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Kriminalvårdares vardagliga arbete hamnar lätt i skymundan då medier ofta väljer att 

uppmärksamma dramatiska händelser eller skandaler, såsom rymningar. 

Denna uppsats syftar till att analysera den sociala och emotionella kontroll som råder mellan 

kriminalvårdare. Då kriminalvården är en arbetsplats fylld av regler krävs det även en viss reglering 

mellan kollegor.  

Vi har med hjälp av sju kvalitativa intervjuer med kriminalvårdare (tre kvinnor och fyra män) samt 

enstaka observationer analyserat förekomsten av känsloregler och social kontroll bland 

kriminalvårdare. För att tolka våra resultat har vi främst använt allmänna teorier om social kontroll, 

Erving Goffmans teori om dramaturgiskt handlande med begrepp för regionbeteende (back stage 

och front stage) samt Arlie Russel Hochchilds emotionssociologiska teori om känsloregler.  

Kriminalvårdarna visade sig värdera lojalitet, mellan kollegorna högt, vilket tog sig uttryck i 

beskrivningar av en familjemetafor samt normer att “hålla varandra om ryggen”. Vi 

uppmärksammade även skildringar av självkontroll i det dagliga arbetet gällande känslor bland 

interner och kollegor. Emotionsarbete tycks inbegripa och överlappa social kontroll. Trots att 

studiens material endast hämtats från en anstalt påvisar resultaten tydliga paralleller med tidigare 

forskning inom samma fält.  
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1. Inledning 

Med höga stängsel och murar utstrålar anstalten kontroll och makt. Redan vid den första porten är 

personalen väl medvetna om vårt besök. När vi går in genom grindarna sköljer nyfikenheten över 

oss inför vad vi ska möta på insidan. 

Kameror, taggtråd, murar, lås, regler och registreringar – det är svårt att föreställa sig hur 

omfattande kontroll kriminalvårdare har över interner, och besökare men också över varandra. 

Eftersom ingen av oss tidigare har besökt en anstalt upplever vi en känsla av spänning. För 

kriminalvårdarna sker allt på rutin medan vi spänt väntar på vad som ska ske.  

Spänningen ökar ännu mer när vi tillsammans med en kriminalvårdare går till personal-

matsalen för lunch. Under vår promenad i kulvertarna till matsalen uppfylls vi av blandade känslor: 

en nervositet för att stöta ihop med en intern1 men samtidigt en förväntan om att kontrollera sig 

själv och visa sig neutral om det skulle ske.  

 

    * 

 

Kriminalvårdens arbete är ett relativt okänt fält, men det har länge funnits ett medialt intresse. 

Medier har ägnat sig åt allvarliga händelser som skandaler och rymningar, vilket har gjort att 

vårdares vardagliga arbete hamnat i skymundan (Nylander, 2006:11). 

Kriminalvården i Sverige har idag cirka 11 000 anställda. Arbetet som kriminalvårdare går 

bland annat ut på att övervaka interner, utföra kroppsvisitationer, hantera planering av interners 

frigivning samt upprätthålla ordning2. 

Varje anställd inom kriminalvården genomgår en grundutbildning på tjugo veckor där syftet 

är att de ska vara teoretiskt och praktiskt förberedda för ett arbete på respektive anstalt.3 På varje 

anstalt finns även så kallade kriminalvårdsinspektörer, som axlar rollen som chef och ansvarar för 

ett arbetslag bestående av kriminalvårdare.4 

I Sverige idag finns det 46 anstalter som i sin tur delas in i tre olika säkerhetsklasser, 1-3, 

där 1 har den högsta säkerhetsklassen och 3 den lägsta.5   

                                                
1 Eftersom vi var civilklädda medan vårdarna bar kriminalvårdsuniform, kände vi att vi skulle sticka ut ur 
mängden vilket var orsaken till vår nervositet. 
2 Kriminalvården https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardare/ hämtad 2016-04-13 
3Kriminalvården https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/ hämtad 2016-04-13 
4 Kriminalvården https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardsinspektor/ hämtad 
2016-04-13 
5 Kriminalvården https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/vara-anstalter/hämtad 
2016-05-14 
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Redan för 18 år sedan ansågs kriminalvården vara en tuff och utsatt arbetsplats (Amilon & 

Edstedt, 1998), där vårdarna ofta utsattes för hot. Enligt arbetsmiljöupplysningen6 har den 

situationen inte ändrats. Förekomsten av “öknamn” är något som Nylander, Bruhn och Lindberg 

(2008) belyser i sin studie om yrkeskulturen inom kriminalvården. Negativa omdömen eller tankar 

om kollegor förekommer, vilket skapar en hård miljö att vistas i (Nylander, Bruhn & Lindberg, 

2008:53). För att förbättra situationen ansåg Amilon och Edstedt redan 1998 att en mer öppen 

dialog krävdes för att förbättra relationerna mellan vårdarna och skapa enighet bland dem (Amilon 

& Edstedt, 1998:108). 

I våra intervjuer berättade kriminalvårdare att konflikter mellan vårdare på en anstalt inte 

får hanteras öppet på avdelningarna. Internerna letar efter ömma punkter hos vårdarna som kan 

användas som hållhakar mot dem. Vi insåg att de i sitt dagliga arbete kontrollerar sina känslor 

gentemot interner men även mot varandra. Då de befinner sig i en kontrollerad miljö blev vi alltså 

nyfikna på att undersöka om det även finns en tendens till att de också kontrollerar varandra – och 

hur det i så fall sker. Vår uppsats kan betraktas som ett försök att bidra till den ”öppna dialog” som 

Amilon och Edstedt (1998) efterfrågar.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Kriminalvården har, som vi tidigare nämnt, ofta uppmärksammats i medier vid dramatiska 

händelser som exempelvis den stora Kumlarymningen och Tidaholmsupploppet (Amilon & 

Edstedt, 1998:118, 124). Kriminalvårdares vardagliga arbete har inte blivit lika uppmärksammat. 

Vårdare arbetar ständigt i en påfrestande miljö, vilket kräver en viss hantering av känslor och 

beteenden. Deras arbete präglas av regler, rutiner och ständig övervakning. Vi har haft som mål att 

undersöka hur kriminalvårdare medvetet eller omedvetet kontrollerar varandra med hjälp av 

emotionellt arbete och informell kontroll i denna miljö. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kriminalvårdare använder känsloreglering i 

sitt arbete mot bakgrund av att de befinner sig i en hårt kontrollerad miljö, men också hur de 

kontrollerar varandra. Vi vill visa hur kontroll yttrar sig i regler och rutiner såväl som en informell 

kontroll mellan vårdarna med emotionella aspekter. 

Utgångspunkten har varit att förstå kriminalvårdens känsloreglering utifrån ett 

emotionssociologiskt perspektiv genom att studera hur vårdarna i intervjuer berättar om sitt arbete, 

sin konflikthantering och sina kollegiala relationer. Vi har också haft som ambition att studera 

vilken betydelse den dagliga kontrollen har för vårdarna. Detta har vi gjort genom att analysera 

                                                
6 Arbetsmiljöupplysningen http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Yrken/Kriminalvardare/ hämtad 2016-04-15 
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muntliga skildringar av hur kriminalvårdare kontrollerar varandra, exempelvis genom lojalitet och 

sanktionering.  

Våra frågeställningar är således: 

1. Hur använder kriminalvårdare känsloreglering i sitt dagliga arbete och hur uppenbarar 

det sig? 

2. Hur utövar kriminalvårdarna kontroll över kollegor? 
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2. Tidigare forskning 

Under vår analys fann vi fem teman: (1) Känsloreglering, jargong och humor, (2) lojalitet och 

svek, (3) familjemetafor och att “bli bränd”, (4) självkontroll för den gemensamma frontens skull 

och (5) regeltäthet och korta anställningar. Vi har därför försökt belysa tidigare forskning om 

emotioner, social kontroll och kriminalvård som kretsar kring just dessa teman. Nedan följer en 

presentation av detta urval. 

 Vi vill även poängtera att begreppen känsla och emotion är synonymt med varandra med 

den skillnaden att en känsla är ett intryck och en upplevelse som individen upplever själv (inom 

sig) medan en emotion är det som individen visar utåt genom uttryck (Wettergren, 2013:16). 

Crawley (2004) visar, med hjälp av etnografiska studier från anstalter i Storbritannien, hur 

kriminalvårdare dagligen hanterar sina känslor samt hur de uppvisar dessa i sitt arbete. Hon menar 

att anstalter är särskilt känsloladdade platser men att de också, likt andra organisationer, präglas av 

speciella regler om vilka känslor som anses mer accepterade än andra. Crawley (2004:417) hävdar 

att vårdare som bryter mot dessa feeling rules (känsloregler) riskerar att ses som opassande eller 

opålitliga av andra kollegor. Emotioner uttrycks inte fritt, menar hon, utan vårdarna är noga med 

att endast uttrycka emotioner i de situationer som anses ”rätt” (Crawley, 2004:417). Känsloreglerna 

dikterar bland annat att de måste hantera människor, som i vissa fall kan inge en känsla av rädsla 

och motvilja, på ett lugnt och sansat sätt.  

För att hantera vardagens känslor har vårdarna utvecklat olika strategier. En av dessa 

strategier är humor, i synnerlighet det som Crawleys (2004:417, 419) respondenter kallar ”black 

humour” eller ”gallows humour”, vilket vi återknyter till i vår analys. Denna typ av humor nyttjades 

av Crawleys respondenter även vid allvarligare händelser, till exempel vid hantering av döda eller 

allvarligt skadade interner (Crawley, 2004:419). Hon hävdar också att det finns speciella och 

informella områden på anstalten där emotioner kan uttryckas mer fritt – dessa kallar Crawley 

(2004:420–421) för ”emotional zones”. Det kan exempelvis röra sig om ett avrapporteringsrum där 

bland annat ilska och avsky uttrycks. 

Som allmän bakgrund till Crawleys studier finns Arlie Russel Hochschilds kända bok The 

managed heart (1983/2012) om hur människor i sina arbeten använder och kontrollerar emotioner; 

hennes främsta exempel är flygvärdinnor. Hochschild (2012:63–64) menar att i vissa situationer 

förväntas människor trycka undan sina känslor och anpassa dem till olika situationer och 

arbetsuppgifter, trots att de kanske känner något annat än det som förväntas. Från Hochschild har 

Crawley hämtat begreppet känsloregler och det använder vi också i vår analys. 
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Tracy (2004), har genom kvalitativa studier på anstalter i USA, visat hur kriminalvårdare 

använder olika knep eller strategier för att hantera arbetets emotioner. I likhet med det vi funnit i 

vårt material skriver Tracy (2004:512) att en av hennes respondenter berättade att internerna letar 

efter hållhakar på vårdarna. Hon skriver också om hur det finns vissa organisationsnormer som 

stipulerar hur vårdarna ska bete sig, till exempel att de inte ska ta saker och ting personligt (Tracy, 

2004:529). För att möta dessa normer strävar de efter att vara respektfulla även när de känner ilska, 

att alltid vara uppmärksamma även när de känner sig avslappnade samt att ge intryck av att vara 

lugna i situationer kantade av rädsla (Tracy, 2004:513). Tracys studie visar också att utomstående 

inte förstår sig på kriminalvårdsmiljöer, såsom miljöns medlemmar beskriver det (Tracy, 

2004:517). I likhet med detta menade de vårdare vi har mött att vissa saker inte förstås “utanför 

murarna” – i detta fall var det en speciell humor de pratade om. (Vi kommer att återkoppla till detta 

i vårt analyskapitel). I sin slutsats skriver Tracy (2004:530) att en vi-mot-dem mentalitet framträder 

mellan vårdare och interner. Vi har funnit samma fenomen men till skillnad från Tracy fann vi den 

mellan vårdare i olika arbetslag.  

Nylander (2006:8), som utfört en intervjustudie av 18 kriminalvårdare, menar att studier 

har visat att det finns regler för hur kriminalvårdare ska hantera sina känslor i arbetet; detta är 

gemensamt för de forskare vi presenterar här. Nylander (2006:9) visar att det finns normer som 

talar om hur vårdare ska agera i kontakten med interner, som att inte prata om kollegors privata 

och kollegiala förhållanden samt att stödja sina kollegor till hundra procent inför interner. Ungefär 

samma normer har vi funnit i vår studie. Nylander (2006:50) menar att han fann två sorters 

situationer med oskrivna regler: - (a) inför interner samt (b) bland kollegorna.  

I likhet med våra fynd (men till skillnad från Tracy) menar Nylander (2006:9) att en 

mentalitet av “vi-och-dom” även återfinns inom personalkollektivet. De äldre med längre 

erfarenhet blir informella ledare med högre status. Ålder och intressen bildar två komponenter för 

att grundlägga grupperingar mellan vårdarna. Även om det förekommer en rå jargong menar 

Nylander att mobbing inte är vanligt mellan vårdare, vilket kan bero på att det skulle kunna hota 

deras högt prioriterade sammanhållning (Nylander, 2006:9). Oenighet i allmänhet var något som 

Nylanders respondenter ansåg skulle döljas. En enad front var av stor vikt eftersom internerna 

annars har möjlighet att hitta ömma punkter bland vårdarna (Nylander, 2006:50).  

Dessa två fenomen (”Vi-mot-dom” och dold oenighet) återkom även under våra intervjuer, 

vilket vi kommer att belysa i vår analys. Då anstalter är emotionella platser ställs det höga krav på 

vårdarna att agera professionellt samtidigt som de måste kunna hantera sina egna känslor enligt 

rådande normer. Nylander skriver också om emotionella frizoner, i likhet med Crawley.  
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3. Teori 
I vår analys har vi valt att särskilt uppmärksamma kriminalvårdares emotioner såsom de gestaltas 

i muntliga skildringar. Vi tycker oss ha urskilt hur vårdare berättar om och reflekterar över det som 

Hochschild kallar emotionsarbete, i synnerhet känsloregler. I det här kapitlet kommer vi att 

närmare beskriva begreppet känsloregler och ge en förklaring till dess innehåll.  

Under analysen upptäckte vi även en tendens till att vårdarna kontrollerar varandra i sitt 

arbete, på ett mer eller mindre informellt sätt. Emotionsarbete förefaller överlappa och innefatta 

social kontroll. För att få en förståelse av detta har vi tagit hjälp av antologin Social kontroll - 

övervakning, disciplinering och självreglering (Larsson & Engdahl 2011) som ger en 

förhållandevis bred samhällsvetenskaplig bild av social kontroll. Vi kommer alltså inte att tillämpa 

en specifik teori om social kontroll utan vi urskiljer teoretiskt stöd i det allmänna resonemanget i 

denna bok. För att urskilja det teoretiska stödet har vi vänt oss till olika författare till olika kapitel 

från boken; Micael Björk, Per Gustafsson, Oskar Engdahl, Bengt Larsson och Christel Backman, 

Bengt Larsson och Oskar Engdahl samt Glenn Sjöstrand. Detta har vi valt att göra för att på bästa 

sätt belysa variationen av hur social kontroll kan yttra sig. Boken har också gjort det möjligt att 

belysa variationen av social kontroll i kriminalvårdarnas dagliga arbete. För att ge en 

grundläggande förståelse av social kontroll har vi vänt oss till den amerikanske sociologen Edward 

A. Ross som redan i slutet av 1890-talet beskrev begreppet. 

3.1 Social kontroll 
Social kontroll syftar till de mekanismer och processer som medför att individer i ett samhälle 

handlar i överensstämmelse med rådande normer, värden och regler.7 Edward A. Ross å sin sida 

beskriver social kontroll som de handlingar och mål som enligt en viss grupp anses korrekta och 

där det synssättet överförs till individerna i den gruppen. Ross (1896:519, 521) menade att 

kontrollen formar individer. När samhället och det sociala livet blir allt mer komplicerat är det av 

ökande vikt att individer vet vad som kan förväntas av andra och att andra vet vad som kan 

förväntas av en själv (Ross, 1896:520). 

Samhällsmedborgare omges av en rad former av social kontroll. Det kan vara allt ifrån 

polisiära och statliga register över dömda och misstänkta, flygplatskontroller, övervaknings-

kameror, passerkort och stämpelklockor. Men också familjen och skolans utbildnings- och 

                                                
7 Nationalencyklopedin http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/social-kontroll 
hämtad 2016-05-02 
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uppfostringsmetoder är kontrollerande, samt allehanda klassificeringar och utpekanden av personer 

eller grupper som onormala eller avvikande.  

Larsson och Engdahl (2011:10) skriver i inledningen till sin bok att mycket av det som 

försiggår i samhället kan studeras som social kontroll. En skola, till exempel, är inte enbart en plats 

för barn och unga att lära sig och utvecklas, utan även en plats för övervakning av barnen och en 

plats för att influera deras agerande och tänkande i önskad riktning. I likhet med skolan tycker vi 

oss ha funnit liknande praktiker och tänkesätt bland kriminalvårdare. Även de styr sina kollegors 

handlande och tänkande i den riktning de anser lämplig, vilket vi återkommer till i analysen. Det 

finns en informell kontroll mellan vårdare som både skiljer sig från och hämtar näring i den 

formella kontrollen. 

Larsson och Engdahl (2011:13) skriver även att självreglering syftar till när grupper 

bestående av individer eller organisationer etablerar vissa kollektiva värden, normer eller formella 

organisationsnormer. Med hjälp av dessa styr grupperna (till exempel en bransch eller yrkeskår) de 

individer som definieras som medlemmar och de styr även sig själva.  

Wästerfors (2013) har studerat social kontroll i anstaltsmiljö. I sina studier fann han att en 

konsekvent regeltillämpning är något som vårdare strävar efter då de annars kan medföra att 

kollegor framstår som problematiska.  

 

3.2 Dramaturgiskt handlande 

Engdahl och Larssons bok (2011) beskriver även Erving Goffmans (2009) teori om dramaturgiskt 

handlande. Goffman liknar vardagliga händelser vid en scen med en eller flera skådespelare. 

Interaktionen mellan skådespelare och publik står i centrum, detta genom att skådespelaren intar 

en viss roll (Engdahl & Larsson, 2011:57). Att ständigt framträda och spela en roll genom att 

uppvisa en emotion, tenderar andra att tro att emotionerna som visas är detsamma som 

skådespelarens inre känslor. Den enskilda individen vill visa emotionen med trovärdighet för att 

andra ska uppleva den som sann. Å ena sidan kan individen vara så präglad av sina inre känslor att 

äktheten tycks vara slående. Å andra sidan kan individen styra publiken genom sitt agerande och 

få de att tro att de emotionerna som visas är äkta (Goffman, 2009:25). 

Det finns olika regioner för framträdanden (stages) inom det dramaturgiska handlandet, 

enligt Goffman: front stage och back stage. Exempelvis kan det finnas ett visst framträdande i en 

affär och bak på lagret kan ett annat framträdande förekomma. Med front stage menar Goffman att 

här sker det ”strama” och formellt förväntade framträdandet medan back stage präglas av relativ 

avslappning. Dessa två regioner är ofta närliggande och i back stage kan individer även ventilera 
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sina inre känslor och ta en paus från publiken (Goffman, 2009:102–103). I front stage råder det 

normer som talar om för individen hur denne ska bete sig; detta kan gälla såväl kläder som 

kroppsspråk (Goffman, 2009:98, 100). De inre känslor som trycks undan i front stage, kan få utlopp 

i back stage. Ett mer vårdslöst språk kan användas då den publik som präglar ”scenen” är 

frånvarande (Goffman, 2009:102). 

Goffman skriver vidare om försvarsattribut och försvarsåtgärder som kan hjälpa att styra 

ens framträdande och därmed undvika förvirring och osäkerhet. När dramaturgisk lojalitet 

tillämpas håller deltagarna fast vid en taktik som visar att de accepterat vissa moraliska åtaganden 

(Goffman, 2009:186). 

När den dramaturgisk lojalitet praktiseras kan det förekomma en viss illojalitet, till exempel 

genom att en person ibland inte accepterar en biroll i framträdandet. Om detta inte följs kan det 

upplevas som att aktörerna försöker spela ut varandra. För att undvika illojalitet kan aktörerna 

utveckla en hög ingruppsolidaritet och ”avhumanisera” publiken, vilket kan framkalla ett “vi-mot-

dom”-tänkande. Med detta synsätt på publiken, kan gruppen få åskådarna att tro på den emotionen 

som förmedlas även om den inte är genuin, detta utan att uppleva någon moralisk eller 

känslomässig oro. Genom att gruppen erbjuder social gemenskap och moraliskt stöd skapas en 

känsla att även om den enskilda individens fasad inte skulle hålla, så skulle gruppen stå enad bakom 

denne (Goffman, 2009:187). Vi återkommer till frågan om lojalitet och illojalitet då vi analyserar 

kriminalvårdares yttranden om anmälningar i tjänsten. 

3.3 Känsloregler 

Känsloregler kan ses som en normativ redogörelse, likt ett manuskript för hur en individ bör agera 

i en viss situation eller som ett moraliskt förhållningssätt till en handling (Dahlgren & Starrin, 

2004:45). Hochschild beskriver känsloreglerna som uttalade och outtalade normer och hon menar 

också att vi blir medvetna om känsloregler genom att vi ständigt bedömer andras såväl som egna 

känslor utifrån vad en individ bör visa för att undvika sanktioner. Sanktionerna kan även variera 

beroende på vilken grupp av individer det gäller, till exempel arbetskamrater och vänner 

(Hochschild, 2012:57).   

Ett annat sätt som gör oss medvetna om känsloreglernas existens är hur andra reagerar på 

hur de tror att vi som enskild individ känner. Om exempelvis en individ som vunnit ett stipendium 

inte agerar utifrån stående förväntningar kan andra reagera med att fråga varför personen inte är 

glad eller uppvisar den emotionen som är idealet för den givna situationen. Sådana reaktioner 

benämner Hochschild (2012:58) som regelpåminnelser, rule reminders. 
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Genom att vi behöver förklara oss angående hur vi mår, gör det oss mer medvetna om 

känsloreglerna, i synnerhet när vårt mående inte alls är i linje med känsloreglerna och vi går emot 

idealet om hur vi borde känna (Dahlgren & Starrin, 2004:45). 

När Crawley (2004:417) använder känsloregler i sina etnografiska studier av fängelser 

beskriver hon en organisationsnivå med regler som anger vad som är accepterat att visa och vad 

som inte är det. Genom att nyanställda har informella interaktioner med sina kollegor som ofta 

arbetat längre, så lär de sig vilka emotioner som är accepterade att visa. De får även lära sig att 

sanktioner väntar om de inte väljer att följa dessa känsloregler (Crawley, 2004:418). En anställd 

som inte lever upp till känsloreglerna kan ses som en opålitlig eller olämplig. 
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4. Metod 

I vår insamlingsprocess har vi främst valt att använda intervjuer men även fältanteckningar. Det 

sistnämnda gav oss möjlighet att analysera intervjuerna med visst stöd från egna iakttagelser på 

anstalten. Vi kunde fråga respondenterna om något vi iakttagit men även observera aspekter av det 

som respondenterna berättat för oss (Fangen, 2005:189). 

Till en början var ambitionen att utföra en gruppintervju men det visade sig att en större 

grupp personal inte kunde lämna sina arbetsuppgifter samtidigt. Vi genomförde istället sex enskilda 

intervjuer på plats samt en telefonintervju vid ett senare tillfälle. Enskilda intervjusamtal visade sig 

vara en fördel (även om det inte var grundtanken) eftersom vi berörde ämnen som ibland är känsliga 

att prata om i grupp. Det handlade bland annat om vårdarnas arbetsrelationer, arbetsrutiner och 

samarbete kollegor emellan. 

4.1 Intervjuer med kriminalvårdare 

Våra intervjuer var semistrukturerade med en intervjuguide som stöd. Att välja att göra semi-

strukturerade intervjuer är att föredra då ett alldeles för fast upplägg kan göra forskaren ”blind” för, 

eller mindre uppmärksam på, ämnen som sticker ut från det förväntade. Det kan också leda till en 

stramare interaktion mellan forskare och respondent, vilket i sin tur kan resultera i att intervjuerna 

inte blir särskilt berättande. Eftersom vi ville fånga kriminalvårdarnas perspektiv så hade en allt för 

strukturerad intervju sannolikt inte gett de resultat vi strävade efter (Ryen, 2011:46). Genom en 

semistrukturerad intervjuguide tror vi oss ha fångat relationen mellan vårdarna på ett mer tydligt 

sätt. Om mer ostrukturerade intervjuer hade tillämpats tror vi att respondenterna i större uträckning 

associerat mer kring internerna och dem själva, medan en allt för strukturerad intervju kanske 

missat den del där vårdarna berättar om vikten att kunna lägga band på sina känslor. 

Visserligen kom en del respondenter in på enskilda interner under intervjuerna men inte i 

så stor utsträckning att det tog överhanden. Med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna kunde 

vi i viss mån styra respondenterna in på undersökningens ämne igen (det vill säga förhållanden 

vårdare emellan), även om möjligheten att svara fritt kvarstod (Bryman, 2011:415). 

Intervjuguiden bestod av fem teman: bakgrund, en vanlig dag på jobbet, konflikter, 

bemötande kollegor emellan och relation till kollegor (se bilaga 1). Varje tema hade sedan ett antal 

frågor som vi ställde till respondenterna; vi ställde också improviserade följdfrågor. Vi efter-

strävade ett förhållandevis vardagligt samtal med respondenterna utifrån vissa specifika frågor 

(Ryen, 2011:46). En intervjuguide kan vara till hjälp under en intervju då den anger vilka ämnen 

och frågor som kommer att beröras (Rennstam & Wästerfors, 2015:29). Kvale skiljer på två olika 
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typer av aspekter på en intervjuguide, tematiska aspekter och dynamiska aspekter. De tematiska 

aspekterna syftar till de sakfrågor som fungerar som utgångspunkt under intervjun medan de 

dynamiska aspekterna syftar till det “mellanmänskliga förhållandet i intervjun”. Dynamiska frågor 

har en uppföljningskaraktär där syftet är att få den intervjuade att i detalj berätta vad hen menar 

(Rennstam & Wästerfors, 2015:29; Kvale & Brinkmann, 2014:173).  

Eftersom en av respondenterna var kriminalvårdsinspektör – med ledningsfunktion – valde 

vi att göra en ny intervjuguide inför den intervjun. Samma teman användes även i här som i guiden 

för vårdarna men med undantaget att vi lade till ett tema “övrigt” samt omformulerade frågorna för 

att passa respondentens position (se bilaga 2).  

Under utformningen av intervjuguiderna samt under intervjuerna eftersträvade vi att 

undvika ”varför”-frågor. Detta då det finns en tendens att sådana frågor får respondenterna att 

känna att de måste förklara sig och går i så kallad försvarsställning. Vi valde till exempel att fråga 

”hur kommer det sig att du valde just kriminalvården som yrke?” istället för att fråga “varför valde 

du..?” för att på så vis bjuda in till en mer berättande miljö. ”Varför”-frågor kan ofta uppfattas av 

respondenten som att den måste ge till ”tillräckligt bra” svar på det som forskaren undrar över 

(Becker, 2008:69–70). I vår studie ville vi undvika det och eftersträvade att istället ställa så många 

“hur”-frågor som möjligt för att skapa utrymme till utförliga svar och detaljerade berättelser. 

(Becker, 2008:69). Becker nämner även att det är viktigt att försöka bortse från ens egna 

förutfattade meningar under arbetets gång, detta för att kunna undersöka med en sådan nyanserad 

blick som möjligt (Becker, 2008:94). Även Kvale förespråkar att “varför”-frågor undviks vid en 

intervju och ser hellre att frågor som “hur” och “vad” ställs. Detta eftersom frågor som “hur” och 

“vad” ofta ger upphov till mer spontana och detaljrika beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 

2014:175). 

En intervju gjordes via telefon under ett senare tillfälle. Eftersom kriminalvården är en 

arbetsplats likt andra omsorgsjobb så kan det ibland uppstå situationer när de anställda inte kan 

lämna arbetsplatsen, även om vi satt och väntade på dem.8 

4.2 Fältanteckning från anstaltsbesök 

Processen att få fram en fältanteckning pågick båda dagarna under besöken på anstalten. Under 

intervjuerna hade en av oss en mer observerande roll och den andra skötte intervjuerna. Under 

resterande tid av våra besök observerades miljön och andra kriminalvårdares samspel. Under en 

lunch gjorde vi ”mentala anteckningar” och diskuterade sedan vad vi uppmärksammade med 

                                                
8  På grund av avståndet till anstalten och vår studieort så var ett ytterligare besök inte möjligt 
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varandra. Väl tillbaka i ett besöksrum skrev vi ner alla tankar vi haft och vad vi sett angående 

lunchen för att sedan skriva den fullständiga fältanteckningen (se bilaga 3). Detta redan samma dag 

eftersom det oftast är lättare när det fortfarande finns relativt färskt i minnet. Småsaker som kan 

vara viktiga detaljer tenderar att glömmas bort med tiden vilket kan försämra fältanteckningen 

(Bryman, 2011:399). 

Gans (1968) har utformat en klassifikation av observatörsroller. Den första rollen är 

fullständig deltagare, med det menas att observatören ger sig hän och är helt engagerad i en 

situation för att sedan skriva anteckningar efteråt. Den andra rollen är forskare-deltagare som avser 

att observatören deltar i situationen men inte med lika mycket engagemang som föregående roll. 

Detta skapar även möjligheten att agera som forskare om det skulle behövas i situationen. Den 

tredje och sista rollen är fullständig forskare och innebär ett mer passivt tillstånd, om observatören 

exempelvis deltar i ett möte men endast studerar de andra (Gans, 1968; Bryman, 2011:390–391). 

Under den första dagen var vi förhållandevis passiva och ”fullständiga forskare”, med Gans 

terminologi, eftersom vi åt ensamma och studerade kriminalvårdarna och kunde även iaktta att det 

respondenterna berättat för oss återfanns i anstaltsmiljön (åldersgrupperingar men ingen konkret 

könsuppdelning). Den andra dagen fick vi äta tillsammans med några kriminalvårdare och då blev 

vår roll mer aktiv. Vi drogs in i samtalet och umgänget, och hade ibland svårt att förstå vissa ämnen 

och skämt. När vi förvirrat tittade på kriminalvårdarna fick vi höra att det var ”kriminalvårds-

humor”, ett begrepp som vi än en gång kom i kontakt med när vi fikade med några andra 

kriminalvårdare. Vår roll som relativt passiva observatörer gjorde det möjligt att se tendenser som 

stämde överens med vad vi fått berättat för oss under intervjuerna (till exempel ingen specifik 

könsuppdelning) och genom att vara mer aktiva observatörer kunde vi även uppmärksamma den 

humor våra respondenter berättat om under intervjuerna (Bryman, 2011:391). 

4.3 Analysmetod 

Vi har valt att angripa materialet med så kallad analytisk induktion. Analytisk induktion (till 

skillnad från enumerativ induktion) innebär att forskaren arbetar med ett fall i taget och inte 

försöker formulera sannolika påståenden på en gång, utifrån alla insamlade fall. Att förfina, 

formulera eller förklara en tes i en så tät interaktion med data som möjligt är målet. Analytisk 

induktion handlar om att förklara ett socialt fenomen, genom att steg för steg omdefiniera 

fenomenet eller förklaringen (Rennstam & Wästerfors, 2015:93–94; Katz, 2001).  

Vi har till stor del använt en induktiv process i vår studie, men till viss del även en deduktiv 

process. En induktiv process innebär att slutsatser dras utifrån underlag i observationer. Vid en 

deduktiv process, däremot, utgår forskaren från en teori och ställer upp en hypotes utifrån teorin 
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och försöker förkasta eller bekräfta den med hjälp av empiri (Bryman, 2011:26, 28-29). Det innebär 

alltså att teorin och dess hypoteser styr datainsamlingen. En forskare är oftast inte renodlat induktiv 

eller deduktiv utan använder båda angreppsätten. Induktion och deduktion måste på så vis inte ses 

som varandras motpoler utan som strategiska tendenser i en studie där en av metoderna vanligen 

är mer dominerande än den andra. (Bryman, 2011:29).  

Den deduktiva metoden återfinns i vårt fall då vi utgått från en allmän teori om social 

kontroll bland kriminalvårdare under vår insamling av empirin, samt ett allmänt intresse för 

emotioner. Vi ställde upp en hypotes om att vårdarna internt kontrollerar varandra och kunde med 

hjälp av empirin bekräfta och specificera den hypotesen. Samtidigt har vi också använt en mer 

induktiv ansats i vår analys då vi under insamlandet av empirin såg mer specifika mönster av 

emotionellt arbete som i slutändan resulterade i ett större underlag än social kontroll. Uppsatsen 

kom att inrikta sig mer på emotioner än vi från början hade tänkt. Vi fann också specifika versioner 

av kontroll som vi inte formulerat på förhand. 

För genomförande av vår uppsats har vi valt att tillämpa två olika analysmetoder, analytic 

bracketing och excerpt-commentary units. Den första metoden, analytic bracketing, av Gubrium 

och Holstein (1997:120), innebär att forskaren i sin analys växelvis fokuserar på frågorna ”vad” 

och ”hur”: vad sker i materialet och hur sker det? Dessa frågor innebär att forskaren å ena sidan 

koncentrerar sig på vad som berättas, vad som sker samt villkoren för detta, å andra sidan hur det 

berättas, alltså ett fokus på form istället för innehåll.  

Vad-frågor tillhör en mer naturalistisk ansats där forskaren försöker förklara karaktären, 

substansen eller förutsättningar hos de fenomenen som studeras, till exempel “Vad är det svåraste 

med ditt jobb?”. Hur-frågor, å andra sidan, tillhör en konstruktionistisk och en etnometodologisk 

ansats som försöker förklara hur ett fenomen blir till, görs eller återskapas, till exempel “Hur 

åstadkoms arbetets svårigheter?”. Skiftet mellan dessa två frågor är det som utgör analytic 

bracketing enligt Gubrium och Holstein (1997). Tanken är att analytikerna rör sig fram och tillbaka 

mellan å ena sidan språk och form (hur), å andra sidan kulturella resurser, praktiker och villkor 

(vad) (Rennstam & Wästerfors, 2015:53; Gubrium & Holstein, 1997:14, 116, 118-119).  

Hammersley och Atkinson (2007:162) förespråkar på liknande sätt att flera olika analytiska 

ansatser används eftersom olika aspekter av ett fält då blir belysta, vilket i sin tur skapar en större 

helhetsbild. Forskaren ska inte välja mellan “hur” och “vad” utan växla mellan dessa två frågor och 

perspektiv. För att göra detta möjligt sätts den ena frågan tillfälligt “inom parentes”. Ett exempel 

som vi valt att lyfta fram i analyskapitlet är när respondenterna berättade om lojalitet (vad) och 

beskrev det som en familjär stämning inom arbetslagen, där de ”håller varandra om ryggen” (hur). 

Under vår observation kunde vi även iaktta en jargong som anspelade på familje-metaforen likt hur 
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syskon kan skoja med varandra. Den relativt råa jargongen som vi återkommer till i analysen går 

också att se som en konstruktion av maskulinitet.  

Den andra analysmetoden vi valt att tillämpa är excerpt-commentary units av Emerson, 

Fretz och Shaw (1995), som syftar till att ett citat presenteras för att sedan kommenteras. Emerson, 

Fretz och Shaw (1995) menar att excerpt-commentary units används för att förklara för en läsare 

vad som händer på fältet och hur det ska förstås med hjälp av olika begrepp. Berättelsen från 

materialet vävs ihop med det analytiska ramverket för att läsaren lättare ska förstå. Enheter 

bestående av utdrag från empirin lyfts fram med hjälp av en kort analytisk poäng för att sedan sättas 

ihop med en orientering som ska leda läsaren från den analytiska poängen till citatet. Efter citatet 

följer en längre analytisk kommentar där forskaren analyserar och reflekterar över det valda citatet 

(Emerson, Fretz & Shaw, 1995:182–184; Rennstam & Wästerfors, 2015:49–50). Det är i denna 

kommentar som den analytiska poängen utvecklas med stöd i antingen den citerade intervjun eller 

fältanteckningen. 

 Den analytiska kommentaren anger också för läsaren hur citatet ska läsas och är av den 

anledningen den lägsta delen i excerpt-commentary units. Genom att använda sig av denna metod 

hamnar citatet i centrum av texten och utgör analysens viktigaste byggsten. Excerpt-commentary 

units kan också ses som en bra metod när en forskare vill argumentera med hjälp av empiri 

(Rennstam & Wästerfors, 2015:52, 148).  

4.4 Kritiska och etiska reflektioner 

Det är viktigt att ha i åtanke att vår uppsats grundar sig på endast en anstalt och ett hus (det vill 

säga en avdelning), vilket medför att resultaten inte motsvarar alla kriminalvårdare. Vikten av att 

jämföra med och finna stöd i tidigare forskning inom samma fält blir alltså här påfallande.  

 Eftersom anstalten vi besökte har säkerhetsklass 1 har vi varit extra måna om att 

hemlighålla våra respondenters identiteter. Vi har iakttagit fenomen och mönster som stämmer 

överens med vår frågeställning men även uppmärksammat sådant som inte stämmer överens, detta 

för att i största mån vara så pass självständiga forskare som möjligt (Hennink, Hutter & Bailey, 

2011:71, 77).  

För att undvika felsteg vid kvalitativa metoder, som intervjuer och observationer, erfordras 

etisk medvetenhet genom hela processen. Enligt Bryman (2011) finns fyra etiska principer som tas 

i beaktande i varje studie för att garantera anonymitet, integritet och ett fritt val att medverka. Det 

första kravet är informationskravet. För att intervjupersonerna ska känna sig trygga och vara väl 

medvetna om vad de ställer upp på berättade vi om studiens syfte samt belyste varför vi valt att 

studera just denna typ av förhållanden inom kriminalvården. Respondenterna fick även information 
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om våra frågor innan intervjuerna startade. Därefter fick de skriva under en samtyckesblankett (se 

bilaga 4) som representerar det andra kravet i de etiska principerna. Vi var tydliga med att intervjun 

var helt frivillig och anonym och att de intervjuade när som helst kunde avbryta sin medverkan, 

även efter att intervjun gjorts. Uppkom det frågor om undersökningen från deras sida fanns det 

utrymme att ta upp dessa i slutet av intervjun. Vi la även vikt vid att allt som sades under 

intervjuerna endast kommer att användas till studiens syfte (Bryman, 2011:131–132; Rienecker & 

Jörgensen, 2014:202-205). Respondenterna kunde lämna sina kontaktuppgifter till oss om de ville 

ta del av det färdiga arbetet.9  

Innan vi började frågade vi om vi fick spela in intervjuerna via en diktafon och det 

godkändes av samtliga. Telefonintervjun spelades in via en applikation i telefonen efter 

respondentens godkännande. Vi var beredda med anteckningsblock och penna ifall någon skulle 

neka till inspelning (Bryman, 2011:131–132). För att bevara våra respondenters anonymitet och 

integritet, samt vår kontaktperson, har vi gett dem fiktiva namn: Markus, Hanna, Erik, Niklas, 

Sebastian, Lukas, Maja och Maria. 

4.5 Urval och avgränsning 

Eftersom vi hade som mål att undersöka kriminalvårdarnas skildringar av social kontroll och 

känsloreglering kändes det naturligt att utföra studien på en anstalt. Eftersom vi besökte 

kriminalvårdarna på deras arbetsplats tror vi oss ha fångat en bättre bild av sinnesstämningen till 

skillnad från om vi hade träffat dem på en annan plats. Våra forskningsfrågor krävde en kvalitativ 

metod snarare än en kvantitativ (exempelvis enkäter), vilket dock inte utesluter kvantitativa data 

skulle ha kunnat användas som komplement. Enkätmaterial om förtroende och lojalitet kollegor 

emellan hade varit en möjlighet. De frågor vi formulerade visade sig vara mer lämpliga för att 

undersöka fältet mer förutsättningslöst och låta emotioner och social kontroll komma till uttryck i 

mer fria former, såsom i intervjuer. Vi visste för lite om detta för att kunna formulera mer precisa 

enkätfrågor.  

För att få tillgång till fältet utnyttjade vi att en av oss har en personlig relation till en 

kriminalvårdare. Denna kontaktperson kan ses som så kallad “portvakt”. En portvakt har en 

centralroll i det samhälle, grupp eller miljö som är föremål för studien eftersom forskaren genom 

en portvakt kan få tillträde till fältet och fler deltagare till studien (Fangen, 2005:72). Vår 

kontaktperson på anstalten, Niklas, hjälpte oss med att planera vårt besök och hjälpte oss även med 

                                                
9 Tre respondenter samt vår kontaktperson var intresserade av att ta del av studien när den var färdigställd. 
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urvalet av vårdare genom att skicka personal som stämde in på de önskemål vi hade (kön och 

arbetserfarenhet).  

Vi ville ha så jämt fördelat mellan könen som möjligt, vilket resulterade i att vi fick tre 

kvinnliga och fyra manliga respondenter. När de gällde deras arbetserfarenhet önskade vi 

respondenter som hade arbetat inom kriminalvården en längre tid men också respondenter som inte 

hade lika lång erfarenhet. Detta önskemål grundade sig i att vi ville försöka få en så nyanserad bild 

av deras berättelser som möjligt för att eventuellt kunna urskilja skillnader i deras berättelser. I vår 

studie avgränsade vi oss till sex personliga intervjuer och en telefonintervju vid ett senare tillfälle. 

Eftersom Niklas jobbar i samma hus som våra respondenter föll det sig naturligt att han skickade 

personal från hans hus som var intresserade av att medverka i vår studie. Vi avgränsade även vår 

studie till att bara fokusera på en anstalt, detta på grund av att denna anstalt var mest passande 

geografiskt men också för att vår kontaktperson arbetar där. 
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5. Analys  

Den sociala kontroll bland kriminalvårdare som vi funnit kretsar kring en rad informella regler. I 

förenklad form kan de beskrivas så här: 

1. anmäl inte kollegors mindre fel, 

2. om en kollegas fel ändå anmäls, prata med varandra först eller låt kollegan anmäla sitt eget 

fel, 

3. anmäl endast grova fel, 

4. hedra lojaliteten i det egna arbetslaget, 

5. reservera personalkonflikter till back stage, 

6. håll känslor i schack front stage, 

7. använd jargong och humor för att hantera spänningar i arbetet. 

Den kontroll som struktureras kring dessa regler backar upp och hänger samman med anstaltens 

formella kontroll, med hot om avsked och andra kontrollinstrument (regeltäthet, korta 

anställningar, listor mm).  

I det som följer ska vi i detalj visa hur informell och formell kontroll är integrerade i 

kriminalvårdsyrket samt hur kontroll och emotioner gestaltas i respondenternas berättelser.  

5.1 Lojalitet och svek  

En aspekt av kriminalvårdarnas sociala kontroll kretsar kring lojalitet och svek. Kriminalvårdarna 

talar om att “hålla varandra om ryggen”, det vill säga en sorts självklar lojalitet mellan kollegor 

som särskilt yttrar sig i påbudet att hellre prata med en kollega om ett fel har begåtts än att göra 

anmälningar till kriminalvårdsinspektören (vakthavande under helger) “för minsta lilla”. Om en 

anmälan däremot skulle göras direkt, utan ett samtal med kollegan innan, är risken överhängande 

för informella sanktioner. Det räknas som ett svek. En kriminalvårdare som gör fel riskerar avsked 

och om då kollegor anmäler alla fel kan anställningen vara hotad.  

Apropå samtal eller anmälan vid tjänstefel (till exempel att lägga ifrån sig en telefon) 

svarade vår respondent Hanna så här:  

Alla som har glömt telefoner nånstans har fått sparken. Eh skulle jag typ såhär aa men gå 

på toa eller nåt och lägger den på handfatet även fast det är personalrum inga intagna där, 

går därifrån och så kommer nån och bara ojsan här ligger Hannas telefon liksom, det 
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kommer jag få sparken för. Även fast inte en intagen kan ta den [...]10 Så men jag tror också 

att det är väldigt eh på ett hus hörde jag, då var det en tjej som hade glömt telefonen och 

hennes kollegor anmälde henne direkt så att hon fick gå. Eh, sen tror jag, men säg liksom 

att, hörru glöm inte din telefon liksom du vet eller såhära om det kommer nån då gömmer 

dom den så länge liksom tills kollegan kommer och bara (visar hur man ger telefonen) så 

att det är lite sådär. Man håller varann om ryggen. 

Hanna beskriver här en lojalitet bland sina kollegor som sägs vara starkare än i andra “hus” (dvs. 

avdelningar); hon säger uttryckligen att de håller varandra om ryggen. I samtalet framkom det att 

beroende på var telefonen läggs och i vilket hus du befinner dig finns det en delad mening om det 

ska anmälas. Hanna talar om sitt hus på ett familjärt sätt där kollegornas lojalitet prioriteras.  

Respondenten Erik säger att om en kollega skulle anmäla en utan att försöka tala med denne 

först skulle han se det som att den personen ”stuckit en kniv i ryggen”. Men Erik är även tydlig 

med att understryka att detta inte gäller vid grova fel. Då är det självklart att en anmälan sker direkt. 

De flesta av våra respondenter var överens om att ett samtal före en anmälan bara var “schyst”. 

Erik menar att han skulle bli besviken på den personen som ”springer och anmäler det det första 

den gör”, samtidigt som han skulle förstå att den här personen enbart skulle ha ”gjort enligt boken”. 

Han menar att det finns en förståelse för att anmälan kunde vara ett tecken på att personen ville 

göra rätt för sig och känna att hen “har ryggen fri”, som han uttrycker det. 

Just denna känsla av att bli sviken eller “stucken i ryggen” skulle kunna ses som ett gensvar 

gentemot de som trotsar den sociala kontrollen. Det finns en oskriven regel om att inte anmäla för 

mycket eller anmäla småsaker. Bakgrunden till denna informella kontroll är den formella 

kontrollen: ledningen kan avskeda kriminalvårdare som gör fel. Ett av de fel som de intervjuade 

kriminalvårdarna inte anser bör anmälas gäller försummelsen av att låsa en dörr vid inlåsning. 

Hanna påpekar att vid inlåsning är totalt fyra personer aktiva och två av dessa “går in och rycker” 

i dörrarna för att kontrollera att alla dörrar är låsta. Eftersom eventuella fel då kan korrigeras direkt 

tycker Hanna inte att det finns någon mening med att anmäla. Det poänglösa i anmälan rättfärdigar 

neutraliseringen av den formella kontrollen, till förmån för den informella.  

Att anmäla bagateller kan resultera i att personen till slut står utan några allierade på 

arbetsplatsen. För att styra sina medmänniskor är det, enligt Park och Burgess (Larsson & 

Backman, 2011:22), nödvändigt med något slags tvång; människor anpassar sig omedvetet till de 

förväntningar som omgivningen har på varandra (Larsson & Backman, 2011:22). Parsons 

(1951:297) definierade social kontroll som ”de processer i det sociala systemet som tenderar att 

                                                
10 Våra transkriptionstecken och deras betydelse återfinns i bilaga 5. 
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motverka de avvikande tendenserna, samt de villkor under vilka sådana processer verkar”. Han 

menade, i likhet Ross, att ett konformt beteende belönas medan ett avvikande beteende 

sanktioneras. Denna tendens tycks återfinnas även inom personalkollektivet i kriminalvården. 

Ledningen försöker upprätthålla konformitet genom möjligheten att avskeda den som gör fel 

medan kollegorna försöker upprätthålla konformitet genom att kringgå denna risk och istället 

markera mot den som eventuellt anmäler fel. Även Maja berättar att det skulle kännas som att en 

kollega går bakom ryggen om en anmälan görs innan den berörda personen fått veta att detta 

kommer att ske: 

Amanda: Eh, om man tänker kollegor emellan om man gör en sån här anmälan för att en 

kollega kanske har brustit i en rutin eller nånting hur, hur upplever den kollegan att man 

kanske har gjort en anmälan? 

Maja: […] man måste ju prata med den person först då [mm] [...] Istället för att bara gå och 

anmäla på en gång [mm] jag tycker det är fult gjort. 

Hon menar att om hon själv tycker att en kollega gjort fel skulle hon berätta att det blivit fel. Hon 

tror att det är bättre att göra på det viset men menar att om det gäller allvarliga fel (till exempel att 

en telefon blir kvar i en cell när en intern befinner sig där) måste självklart en anmälan göras. 

Samtidigt betonar hon att hon själv aldrig skulle anmäla en kollega innan hon pratat med denne. 

Även Erik berörde att i vissa fall görs inte en anmälan där något blivit fel så länge det inte rör sig 

om grova fel eller fara för liv eller hälsa.  

Jag har jobbat så pass länge så att jag absolut har varit med om incidenter där arbetskamrater 

har gjort bort sig [mm] och man väljer att okej håller du käften så håller jag käften [okej] 

det tror jag är ganska vanligt. 

Engdahl (2011:52) skriver att familj, grannskap och arbetsplatser kan fungera som källor till kärlek, 

produktiva arbetsinsatser och umgänge, men att samma sociala sammanhang även kan genomsyras 

av förväntningar och normer om vad som anses är ett rätt och riktigt sätt att bete sig. Det kan även 

dras paralleller till de känsloregler Hochschild (2012) och Crawley (2004) analyserat, alltså regler 

som styr vårt agerande utifrån vad andra anser vara korrekt. Obehagliga sanktioner kan då vänta 

den eller dem som inte lever upp till dessa förväntningar medan lojalitet och kamratskap väntar 

den som uppfyller förväntningarna; “Håller du käften så håller jag käften.”  

Ett problem som nämns av Erik var att om det uppstod konflikter på avdelningarna så gäller 

det till största delen konflikter mellan vårdarna. De insatser som de hade för att lösa osämja mellan 
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kollegor var inte tillräckliga, säger han. Ett av problemen var att alla inte var närvarande vid dessa 

tillfällen, vilket resulterade i att en person “förde talan” för en större grupp. Risken var då att det 

som framfördes kom att tolkas som den enda sanningen:  

Många har ju belyst problemet på ett övergripande sätt att man säger på något konstigt möte 

nånstans där en fjärdedel av arbetsstyrkan är samlad och så säger man att ja det finns 

minsann dom som tycker såhär och sådär [mm] man för en talan för en grupp man upplever 

att man ska göra det liksom och vad den personen säger då blir ju en sanning […] 

Han ansåg att ha sådana här möten med en större grupp kanske inte var det mest effektiva sättet att 

få bukt med de fel som eventuellt begås. Problemet blir då enligt honom att ingen skulle våga vara 

helt ärlig om vad som görs och av vem. Erik beskriver det så här: 

Problemet är bara att jag inte kan sträcka upp handen och ba’ “Kalle är dum” [nej] “jag 

upplever att han är en idiot” [mm] det är också svårt tror jag […] men jag skjuter mig inte 

i foten för gör jag det sätter jag mig emot stora gruppen ja det är ju jävligt dumt för att vi 

ska kunna jobba tillsammans […] 

Resultatet av att de inte vågar anmäla eller lufta inbördes oenighet tycks bli en tämligen 

konsensinriktad kultur. Sebastian uttrycker sig på följande vis angående vilken reaktion en kollega 

skulle kunna få om denne fick reda på att Sebastian gjort en anmälan utan att prata med sin kollega 

om det: 

Amanda: Men det här personen, om vi säger helt fiktivt nu, om vi säger att du skulle ha 

anmält nån eller rapporterat nån och den här personen får reda på att det är du hur tar den 

personen det då? 

Sebastian: Han skulle nog ta det väldigt starkt. Han skulle inte tycka om mig för fem öre. 

Maria, däremot, menade att om en person har gjort fel så är personen oftast medveten om detta och 

gör själv en anmälan. Skulle en annan person ha uppmärksammat att ett fel skett så menar hon att 

man påpekar det och gör personen uppmärksam på att det blev fel, så att denne kan ta sitt ansvar 

och själv göra en rapportering. En eventuell anledning till att man själv väljer att anmäla sitt fel 

kan vara rädslan för att bli upptäckt att man mörkat felet. Som redan framgått skulle det kunna 

resultera i avsked om det skulle komma fram. Denna typ av sanktion förefaller avskräckande och 

har som syfte att minska sådana handlingar (Engdahl, 2011:54). Den verkar också upprätthålla den 

existerande sociala kontrollen. 
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Ordet “plitheder” var ett ord som dök upp under intervjun med Erik. Han menar att plitheder 

präglar kriminalvården, och att en del försöker upprätthålla den medan andra inte gör det. De som 

inte försöker upprätthålla den så kallade plithedern (enligt Erik) är kollegor som anmäler för 

bagateller  

Dom som springer och anger varandra på nåt sätt skickar rapporter på och det kan vara 

bagateller […] 

Tillitsproblem förefaller bli en konsekvens av att en person anmäler för “minsta lilla”. Erik säger 

att det skulle kunna leda till att kollegor går runt med för “mycket i huvudet” och inte kan vara 

avslappnade för att de måste ha med i åtanke att de absolut inte får göra fel. Det kan ju finnas en 

person som anmäler det. 

De flesta av våra respondenter var överens om att det var acceptabelt att göra en anmälan 

så länge den personen kom och pratade med den de tänkte anmäla. Gjordes inte det uppfattades det 

som att det var fel gjort. Även Markus menar att kriminalvårdare på en avdelning odlar ett slags 

”vi löser det själva-mentalitet”. Det gäller då (som sagt) mindre snarare än grova fel, såsom 

kriminalvårdarna definierar det.  

5.2 Familjemetaforen och att “bli bränd”  

Under vår analys av intervjuerna observerade vi en tendens att likna kriminalvården och ens 

kollegor vid en familj. Erik och Lukas nämnde att personalgruppen kan ses som en familj då de 

umgicks nästan mer med sina kollegor än med sina respektive. Även Hanna – nyare på 

arbetsplatsen – pratade om att kollegorna var som en familj:   

Dom har liksom bara tagit in en [mm] alltså och man är en i familjen [mm]. 

Under intervjuerna framkom även att det finns splittringar på anstalten mellan de två “helg-lagen” 

som jobbar i det hus våra respondenter tillhör, vilket resulterat i att det blivit en del grupperingar. 

Vissa tar emot varandra med en inställning att de är som en familj medan andra är mer “bossiga” 

vilket resulterar i att de då håller sig mer för sig själva: 

Amanda: Nej det är ju bra. Eh, om det skulle uppstå en konflikt eh brukar man välja sida i 

liksom konflikten? 

Hanna: […] det har blivit lite så där helg-lag mot helg-lag (). Så att liksom aa, kanske man 

håller sig lite mer för sig själv för att dom här som är lite bossigare och tror att dom är lite 
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bättre än alla andra [mm] medans andra liksom är som bara ååååh du vet familj liksom så 

där […] 

Helg-lagen arbetar i lag om elva stycken; de jobbar varannan helg och deras scheman överlappar 

varandra. Eftersom dessa två lag finns kan situationer där “man lovar intagna saker” uppstå. Ett 

helg-lag kan till exempel lova en intern ett par nya skor och sedan förvänta sig att det andra laget 

ska infria detta löfte. Det skulle kunna resultera i att internen spelar ut helg-lagen mot varandra. 

Det ena helg-laget kan då lägga skulden på det andra helg-laget och hävda att “nu är det vi som 

bestämmer”, på så vis kan det andra helg-laget få skulden. På grund av detta kan lojaliteten mellan 

kollegorna inom lagen stärkas och en känsla av vi-mot-dem skapas. Familjemetaforen reserveras 

då till “vi”.  

Sjöstrand (2011:250) menar att i mindre samhällen där “alla vet allt om alla” (som Gnosjö 

kommun, där han utfört intervjuer med 94 entreprenörer) finns det en högre grad av social kontroll. 

Ärlighet och uppriktighet är något som värderas högt i mindre sociala sammanhang och efterföljs 

inte dessa normer väntar sociala sanktioner. En entreprenör som inte håller vad hen lovar får det 

svårt, personen blir ”bränd så att det luktar om dig” (Sjöstrand, 2011:250). Vi tycker oss finna 

likheter mellan å ena sidan Sjöstrands studie, å andra sidan vår studie. Då kriminalvårdarna jobbar 

intensivt och tätt med sina kollegor uppmärksammas minsta fel som görs och det skulle kunna 

resultera i att den person som begår ett fel inte betraktas som pålitlig. För att gå tillbaka till vårt 

intresse för anmälningar: Erik berättar att den som gjort anmälningar utan att först ha tagit upp 

saken med personen ifråga riskerar att hamna utanför: 

Ah då har man inga kompisar sådär klockrent [nej] det då blir ju det svårt att lita på den 

personen […] 

Att stå utan kompisar kan vara ytterst problematiskt i en miljö som kriminalvården då deras arbete 

till stor del går ut på att arbeta i par. Eftersom anstalten har säkerhetsklass 1, ska de alltid arbeta 

två och två, oavsett vikarie eller ordinarie anställd. Dock måste en vikarie alltid arbeta med en 

ordinarie, två vikarier kan således inte arbeta ensamma tillsammans ute på avdelningen. Under 

sådana förhållanden blir tilliten till den person som anses avvika låg, vilket skulle kunna resultera 

i att andra kollegor inte känner sig trygga med den personen. Personen som anmält har “bränt sig 

själv”, för att låna Sjöstrands ord.  

Inom kriminalvården skulle det kunna leda till att interner uppmärksammar detta och spelar 

ut vårdarna mot varandra. Det vill vårdarna undvika i största möjliga mån. Idealet är att vårdarna 

står enade tillsammans. Även David Wästerfors (2013:67) har skrivit om att inkonsekvent 
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regeltillämpning kan medföra att kollegor framstår som besvärliga. Att en kollega “kör sina regler” 

och en annan sina fungerar inte, menar en av hans respondenter. Wästerfors (2013:67) menar att 

öppna konflikter med en kollega inför interner kan leda till att fängelsets kontroll raseras. 

5.3 Självkontroll för den gemensamma frontens skull 

Micael Björk (2011) visar hur poliser i sitt yrke är tvungna att kontrollera sig själva för att vara 

kapabla till att kontrollera andra. Poliser måste lära sig att hantera och kontrollera sina egna känslor 

och emotioner, hävdar Björk, så att arbetet inte hindras. I vårt material visar det sig att 

kriminalvårdarna, i likhet med poliser, arbetar i en miljö där betydelsen av att kunna kontrollera 

sina egna känslor och emotioner är betydande. Flera respondenter nämnde detta. De menar att 

eftersom interner inte har så mycket för sig mer än att leta “ömma tår” på vårdarna är det av största 

vikt att konflikter mellan vårdare aldrig tas upp öppet på avdelningarna. Om det uppstår konflikter 

ska dessa skötas i back office eller i personalutrymmen. Sebastian uttrycker det så här: 

Amanda: Men om det skulle bli konflikter mellan vårdare, två vårdare [mm] hur hanterar 

man det? 

Sebastian: Det får man prata med, alltså det sköts inte ute på avdelningen. Det ska inte 

intagna höra. Om det är konflikter mellan två vårdare då ska det skötas antingen i 

personalrummet eller i back office, för inga intagna ska höra på våra problem [nej]. 

Det Sebastian berättar kan tolkas utifrån Goffmans teori (Engdahl & Larsson, 2011:57) om 

dramaturgiskt handlande, närmare bestämt publikens betydelse för roller, intrycksstyrning och 

framträdande. När vårdarna rör sig på avdelningarna (bland interner) kan de förmedla ett hårdare 

intryck för att visa sig enade gentemot internerna. I back office (eller, med Goffmans term back 

stage) kan de ikläda sig en mer lättsam roll som även låter dem visa eventuella emotioner som de 

annars inte kan göra ute bland interner. Konflikter mellan vårdare tas om hand i back office, med 

Sebastians ord – detta för att kunna bibehålla den hårda och samstämmiga rollen som 

kriminalvårdare ute på avdelningen och då även uppleva en trygghet med sina kollegor.   

Även Hanna stämmer in i det som Sebastian säger. Hon menar att inom kriminalvården 

“får” det inte vara ”gnabb” mellan vårdarna. Internerna har inte något bättre för sig än att leta efter 

fel hos vårdarna eller upptäcka meningsskiljaktigheter mellan dem. Därför bör 

meningsskiljaktigheter “neutraliseras” mellan vårdarna så att internerna inte kan erhålla några 

hållhakar på dem, menar hon. Konflikter som yttrar sig ute på avdelningarna leder till att de tappar 

ansiktet. Även Erik nämner detta: om vårdarna står enade tillsammans finner de en större trygghet 
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och en större känsla av att kollegorna ställer upp för varandra. Tryggheten kan liknas vid Goffmans 

dramaturgiska lojalitet (Goffman, 2009:187). Genom att de tillämpar en taktik för hur hela gruppen 

bör agera skapas en hög ingruppssolidaritet som generar en bättre sammanhållning och gruppen 

kan stå enade i ett team-framträdande. Med detta blir det lättare för dem att förmedla en viss 

emotion till publiken. I detta fall – kan vårdarna tillämpa denna taktik om att stå enade mot 

internerna och på så vis dölja att de är oense för inte ge internerna möjlighet att utnyttja det. 

Björk (2011:215) skriver att poliser har lärt sig av sin diskretion på fältet att de måste 

kontrollera sina känslor för att på ett uthålligt sätt klara av det svåra arbete de står inför. Detsamma 

gäller även kriminalvårdarna, såsom de gestaltar det i vårt material. De måste kontrollera sig själva 

i det dagliga arbetet. 

Intrycksstyrning kan även i sig vara en form av social kontroll. Självkontroll syftar inte 

enbart till att kontrollera internerna utan ska även inge en känsla av trygghet i relation till kollegor. 

På grund av att anstalten har hög säkerhetsklass finns det regler som säger att personalen ska arbeta 

två och två på en avdelning, de får alltså inte gå själva på någon avdelning. En av anledningarna 

till att de ska vara två och två är att de ska ha en trygghet i att det alltid finns någon som kan hjälpa 

till ifall det skulle hända något. Ett exempel som Sebastian tog upp var att om en intern får 

“tunnelseende” ska den andra vårdaren kunna gå emellan för att avstyra situationen. 

Larsson och Backman (2011:20–21) lyfter fram den amerikanske sociologen Edward A. 

Ross som redan på 1890-talet analyserade social kontroll. Han intresserade sig för hur människor 

kunde hålla sams och fokuserade på hur grupper reglerar sig själva, trots skillnader och 

motsättningar. Ross (1896:520) menade att det är av stor vikt att människor vet vad de kan förvänta 

sig av andra, att de känner en trygghet inför sina medmänniskor samt att de vet och har en känsla 

för hur andra ska bete sig i olika situationer (Larsson & Backman, 2011:20–21).  

Denna allmänna teori om kontroll har stor bäring på hur kriminalvårdare förhåller sig till 

varandra. Våra respondenter belyste bland annat att det är av största vikt att de vet vad de kan 

förvänta sig av sina kollegor i alla stunder och situationer. Vi frågade om de känner stöd från sina 

kollegor vid hotfulla situationer, och Sebastian sade då att om man inte känner en trygghet i sina 

kollegor finns det ingen mening med att arbeta inom kriminalvården. När Maja fick samma fråga 

berättade hon om “säkerhetsdagar” där personalen tillsammans får träning i självförsvar i 

förebyggande syfte. 

 Erik, å sin sida, menar, (som vi tidigare nämnde) att enighet genererar mer enighet: om 

några i personalen står enade sluter kollegor upp i större utsträckning. Han påpekade också att det 

finns vissa skillnader i vad som kan upplevas som hotfullt. Det som en kollega upplevt som det 

värsta som någonsin kunnat hända har den andra kollegan upplevt som något som händer varje 
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vecka. Detta kan leda till att vissa kriminalvårdare känner ett mindre stöd från kollegor än andra, 

då vissa fnyser åt det som inträffat och tycker att det är bagatellartat. 

5.4 Regeltäthet och korta anställningar 

Gustafson (2011:145) skriver att kontroll kan ske genom att det finns anvisningar som talar om hur 

medarbetare ska se ut på en arbetsplats, till exempel klädkoder. Det gäller även vilka känslor som 

ska förmedlas eller uttryckas i interaktion med klienter och kunder, samt hur man ska bete sig. 

Kontrollen kan också ta sig uttryck i mer formell styrning av anställda, med regler som följs upp 

genom övervakning och sanktionering (Gustafson, 2011:145).  

 En av våra respondenter, Hanna, berättade att en del nyanställda hade slutat. En av 

anledningarna till att det kunde vara mängden regler och stora krav på vårdarna: 

Det är väldigt hårt här också alltså väldigt mycket regler och hela tiden du vet eh väldigt 

mycket grejer som man kan tycka är fånigt [mm] men om du gör den där grejen så kommer 

dom antagligen avskeda dig.  

Dessa “fåniga” saker kan till exempel vara att en vårdare av misstag tar med dennes hörlurar eller 

plånbok in på avdelningen som egentligen ska låsas in i ett skåp. För detta kan de få en tjänste-

anteckning.  

Hanna tror att en annan anledning till att vissa inte stannar speciellt länge inom yrket kan 

vara att som nyanställd får de bara förlängt med en månad i taget. De känner sig nog inte speciellt 

trygga, säger Hanna. Ingen vet om de får stanna kvar eller inte: 

Och så får man förlängt en månad i taget bara [okej]. Så som jag, jag är heltidsanställd, 

fastanställd, fast jag får kontrakt en månad i taget [mm] så jag vet aldrig liksom [nej]. 

Detta kan också tolkas som ett sätt att kontrollera sina anställda. Om de nyanställda inte säkert vet 

att de kommer ha ett arbete nästa månad kan de uppleva att de måste prestera lite bättre och visa 

sig från sin bästa sida varje dag. Att ifrågasätta regeltäthet eller lojalitet blir sannolikt mindre 

aktuellt. 

Hanna nämner också att det finns en lista som ska signeras efter utförd arbetssyssla. Även 

denna lista kan vi tolka som ett sätt att kontrollera kriminalvårdarna, då ledningen kan se vem eller 

vilka som utfört en uppgift, vilket också innebär att de kan se vilka som inte gjort någon syssla den 

dagen. Hanna själv tycker det är frustrerande om den listan inte har någon signatur när hon själv 

jobbar, då hon ser på det som att hon inte gjort det som förväntas av henne. Utöver den formella 
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kontrollen, där regler och sanktioner står i fokus, befinner sig kriminalvårdarna alltså ständigt i en 

övervakad miljö. 

Den formella kontrollen är vanligare på arbeten där rutinartade arbetsuppgifter är 

dominerande (Gustafson, 2011:146). På en anstalt är just rutiner A och O i arbetet, därav de många 

regler och riktlinjer som måste följas för att inga fel eller brister ska uppstå. Alltså kan en mer 

formell kontroll antas försiggå på den anstalt vi besökte och utförde intervjuerna på. Med tanke på 

att anstalten har säkerhetsklass 1 (som redan framgått) kan det antas att kontroll prioriteras högt, 

inte bara för interner utan även för de kriminalvårdare som arbetar där.  

Två av våra respondenter nämnde att det finns en hel lista med saker som får göras, tas med 

och inte tas med. Till exempel får de inte ta med sig sin privata telefon, cigaretter eller nycklar. Om 

de skulle råka ta med sig något av detta in på avdelningen får de en tjänsteanteckning. Efter ett 

visst antal tjänsteanteckningar förs saken vidare till närmsta chef, som kallar till möte där vårdaren 

har en chans att förklara sig. Om detta sker upprepade gånger (att privata saker följer med in på 

avdelningen, osv.) kan det i slutändan resultera i att personen blir uppsagd. För att bli uppsagd 

krävs det dock att fel har begåtts många gånger. “Dom är jävligt hårda här” säger Hanna och 

skrattar “det är en lång lista med grejer liksom”. 

Sebastian tog även han upp just tjänsteanteckningarna under intervjun. Han menar att om 

någon ser en kollega göra något fel kan denne då göra en tjänsteanteckning. För att göra denna 

tjänsteanteckning berättar han att en själv då går till kriminalvårdsinspektören och berättar att 

denna person gjort si eller så och det är då upp till kriminalvårdsinspektören att ta det vidare. I 

likhet med Hanna berättar Sebastian att en person får ett visst antal chanser på sig men till skillnad 

från det Hanna sa menar han att det endast ges cirka tre chanser innan det blir tal om uppsägning. 

Dessa tjänsteanteckningar skulle kunna liknas vid de ”avvikelserapporter” Gustafson (2011:152) 

skriver om i sitt kapitel om social kontroll och tjänsteresor. Vi tycker oss finna likheter mellan 

dessa två typer av rapporteringssystem. Resebyråer kan ha i uppdrag att meddela den reseansvarige 

på ett företag om en resenär trots anvisningar inte följer dem. Om detta sker så skrivs en så kallad 

”avvikelserapport” (Gustafson, 2011:152). De finns alltså en kontroll över de anställda som tar sig 

uttryck genom dessa rapporteringssystem. 

Gustafson (2011) rapporterar att det finns ett problem med att kontrollera folk. Det finns 

alltid en överhängande risk att den personen som kontrollerar börjar agera som internutredare, 

vilket i det långa loppet inte blir populärt. En av hans respondenter säger att det funkar mycket 

bättre om man försöker hålla sig kompis med resenärerna (Gustafson, 2011: 157-158).  
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5.5 Känsloregler, jargong och kriminalvårdshumor 

Liksom Björk har vi funnit känsloregler i vårt material, något som bland andra Hochschild och 

Crawley analyserat. Hochschild (2012) menar att känsloregler är ett sätt att kontrollera hela 

samhällen och organisationer. Crawley (2004) å sin sida skriver att det på organisationsnivå finns 

speciella regler som talar om vad som anses som ett acceptabelt beteende eller inte. Följer en 

anställd inte detta kan det resultera i att denne ses som icke-lämplig för arbetet, samt opålitlig 

(Crawley, 2004:417). Övervakningen av känsloreglerna sker då sinnesrörelser (emotioner) hos 

människor kontrolleras.  

Ett växande krav på känsloarbete är något som förekommer inom servicesektorn, guider, 

servitriser etc. men också inom den statliga och den offentliga sektorn, vårdanställda, lärare, 

poliser, etc. (Björk, 2011:207). Att vara ”för” öppen och glad i kriminalvårdens front stage kan ses 

som en nackdel då det förväntas att vårdarna kan säga nej och sätta gränser. Hanna ser detta som 

en utmaning för henne själv då hon beskriver sig som en öppen person: 

Amanda: Och vad tycker du är svårast med ditt arbete hittills då? 

Hanna: Alla mina kollegor och vänner har sagt att jag är alldeles för snäll, alldeles för öppen 

och alldeles för liksom [mm] [...] För jag tänker nu kan jag lära mig att eh ja alltså inte tuffa 

till mig men mer liksom sätta gränser [...] 

Hochschild menade att en ledning i en organisation kan styra människors emotioner och agerande 

i vissa situationer istället för att styra deras tänkande (Björk, 2011:214). Att Hannas agerande styrs 

tycker vi framgår tydligt. De känsloregler som finns på anstalten säger att vårdarna ska kunna sätta 

gränser och inte vara rädda för att säga nej. 

Men gemensamt för de flesta av våra respondenter var att de också tyckte att det fanns en 

lättsam jargong inne på anstalten bland vårdarna. Maja beskriver det bland annat som att de håller 

jargongen på en bra nivå och skojar med varandra medan det ibland kan övergå till att bli en 

fräckare och råare jargong. Vid vårt första besök på anstalten satt vi efter lunchen tillsammans med 

en grupp vårdare som vi ansåg hade en ganska hård jargong mot varandra, där skämten ofta 

anspelade på en annan vårdare. 

Humorn var tydlig mellan de vi åt tillsammans med, såväl som andra grupper som vi suttit 

och pratat med under våra två besök. Detta samtidigt som vi har suttit med och inte begripit 

en enda fras som de i sin tur skrattat högt till. 

(fältanteckning) 
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Till exempel skojades det om att vissa vårdare inte hade något behov av en batong, då vissa har 

muskler. En av de som vi satt och åt med vid vårt andra besök gick en utbildning för att få bära 

batong och påpekade att Sebastian, som också satt med oss, inte hade någon sådan utbildning. Han 

besvarade kommentaren med att säga ”istället för batong har jag muskler” och pekade på sina 

biceps. Interaktionen (den råa jargonen) mellan vårdarna går att se som en konstruktion av 

maskulinitet. Crawley (2004) skriver att det finns en delad syn angående kriminalvårdares 

arbetsuppgifter. De består till stor del av omsorg, hushållsskötsel och tillsyn som traditionellt 

uppfattas som feminina arbetssysslor. Men i sina berättelser vill vårdare istället uppvisa en mer 

manlig bild av sitt arbete inom kriminalvården (Wästerfors, 2013:100), vilket återspeglas i det vi 

här kallar jargong.  

Maria instämmer i att jargongen kan bli hård, något som kan upplevas som främmande för 

nyanställda. Under lunchen den andra dagen vi var på anstalten uppmärksammade vi att de vårdare 

vi åt med hade en speciell jargong i sitt yrke. De själva benämnde det som “kriminalvårdshumor”. 

En av de vårdare som satt med oss under lunchen förklarade det som att: för att förstå “måste en 

vara kriminalvårdare”. Erik tror att jargongen fungerar som ett sätt att distansera sig till sitt yrke: 

         Om det hänt nånting väldigt allvarligt det är mycket blod eller det är mycket för 

jag har varit med om saker som jag önskar att jag inte hade varit [aa] eh för att kunna hantera 

det och för att kunna skapa en distans och förstå att det här är jag på mitt arbete och inte 

nån som för mycket blir påverkad av det här så kan jag nog ha en rå jargong i form av att 

jag kan skoja om saker och ting [...] 

Här återfinns det Crawley (2004:417,419) i sin studie kallar för “svarthumor”, ett sätt att hantera 

sina känslor som uppstått under dagen. För utomstående skulle kanske denna humor kunna se 

opassande ut, vilket Erik också antydde om, men han menar att det fungerar som ett sätt att skapa 

distans till vad som hänt. Under lunchen den andra dagen vi besökte anstalten satt vi med fyra 

manliga vårdare och åt. Medan vi åt lunch med dem observerade vi att en skämtsam jargong 

försiggick när de pratade om sitt yrke. 

… med en suspekt jargong, ”kriminalvårdshumorn” som en av våra intervjupersoner 

benämnde det som. En humor enligt oss som är svårbegripen men som vårdarna själv insåg 

var svår att förstå om du inte jobbar inom kriminalvården själv. Det krävs alltså att du är 

kriminalvårdare för att kunna förstå denna typ av humor.         

(fältanteckning) 
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Vi tror att denna humor kan vara ett sätt att skapa distans till sitt yrke, som vår respondent Erik 

benämnde det. Han kallar humorn för “galghumor”, vilket innebär att en person skämtar om något 

allvarligt för att just avstyra det allvarliga i en situation. Det kan tänkas att, då kriminalvården är 

en emotionellt krävande arbetsplats, att deras inställning till den alltid skulle vara allvarlig. Detta 

fick vi motbevisat under våra två besök, samt under våra intervjuer då många av respondenterna 

pratade om sin arbetsplats med en viss humor. För kriminalvårdare är humorn ett sätt att 

neutralisera och att göra känslor som fara och rädsla uthärdliga (Crawley, 2004:419). Humorn 

fungerar som verktyg för att kunna hantera känslor som kan ha uppkommit exempelvis vid en 

hotfull situation. Crawley (2004:420) skriver att kriminalvårdare har vissa ”känslozoner” där de 

kan uttrycka sina känslor, ”blow off steam”. I dessa zoner förekommer den skämtsamma jargongen 

för att kunna fortsätta sitt arbetspass på bästa sätt. 

Våra respondenter var överens om att för att passa in i detta yrke krävs en speciell 

personlighet, där denna typ av humor ingår. Erik sa under sin intervju att en person inte blir speciellt 

långvarig om denne inte förstår sig på denna typ av humor och i vilket syfte den används. Att 

använda humorn som ett sätt att neutralisera känslorna kan ses utifrån Goffmans (2009) begrepp 

front stage och back stage. Kriminalvårdarnas back office går att likna vid Goffmans back stage, 

där de har en möjlighet att fritt ventilera sina känslor, där denna “kriminalvårdshumor” kan 

förekomma. Genom att ha ett lättsamt intryck och använda sig av humorn till att avdramatisera i 

back office/back stage kan de sedan reglera sina känslor för att kunna ge ett annat intryck ute på 

avdelningen.   
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6.  Avslutande diskussion 

I vår uppsats har vi analyserat mönster av kontroll som kriminalvårdare utövar mot varandra och 

tar avstamp i känsloregler på anstalten. Kontrollen består av känslo- och beteenderegler. Efterlevs 

inte reglerna sanktionerar vårdarna varandra för att markera det som definieras som icke 

godtagbara handlingar. ”Kriminalvårdshumor” används för att ge utlopp för känslor som inte 

förväntas i den enade fronten mot internerna.  

Lojalitet prioriteras högt av de kriminalvårdare vi intervjuat. En vilja att inte anmäla 

varandra vid fel tar sig uttryck i en mentalitet att de “håller varandra om ryggen”. För att 

upprätthålla denna mentalitet och för att vara lojala mot sina kollegor förespråkar vårdarna att prata 

med en kollega som gjort något fel i arbetet istället för att anmäla det till kriminalvårdsinspektören. 

Skulle en anmälan ändå göras väljer de att tala om det för kollegan, att en anmälan angående felet 

kommer att göras. Om inte detta efterföljs, att de pratar med kollegan innan en anmälan sker, ser 

de på det som ett svek från den andre och informella sanktioner väntar den som inte efterlever 

mentaliteten om att “hålla varandra om ryggen”. Om de skulle anmäla varandra för “minsta lilla” 

skulle vårdarna betrakta det som att de får en “kniv i ryggen”, och anmäls bagateller riskerar den 

kollegan som gör det att till slut stå utan allierade. Denna typ av lojalitet som vi funnit mellan våra 

respondenter verkar enligt dem själva inte finnas på alla hus (avdelningar) på anstalten.   

Att ses som opålitlig i en miljö som kriminalvården är inte önskvärt, då ett förtroende för 

varandra måste finnas i alla situationer. Plitheder, ett ord som nämndes under intervjun med Erik, 

är något som präglar kriminalvården, enligt de skildringar vi samlat in. Hedern formuleras och 

anförs, försvars och förklaras i intervjuer om yrket. De som inte efterlever den är de som anmäler 

bagateller. Kontrollen som omtalas här tycker vi besvarar en av våra frågeställningar: Hur utövar 

kriminalvårdarna kontroll över kollegor? 

 Lojaliteten kan dock ta sig uttryck i andra former, i detta fall att de ser varandra som familj. 

Denna familjära känsla stärks genom att det finns två helg-lag som arbetar med överlappande 

scheman. Detta är något som kan resultera i grupperingar bland helg-lagen och i situationer där 

interner försöker spela ut vårdarna mot varandra kan det hända att vårdarna skyller på det andra 

helg-laget för att behålla den familjära känslan. Respondenterna berättar även att det är viktigt att 

behålla denna känsla då de arbetar två och två. Om det skulle förekomma osämja mellan två 

kollegor skulle det kunna bli problematisk för dessa att arbeta tillsammans och interner skulle då 

kunna dra nytta av det för sin egen vinning. 

 Det är betydelsefullt att kunna lägga band på sina känslor bland interner. Eftersom 

internerna letar “ömma punkter” hos vårdarna är det viktigt att de utåt, i front stage, utstrålar 
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enighet. Konflikter som uppstår mellan vårdare ska därför skötas i back office (back stage) där inga 

interner tillåts vara. Det är därför betydelsefullt att vårdarna har en viss självkontroll ute på 

avdelningarna bland internerna. 

 Våra respondenter var tydliga med att för att klara av jobbet som kriminalvårdare behövs 

det en viss känsloreglering. Vissa känslor ska tryckas undan, andra framhävas. Att det råder en 

lättsammare jargong mellan vårdarna var något våra respondenter var överens om, en jargong som 

rekonstruerar maskulinitet och som kan övergå till hårdare varianter där det ofta förekommer 

”hackkycklingsmoment” men inte i den utsträckningen att det ses som mobbing. 

För att distansera sig från allvaret i sitt arbete har våra respondenter berättat om den hårda 

jargongen och även en humor som de benämner som ”kriminalvårdshumor”, en humor som kan 

liknas vid ”galghumor”. Denna typ av humor används då vårdarna inte befinner sig bland interner. 

Enligt dem själva menar de för att förstå ”kriminalvårdshumorn” på bästa sätt krävs det att du själv 

arbetar inom kriminalvården. Vårdarna var överens om att denna humor kan verka främmande för 

nyanställda. Vårdarna använder sig av humorn som en strategi för att neutralisera händelser och 

kunna fortsätta sitt arbete. För nyanställda kan det därför bli en stor omställning, innan de lär sig 

den humorn som förekommer och vilka typer av händelser som sker varje vecka. I dessa två stycken 

ovanför beskrivs hur vi svarat på vår första frågeställning: Hur använder kriminalvårdare 

känsloreglering i sitt dagliga arbete och hur uppenbarar det sig? 

Eftersom denna humor framkallar en råhet i back office och en hårdare attityd gentemot 

interner kan det få utomstående att tro att de som arbetar inom kriminalvården är hjärtlösa och 

hårda personer, en fördom som kan härstamma från att kriminalvårdare arbetar med kriminella. 

Den som lyssnar på kriminalvårdares berättelser kan däremot få intrycket av att det är en familjär 

och lojal arbetsplats med lättsam stämning. Vi menar att detta resultat hör ihop hård formell 

kontroll i kombination med tyst och ”självklar” informell kontroll. 

Kontrollen och de – så kallade känsloreglerna för vad vårdarna får uttrycka kan också 

analyseras i termer av back office eller tillsammans med interner (front stage). Tillsammans med 

interner ska de visa vem som bestämmer och vara en enad front, medan de i back office kan 

ventilera alla känslor som de sällan bör visa för interner.  

Då nyanställda, så kallade vikarier, får förlängt en månad i taget ser vi detta som ett sätt att 

utöva kontroll över dem och på grund av denna månadsanställning kan det vara så att de inte 

ifrågasätter saker som enligt utomstående ses som fåniga, exempelvis att de inte får ta med hörlurar 

in på avdelningen. Genom att de får förlängt månadsvis ökar sannolikt lojaliteten hos dem till andra 

kollegor, eftersom de kan uppleva att de alltid måste ”trippa på tårna”, rätta sig efter normerna och 

prestera lite extra jämfört med ordinarie anställda.  
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Vi har i vår studie fokuserat på existensen av social kontroll och känsloreglering bland 

kriminalvårdare. Resultaten vi kom fram till visar att det finns olika känsloregler vårdarna måste 

förhålla sig till. Eftersom vi i analysen kort berörde konstruktionen av maskulinitet inom 

yrkesgruppen anser vi att det vore av intresse för framtida forskning att undersöka om de 

känsloregler som existerar skiljer sig åt mellan de kvinnliga och de manliga vårdarna, eller om det 

tillåts varierande maskuliniteter och femininiteter. Det vore också intressant att jämföra med 

förekomsten av känsloregler och känsloreglering inom snarlika yrken, till exempel rättspsykiatrin 

(där en av oss har arbetserfarenhet). Eftersom Hochschild främst utförde sin studie på flygvärdinnor 

vore det av vikt att närmare och mer systematiskt undersöka om det finns speciella känsloregler 

som yttrar sig specifikt på arbetsplatser såsom kriminalvården och rättspsykiatrin. För framtida 

forskning vore det också intressant att samla in empiri genom enkätstudier varvat med kvalitativa 

metoder såsom intervjuer och observationer.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide till kriminalvårdare  

Tema 1: Bakgrund  
● Börja gärna berätta lite om dig själv.  
● Hur länge har du arbetat som kriminalvårdare/inom kriminalvården? 
● Hur kom det sig att du valde just kriminalvården som yrke? 

Tema 2: Vanlig dag på jobbet 
● Hur ser en vanlig dag ut 
● Vem tar kommandon?                
● Hur är arbetsuppgifterna fördelade? Hur fördelas de och vem fördelar dem? 
● Vad är det svåraste med ert arbete? 
● Uppmuntras egna initiativ? 

Tema 3: Konflikter och hur de hanteras 
● Brukar det uppstå konflikter mellan vårdarna? 
● Hur ser dessa konflikter ut? Hur hanteras de? 
● Får ni någon utbildning i hur konflikter ska hanteras? 
● Om det uppstår en konflikt, väljer man då sida beroende på vilka som är inblandade? 

Tema 4: Bemötande kollegor emellan 
● Hur bemöter ni nyanställda? Sommarvikarier? 
●  Hur ser bemötandet ut mellan kvinnliga kollegor och manliga kollegor? 
●  Hur hanteras osämja mellan kollegor? 

  
Tema 5:  Relation till kollegor 

● Upplever du att du kan vända dig till dina arbetskamrater om du behöver prata om något 
som berör ditt arbete? 

● Har du några speciella du anförtror dig till? 
● Känner du att du kan vända dig till dina kollegor om du behöver hjälp med något? Är det 

några specifika du vänder dig till i så fall? 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide till kriminalvårdsinspektör 

Tema 1: Bakgrund 
● Börja gärna berätta lite om dig själv. 
● Hur länge har du arbetat som kriminalvårdare/inom kriminalvården? 
● Hur kom det sig att du valde just kriminalvården som yrke? 

Tema 2: Vanlig dag på jobbet  
● Hur ser en vanlig dag ut?              
● Vad är det svåraste med ert arbete? 
● Uppmuntras egna initiativ? Från andra vårdare såväl som er chefer?  
● Är du ute på avdelningen och jobbar eller sitter du på en speciell plats? 

Tema 3: Konflikter och hur de hanteras 
● Brukar det uppstå konflikter mellan vårdarna? 
● Hur ser dessa konflikter ut? Hur hanteras de? Vill du berätta om hur det går till? 
● Får ni någon utbildning i hur konflikter ska hanteras? 
● Om det uppstår en konflikt, väljer man då sida beroende på vilka som är inblandade? 
● Kan du märka om det ”ligger något” i luften sen tidigare eller om det är kollegor som inte 

är överens? Hur hanteras det? 
Tema 4: Bemötande kollegor emellan 

● Hur bemöter ni nyanställda? Sommarvikarier? 
● Hur ser bemötandet ut mellan kvinnliga kollegor och manliga kollegor? 
● Hur hanteras osämja mellan kollegor? 

Tema 5: Relation till kollegor 
● Upplever du att du kan vända dig till dina arbetskamrater om du behöver prata om något 

som berör ditt arbete? 
● Har du några speciella du anförtror dig till? 
● Känner du att du kan vända dig till dina kollegor om du behöver hjälp med något? Är det 

några specifika du vänder dig till i så fall? 
● Kan du känna att beroende på färgen på skjortan på vem du anförtror dig till? 
● Upplever du någon skillnad mellan er chefer och andra kriminalvårdare? 

Tema 6: Övrigt 
● Har ni ett strikt arbete med att andra besökare inte ska träffa de interner som de inte 

känner, var detta specifikt för oss eller är det så vanligen till andra besökare också? 
● Händer att man anmäler kollegor vid brister eller arbetsfel? Hur tas det emot? 
● Känner du stöd från kollegor i hotfulla situationer? 
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8.3 Bilaga 3: Fältanteckning 

Snön faller lätt över parkeringen och jag huttrar till när jag går med bestämda steg till grinden som 

ska ta oss in på anstalten. Ett grönt lågt stängsel finns längst ut på anstaltens många hinder. Sedan 

ett enormt elstängsel som kompletteras av en lika hög tjock röd mur. Anstaltens yttre får mig att 

tänka på kontroll och makt, det känns som om byggnaden utstrålar en sorts hierarki där den står 

och ser på oss i det lätta snöfallet. Vi kommer fram till första porten och ombeds vi att lämna våra 

ID-handlingar i en mindre ficka för att de där inne ska de kunna kontrollera att vårt besök är anmält. 

Jag placerar först mitt kort i den lilla luckan för att sedan vänta på svar.  

- Tack nu kan du ta ditt kort. Sedan antar jag att det är Amandas tur att lägga in sitt. 

Även fast jag vet att vårt besök är anmält och dem är medvetna att vi skulle anlända just 

klockan åtta på morgonen häpnades jag över deras koll på oss, och vi var ännu inte ens igenom 

första grinden. Vidare får vi instruktioner att varje dörr är låst och lampan vid dörren ska lysa grönt 

och då kan vi öppna denna. Vi tackar och går igenom första grinden för att sedan kliva in och se 

vad som döljer sig bakom den gigantiska röda muren. Stora skyltar talar om för oss att gå till vänster 

dit besöksavdelningen är. Till höger är ytterligare ett lika högt stängsel som begränsar våra 

möjligheter att springa in på anstalten, om vi skulle få för oss detta det vill säga. På andra sidan 

stängslet står kriminalvårdens tjänstebilar parkerade prydligt på rad. På den mindre promenaden 

från murens port till besöksavdelningens dörr hinner jag registrera att bortsett från dem höga 

iögonfallande stängslen såväl som murar ser det ut som vilket bostadsområde som helst, mer som 

ett skolområde efter en vidare eftertanke. Vi kliver in i besöksavdelningens första rum som liknar 

ett omklädningsrum med skåp och en mindre toalett. Där finns tydliga instruktioner om att allt ska 

låsas in i skåpen, det vill säga ytterkläder, mobiltelefon och väskor. Anstaltens strikta besöksregler 

gäller även oss, även om vi inte är där för att besöka interner. Eftersom inte ens kriminalvårdarna 

får ha sin privata telefon med sig in på jobbet visste vi att vi inte skulle få detta heller. Det skapade 

en problematik för oss eftersom att anteckna intervjuer skulle ta mer tid och det finns även risk att 

missa saker som kan anses oviktiga men i analysen kan det stödja mönster eller hypoteser. Vi fick 

till slut ta med oss en diktafon att använda i intervjuerna med strikta instruktioner att vi aldrig fick 

tappa denna eller lämna den ur sikte. 

Efter vi hängt av oss alla ytterkläder och det enda vi har i våra händer är block, diktafon och 

pennor. När nästa dörrlampa lyser grönt får vi kliva in i ett rum där vi måste likt en 

flygplanskontroll ta av oss all metall och lägga våra block i en låda som ska gå igenom en röntgen. 

Skorna ska också röntgas. Sedan lämnar vi våra ID-handlingar och vi eskorteras till ett mindre 

väntrum som ser ut att fungera som någon form av sluss. Niklas hämtar oss och eskorterar oss till 
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ett besöksrum bestående av ett litet bord med fyra fåtöljer i. På väggarna hänger tavlor med diffusa 

motiv. Andra kriminalvårdare berättar för oss att vi inte får lämna rummet utan att kalla på vårdare 

med telefonen som finns i rummet. Vi får kaffe serverat och slår oss sedan ner i fåtöljerna i det 

rummet som känns en aning som vårt fängelse för dagen. 

Efter tre intervjuer gjorda var det dags för oss att bege oss till matsalen för lunch, vi ringde på 

telefonen och efter en stund kom Niklas.  

- Hej, ah, jag tänkte gå igenom kulverten med två civila till personalrestaurangen, är det lugnt 

just nu? Nej okej då väntar vi en stund, tack hej.  

Vi satte oss ner igen och samtalade en stund eftersom vi inte ännu fick komma ut ur vårt besöksrum. 

Det är svårt att föreställa sig hur pass mycket kontroll kriminalvårdarna har över varandra, interner 

och även oss besökare om man inte upplevt det själv. De hade hela tiden ett aktivt arbete med att 

vi inte skulle under några som helst omständigheter komma i kontakt med interner. Vi visste inte 

om det säkerheten var så pass strikt dagligen eller om det var specifikt för vårt besök. Men det kom 

senare fram att detta hör till deras normala rutiner, detta för att värna om internernas integritet. 

Efter en stund fick Niklas klartecken att det var lugnt för honom att eskortera oss bort genom 

kulverten till matsalen. 

Som en person som besöker en anstalt för första gången finns det många tankar om hur det ska 

se ut och fungera. Att gå genom kulverten och inse att vi kom närmare och närmare interner som 

begått brott skapade en spänning i en och adrenalin. Tanken att minuten innan vi gick igenom dessa 

underjordiska gångar kunde såväl interner gått också. Jag måste medge att vetenskapen om hur det 

ser ut på dessa institutioner på insidan inte är stor och det ens tanke blir att det ska se ut som filmer 

gestaltar det. Matsalen där kriminalvårdare åt däremot såg ut som en vanlig matsal. Med ett 10-tal 

bord, en buffé längs ena sidan av salen och borden på andra. Vände vi våra blickar bort från muren 

och de höga stängslen såg det ut som vilket arbetsplats som helst. Vi la märke till att det framgick 

tydligt vad alla hade för positioner inom anstalten, det fanns kriminalvårdare som bar de mörkblåa 

kläderna, administrativa som bar civilklädsel samt chefer som bar de mörkblåa kläderna med en 

ljusblå skjorta. Vi satte oss själva vid ett bord och skapade en möjlighet för oss att vara passiva 

observatörer. Nu var det även lättare att observera samspelet mellan de anställda och utåt sett syntes 

det nog inte ens att vi observerade dem. Vi kunde vara överens om att de anställde ofta satt i 

åldersgrupperingar, utan någon konkret könsuppdelning. En intervjuperson på morgonen hade 

nämnt att kvinnor sällan är “festsminkade” eftersom det kan provocera fram uppmärksamhet från 

interner och leda kvinnorna kan må sämre. Med detta i tankarna kunde vi se att inga kvinnor var 

“festsminkade” som det går att se kvinnor är i andra yrken. 
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Inför vår andra dag på anstalten kändes det som om vi kunde allt redan. Alla förberedelser innan, 

säkerhetskollen gick mycket smidigare denna dag. Möjligtvis för att vi visste vad som skulle 

komma efter varje moment. När vi kom in till vårt besöksrum igen slog vi oss ner och det var då 

vi insåg allvaret och vilken plats vi verkligen vistades på. Några minuter efter vi satt oss hördes ett 

högt alarm. Vi förstod att det var något hade hänt eftersom vi tidigare inte hört det där höga ljudet 

under gårdagen. Vi kände oss maktlösa där inne eftersom som civila och med våra strikta 

restriktioner att vi inte fick under några som helst omständigheter gå ut genom dörren utan att 

någon vårdare öppnat denna till oss.   

Under dagens lunchpaus fick vi inta en mer aktiv roll inför kriminalvårdarna eftersom vår 

intervjuperson innan lunch såg till så att han kunde eskortera oss till matsalen och äta med hans 

kollegor. Samtalsämnena under lunchen hade ingen större variation. De, liksom många andra vi 

stannat och pratat med var nyfikna på vår studie och vad vi studerade så det blev samtal om detta 

varvat med en suspekt jargong, ”kriminalvårdshumorn” som en av våra intervjupersoner benämnde 

det som. En humor enligt oss som är svårbegripen men som vårdarna själv insåg var svår att förstå 

om du inte jobbar inom kriminalvården själv. Det krävs alltså att du är kriminalvårdare för att kunna 

förstå denna typ av humor. Humorn var tydlig mellan de vi åt tillsammans med, såväl som andra 

grupper som vi suttit och pratat med under våra två besök. Detta samtidigt som vi har suttit med 

och inte begripit en enda fras som de i sin tur skrattat högt till.  

 Efter den sista intervjun var gjord och vi kände oss klara var det dags att åka hem, vi tackade 

för att vi fått komma dit och påbörjade processen att ta sig ut. När vi fortfarande gick innanför den 

högra röda muren och var på väg genom dörren i muren tittade jag mig om axeln för att få en sista 

titt på detta ställe som är en liten värld i sig. En lättnad spred sig i kroppen ju längre utifrån vi kom 

från anstaltens alla stängsel, kanske var det för att är vi inte längre var övervakade eller 

kontrollerade som där inne. Vi passade den sista gröna grinden och var nu ute i det fria. Bakom oss 

står anstalten som utstrålar kontroll, makt och hierarki. 
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8.4 Bilaga 4: Samtyckesblankett till personal på anstalt 

 

Samtycke till medverkan i kandidatuppsats inom kriminologiprogrammet 

vid Lunds universitet 

 

 

Referens: Alicia Frånberg, Telefon 0720301802, epost kri13aag@student.lu.se 

Amanda Westin, Telefon 0707275193, epost kri13ave@student.lu.se  

 

 

Jag samtycker till att medverka i studien. 

Det innebär att uppgifter som förmedlas i intervjuer, samtal och möten kan användas i 

forskningsändamål. Personer, platser mm. anonymiseras. Uppgifter som kan identifiera de 

involverade tas bort eller ändras vid data-hantering och publicering. 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien, och jag har fått tillfälle att ställa frågor 

och fått dem besvarade. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

något särskilt skäl, kan avbryta min medverkan, utan att detta får några negativa konsekvenser i 

mitt arbete. 

  

  

  ___________________________________________________________________________ 

Underskrift 
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8.5 Bilaga 5: Transkriptionstecken 

[…] Detta tecken innebär att citatet är taget ur ett längre sammanhang. 

[ord] Ord inom hakparentes visar att den aktuella personen och en annan talar samtidigt, så kallat 

överlappande tal. 

() En tom parentes betyder att det vid transkriberingen inte förmåtts urskilja vad som sagts. 

(ord) Ord inom parentes anger vad man tror att en person sagt. 

  

Källa; Ryen 2005:128 

 


