella roll. Det uppgavs att när man började sitt 

arbetspass klev in i rollen som kriminalvårdare, där verksamhetens mål och värderingar 

hamnade i fokus. Uniformen och dess funktion samt bundenhet till arbetsplatsen och 
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arbetsrollen kunde vi se som ett exempel av Goffmans (1959/2014) definition av en fasad. 

Den används som en utrustning för att uttrycka aktörens roll i det givna framträdandet och där 

framträdandet avslutas när kriminalvårdaren går hem för dagen (ibid.). Samtidigt som 

uniformen var en trygghet i professionen, betonade flera av informanterna vikten av att 

bibehålla en medvetenhet kring den maktposition den medför. För att undvika att 

avhumanisera de intagna lade flera av häktespersonalen vikt vid att i den mån det var möjligt 

bygga goda relationer med de intagna, genom bland annat umgänge och aktivt lyssnande. 

Denna typ av relationsbyggande och upprätthållandet av goda relationer är en central del i den 

vårdande makten, där goda förebilder är av stor vikt för att skapa förutsättningar för ett lyckat 

förändringsarbete med den intagne (jfr Svensson, 2001).  

Ett hinder i att utforma vardagens etik på häktet som togs upp av informanterna var 

arbetsmiljön. Den uppgavs vara stressig, särskilt i dagsläget till följd av rådande pandemi 

samt ett nationellt ansträngt beläggningsläge. Detta pressade läge menade häktespersonalen 

ledde till att de tvingades bortprioritera relationsskapande och försök till påverkansarbete, för 

att lägga fokus på säkerhet och effektivitet. De delar ur värdegrunden som tar upp påverkan, 

utveckling och inlevelse faller således bort då andra delar såsom säkerhet, effektivitet och 

korrekthet måste komma i första hand. Bortsett från rådande läge uppgav intervjupersonerna 

generellt att delar ur värdegrunden som engagemang och delaktighet var något som behövde 

tillämpas med viss försiktighet. Det betonades hur man som kriminalvårdare inte bör engagera 

sig för mycket och bli för involverad i intagnas rättsfall och liv, både för den intagnes skull 

men även för personalen då det kan skapa risk för utbrändhet och godtycklighet. Detta kunde 

vi se i relation till balansgången i utövandet av vårdande makt, där hjälparen i den 

ritualiserade vänskapen behöver inneha en medvetenhet och fokusera på att vägleda klienten 

snarare än att bli en vän (jfr Svensson, 2001).  

Det största hindret vi kunde identifiera hos häktespersonalen när det kom till att utforma 

vardagens etik var värdegrundens utformning i sig. Den ansågs i sin helhet som svår att 

tillämpa i verksamheten, då flera av dess delar ansågs svårapplicerbara på verksamheten och 

inte skrivna för häkte, utan främst för anstalt och frivård. Flera uttryckte att värdegrunden var 

“luddig”, visserligen lättförståelig men stor och övergriplig vilket gjorde den svår för 

häktespersonalen att tillämpa i arbetet. Vi kunde se att värdegrundens utrymme i arbetet 

varierade bland informanterna, där några ansåg att den vara central i arbetet medan vissa inte 

ansåg sig ge den särskilt stor vikt alls. Denna variation kan indikera att värdegrunden 
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formulerats för stort och luddigt, vilket medför att arbetsplatserna har svårt att följa den 

enhetligt. Implementeringen blir istället varierande, inkonsekvent och värdegrunden kanske 

då inte åtföljs som verksamheten tänkt (jfr Johansson, 2015).  

Vår huvudsakliga slutsats blir att värdegrunden till viss del får utrymme i och genomsyrar 

häktesverksamhet, men att vissa brister kan ses när det kommer till de delar som lyfter mer 

rehabiliterande värden. Häktet i sin utformning lämnar lite utrymme för påverkansarbete och 

värdegrunden i sig ger inte vägledning i hur detta arbete i en häkteskontext skulle kunna 

fungera. Dess generella utformning medför istället att personalen får tolka fritt och prioritera 

bort vissa delar ur värdegrunden, då de blir för svårapplicerbara på häktesarbete. Utifrån våra 

resultat och slutsatser skulle ett förbättringsförslag för framtida värdegrundsarbete vara att 

Kriminalvården som organisation ger varje inriktning inom Kriminalvården en mer tydlig 

vägledning i hur just den verksamheten kan applicera och implementera värdegrunden i deras 

arbete. Detta exempelvis genom att utforma vägledande värdegrundsdokument specifikt för 

varje verksamhet; häkte, anstalt och frivård. I nuläget lämnas verksamheterna med uppmaning 

om att utforma vardagens etik utifrån deras arbetsplats, men utan konkreta medel till hur de 

ska gå tillväga utifrån karaktären på deras arbetsplats. I inledningen till den etiska koden 

uppges att Kriminalvårdens värdegrund ska göra det “lätt att göra rätt”, vilket vi utifrån vår 

studie menar visat sig inte alltid vara fallet, när vi talar ur häktespersonals perspektiv.  

 

Denna studie är, utifrån våra förutsättningar, småskalig med ett litet urval och kan således inte 

sägas ge ett definitivt svar på huruvida detta är applicerbart på all häktesverksamhet i hela 

Sverige. Vidare hade det varit intressant att replikera vår studie för att se om liknande resultat 

nås, samt att göra liknande studier i kontexten av frivård och anstalt för att undersöka ifall 

personal där anser att Kriminalvårdens värdegrund är applicerbar på deras verksamhet; så som 

häktespersonalen vi intervjuat anser.  

 

7.1 Slutord 

Vi vill slutligen ödmjukt tacka alla våra intervjupersoner, som avlagt tid och engagemang för 

att hjälpa oss genomföra studien och svara på våra frågor. Speciellt under rådande läge med 

pandemi och ansträngt beläggningsläge inom Kriminalvården. Utan er hade vår studie inte 

kunnat genomföras. Vidare vill vi även ge ett stort till vår handledare Inger Kjellberg, som 

med tålamod och engagemang gett oss värdefull ledsagning genom hela skrivprocessen. 

Tack! 
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Bilaga 1 

 

 

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE 

Göteborgs universitet  

 

 

 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Josefine Larsson och Emma Bektic och vi är två socionomstudenter på institutionen 

för socialt arbete på Göteborgs universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats. Vi hör av 

oss till Er med anledning av att vi söker efter personer som arbetar inom Kriminalvården som 

skulle vilja ställa upp på intervju till vår uppsats. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur anställda inom Kriminalvården förhåller sig till 

den etiska värdegrunden (Kriminalvårdens etiska kod och etiska arbetshäfte) i sitt arbete för 

att skapa en djupare förståelse kring hur Ni upplever att värdegrunden omsätts i praktiken. Vi 

vill undersöka vilket utrymme personal ges att påverka och utforma de etiska riktlinjerna för 

sin arbetsplats.  

 

Intervjuerna kommer att ta ca en timme och behöver ske innan den 30/10. Vi kan skicka mer 

information kring intervjufrågor innan mötet. På grund av rådande omständigheter gällande 

Covid-19 finns det möjlighet att hålla intervju över zoom eller annan typ av videosamtal, men 

vi har även möjligheter att mötas upp i person. Vi skulle vilja spela in intervjuerna, men det är 

valfritt för varje intervjuperson. Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer i vårt arbete, vilket innebär att inga namn på personer eller platser 

kommer att nämnas i uppsatsen och det kommer finnas möjlighet att få läsa igenom sina citat 

innan uppsatsen är klar om så önskas. 
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Vi skulle gärna ta emot svar från er senast fredag 23/10. Hoppas att Ni vill delta i vår uppsats, 

vi ser fram emot att höra från Er! 

 

Josefine Larsson och Emma Bektic 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Tack för att du vill ställa upp på en intervju. Först och främst vill vi fråga om det är okej om 

vi spelar in intervjun med en bandspelare? Då startar vi den nu.  

Vi kommer att börja med att ge dig lite bakgrundsinformation. Syftet med denna 

intervju är att undersöka hur du som anställd inom Kriminalvården förhåller dig till den etiska 

värdegrunden (Kriminalvårdens etiska kod och etiska arbetshäfte) i ditt arbete. Vi vill skapa 

en djupare förståelse kring hur du upplever att värdegrunden omsätts i praktiken. Vi vill med 

andra undersöka vilket utrymme ni personal ges att påverka och utforma de etiska riktlinjerna 

för er arbetsplats.  

Intervjun kommer att ta ca halvtimme till en timme. Det kommer vara en av oss som 

primärt håller i intervjun medan den andre skriver korta anteckningar eller flikar in. Enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan vi ge dig största möjliga konfidentialitet 

genom att inga namn på personer eller platser kommer nämnas i uppsatsen, samt vi kommer 

anonymisera citat så långt som möjligt. Vidare kommer personuppgifterna förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem och raderas efter att studien är klar. 

Informera om vem som kan ta del av uppsatsen, att vi har rätt att använda oss av hela 

intervjun?  

Du kan när som helst välja att avbryta intervjun och inte delta. Om du önskar kan du i 

efterhand ta kontakt med oss för att läsa vilka citat som kommer att användas i uppsatsen.  

 

 

Intervjufrågor 

● Kan du berätta om din bakgrund inom Kriminalvården?  

○ Vilken typ av anställning har du? (heltid, deltid, timmar) 

○ Hur länge har du arbetat inom XX/ 

○ Vilka befattningar har du/haft? 

○ Vad krävs det för utbildning för att arbeta hos er? 

● Hur väl känner du till Kriminalvårdens etiska värdegrund? När introducerades du för 

den?  

● Har du fått ta del av arbetshäftet för etikarbete i Kriminalvården? Om ja, när och på 

vilket sätt?  



 

62 

● Anser du att innehållet i den etiska värdegrunden är lätt att ta till sig? På vilket sätt? 

● Hur jobbar ni med den etiska värdegrunden i det dagliga arbetet? Vilket utrymme tar 

den?  

● I arbetshäftet står att arbetsgrupperna själva har som uppgift att utforma vardagens etik 

kring sin arbetsplats. 

○ Hur har ni gjort hos er? 

● Upplever du att det finns utrymme för er kollegor emellan att gemensamt reflektera 

kring etiken på arbetsplatsen?  

● Vilka värderingar tycker du själv är viktiga att ha med sig i ditt arbete? 

● Vad är viktigt i en arbetsgrupp för att tillsammans kunna arbeta med den etiska 

värdegrunden?   

● Anser du att Kriminalvårdens etiska värdegrund underlättar för dig i ditt arbete? På 

vilket sätt? 

● Känner du att du kan säga ifrån om du upplever att någon i din arbetsgrupp bryter mot 

den etiska värdegrunden? 

● Vad skulle du säga är den mest utmanande arbetsuppgiften/situationen på din 

arbetsplats? Finns det några etiska svårigheter i den uppgiften? Varför/varför inte? 

 

Nyckelorden i fokus 

● Nu ska vi fokusera lite på nyckelorden i värdegrunden - klientnära, professionellt, 

rättssäkert och pålitligt. Tycker du att dom här nyckelorden beskriver det du gör i ditt 

arbete? Hur/Beskriv. 

 

● Klientnära - personligt men inte privat.  

○ Vad innebär klientnära för dig?  

○ Hur arbetar du och dina kollegor klientnära?  

○ Hur anser du att man är personlig utan att bli privat?  

○ Finns det svårigheter med ett klientnära förhållningssätt? Vilka? 

 

● Professionellt - kunskap och tydliga värderingar.  

○ Vad innebär professionalitet för dig?   

○ Vilka svårigheter anser du att det finns med ett professionellt förhållningssätt?  

○ Anser du att du och dina kollegor får tillgång till den kunskap och tydliga 

värderingar som krävs för arbetet? Hur? 
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● Rättssäkert - korrekt och förutsägbart.  

○ Vad innebär detta i praktiken?  

○ Finns det några svårigheter med att arbeta korrekt och förutsägbart?  

 

● Pålitligt - samhällsskydd och säkerhet.  

○ Berätta lite kring hur ni arbetar kring detta. Säkerhet för vem?  

○ Vad innebär rättssäkert och pålitligt för dig?  

 

Värdegrunden i olika teman 

● “I Kriminalvården samarbetar vi för hög kvalitet, effektivitet, säkerhet och positiv 

påverkan.“ Vad betyder detta för dig? 

○ Anser du att ni har ett fungerande samarbete på er arbetsplats? På vilket sätt?  

○ Vad innebär hög kvalitet på er arbetsplats?  

○ Går hög kvalitet att kombinera med effektivitet?  

○ Känner du att ert arbetssätt bidrar till en positiv påverkan för klienterna? 

 

● “Vårt arbete ger klienterna möjlighet till utveckling och förändring. Vi är tydliga och 

korrekta samt goda förebilder. Klientarbetet bygger på kunskap, smidighet och 

inlevelse utan avkall på den egna integriteten.”  

○ Vad betyder det för dig? 

○ Ger detta avsnitt dig hjälp och något att förhålla dig till när det gäller ditt etiska 

förhållningssätt gentemot klienterna? Varför/varför inte?  

○ Kan du ge ett exempel på ett etiskt dilemma som kan uppstå i arbetet med 

klienter? I ett sådant dilemma, känner du att du kan vägledas av 

Kriminalvårdens etiska kod?  

Hjälp till följdfrågor 

○ Vad är en god förebild?    

○ Vad är en etisk förebild?  

○ Hur tänker du kring den egna integriteten i ditt arbete?  

○ Hur är man inlevelsefull utan att ge avkall på integriteten? 

○ När det gäller det etiska förhållningssättet gentemot era klienter, kan du nämna tre 

ord/egenskaper som du tänker på?  
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● “Vi känner ansvar för och är stolta över vårt samhällsuppdrag och är lojala med 

verksamhetens syfte och mål.” Vad betyder detta för dig? 

○ Vad innebär Kriminalvårdens samhällsuppdrag för din arbetsplats?  

○ Hur mycket ansvar behöver du som enskild ta?  

○ Är du stolt över att arbeta inom Kriminalvården?  

○ Vad innebär lojalitet till verksamheten för dig?  

○ Hur balanserar du straffets verkställighet med uppgiften att påverka och 

rehabilitera intagna? Upplever du en dubbelhet kring detta i din yrkesroll? 

 

● “Vi känner engagemang och delaktighet i arbetet och förstår den egna arbetsinsatsens 

betydelse för helheten. Vi utför vårt arbete så att förtroendet för Kriminalvården 

stärks.” Vad betyder detta för dig? 

○ Hur engagerad och delaktig ska man vara gentemot klienterna? 

○ Finns där en balans mellan delaktighet och distans/egen integritet? Hur 

upprätthåller man den balansen? 

○ Hur stärker man förtroendet för Kriminalvården?  

 

 

 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! Är det något du vill lägga till eller har du något ytterligare 

svar på någon tidigare fråga?  

Annars tackar vi för oss och vi kan skicka uppsatsen till dig när den är färdigställd om du så 

önskar.  


