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Denna  uppsats  visar  utifrån  narrativ  berättelseanalys  på  samverkan  mellan  myndigheten 

Kriminalvårdens struktur,  tjänstemäns emotioner  och praktiska arbete.  Resultatet  är  till  viss del 

motsägelsefullt genom att myndighetens formella regelverk ser ut att understödja god emotionell 

energi från arbete och interaktion, samtidigt som upplevelse av eget inflytande kan utläsas som en 

viktig faktor i för positiva emotioner i arbetet. Kriminalvårdens tjänstemän kopplar gärna berättelser  

om  eget  arbete  till  positivt  klient-resultat  som  enligt  visionen  Bättre  ut  verkar  fungera  som 

normativt mål och gemensamt fokus. Myndigheten är uppbyggd enligt organisationslogik, vilket 

sätter myndighetens interna kunskaper högt, detta verkar tillsammans med regelverk och visioner 

skapa höga förväntningar på gemensamt fokus inom myndigheten. Detta kan leda både till ökad och 

minskad emotionell energi vilket i båda fallen kan misstänkas påverka till mer struktur.

Empirin  jag  analyserat  är  sekundär  i  formen  kriminalvårdare  och  frivårdsinspektörers  egna 

berättade erfarenheter från arbete i myndigheten. Med hermeneutisk infallsvinkel har jag analyserat 

empirins innehåll som helhet och i delar. I min analys har jag använt Sociologisk teori av Randall 

Collins och Arlie Russel Hochschild för att se och få förståelse för samband mellan emotionella 

uttryck, situationers uppbyggnad av handling, interaktion och Kriminalvårdens struktur. 

Nyckelord: Struktur, Interaktion, Påverkan, Emotioner, Tjänsteman, Inflytande
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1. Inledning

Det här arbetet syftar att undersöka om och i så fall hur tjänstemäns emotioner, arbetets utförande 

och arbetsplatsens formella struktur påverkar varandra i myndigheten Kriminalvården. 

Kunskap om eventuell påverkan mellan struktur, emotioner och det praktiska arbetet borde vara 

värdefullt då Kriminalvården är i ständig förändring utifrån samhällets och klienters behov av både 

vård  och  säkerhet;  vilket  påverkar  den  struktur  jag  särskilt  intresserar  mig  för,  det  formella 

regelverket. Strukturer i samhället har sin grund i emotioner skapade i mellanmänsklig interaktion, 

beroende på att  människor  strävar efter  att  skapa och återskapa interaktion som är  emotionellt  

belönande, menar Sociolog Randall Collins i boken Interaktion Ritual Chains (2004).  Det formella 

regelverk som strukturerar och styr Kriminalvårdens arbete är utifrån min egen erfarenhet av arbete 

i samma myndighet svår att koppla till emotionellt givande interaktion. Därav inspirerades jag att 

göra denna undersökning som analyserar narrativ om klientarbete berättat  av olika tjänstemän i 

Kriminalvården.  I  analysen  har  jag  sökt  samband  mellan  emotionella  uttryck,  situationers 

uppbyggnad av handling, interaktion och struktur. För att förklara och förstå använder jag Collins 

samt Sociolog Arlie Russel Hochschilds teorier om interaktion och emotioner 

Disposition av min uppsats är efter inledningen; kontext, metodbeskrivning, teoretisk ram, resultat 

och analys och slutligen en diskussionsdel.

1.1 Syfe

Detta arbete syftar till att undersöka om det i Kriminalvården sker en påverkan mellan emotioner 

som uppstår i mellanmänsklig interaktion, arbetets praktiska utförande och myndighetens struktur. 

Om det finns en sådan påverkan vill även jag veta mer om hur den fungerar.

1.2 Forskningsfrågor

-  Vilken  påverkan  ger  myndighetens  struktur  på  Kriminalvårdens  tjänstemäns  emotioner  i  det 

direkta klientarbetet?

- Vilken påverkan har emotioner på hur Kriminalvårdens tjänstemän utför sitt arbete?
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1.3 Avgränsning

Min undersökning avser inte att utifrån exempelvis moral  eller  regelverk på något sätt  bedöma 

kvalitet av Kriminalvårdens arbete, eller vad som är rätt eller fel agerande i specifika situationer. 

1.4 Tidigare forskning

Jag  redogör  i  detta  kapitel  för  resonemang och resultat  ur  två  forskningsrapporter.  I  rapporten 

Verkstallighetsplanering i  praktik och  retorik (2013) av  Professor Kerstin  Svensson, Socialhög-

skolan, Lunds universitet och utredare Anders Persson, KVs Utvecklingsenhet  visar bland annat 

skillnad i berättat och det observerat klientarbete i KV vilket ger ett användbart perspektiv till min 

undersökning av berättelser. Sociolog Gerd Lindgren och då doktorand i sociologi Eva Olsson visar 

i Emotionellt arbete med forhinder (2008), hur emotioner påverkas av och påverkar vårdarbete när 

arbetsstruktur  förändras  i  svensk offentlig  sjukvård.  Deras  resultat  ger  ökad förståelse samt  ett 

jämförande perspektiv till min undersökning.

1.4.1 Emotioner i arbete

Lindgren och Olsson beskriver hur sjukhuspersonal genom 16 års organisationsförändringar har fått 

minskade möjligheter till emotionell påfyllning och ökade krav på emotionell hantering (Lindgren 

och Olsson 2008:123-126).  På offentliga sjukhus år 1992 är arbetslag uppdelade efter specifika 

yrkesgrupp som har pauser ihop i egna utrymmen. Denna tid för interaktionsritualer med jämlika 

kollegor, ger tillräcklig emotionell energi att utföra det emotionella arbete som krävs i förhållande 

till patienter och kollegor, med bibehållet energiöverskott (ibid:130). 

År 1999 har organisationen i offentlig sjukvård ändrats, olika professioner och jobbar nu i team med 

läkare,  sjuksköterskor  och  undersköterskor.  Närhet  inom  professionerna  är  mindre,  men 

patientarbetet  är  nu  personligare.  En  undersköterska  uttrycker  att  hon  nu  inte  är  anonym  för 

patienterna vilket hon var innan, hon upplever sin professionella roll viktigare nu (ibid:131-132). 

Lindgren och Olsson beskriver att i team där alla har egna roller ligger fokus på de egna uppdragen, 

att undvika misstag är viktigt och det som går snett döljs eller förnekas. Förklaringen hittar de i att  

ingen har sin buffertgrupp att ta skydd i och fylla på emotionell energi, denna energi förbrukas i 

större grad genom emotionellt arbete i team och med patienter. Undersköterskan är närmst patienten 
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vilket ger högre krav på emotionellt arbete. Denna position menar Lindgren och Olsson, behöver 

verkligen påfyllning av emotionell energi, men de ser inte var den hämtas (ibid:134-135).

Det tredje nedslaget i offentlig vård, år 2006, beskriver en slimmad organisation där emotionellt 

arbetet  med att  bemöta patienter ä̈r  slitsamt.  Arbetet  ger känslor av ilska, skuld och skam men 

behovet/kravet är att visa empati och lugn. Många kollegor har slutat och de flesta vill hitta en 

annan arbetssituation – för den nuvarande är outhärdlig (ibid:135- 136). Personalen anser sig inte 

längre kunna ta hand om patienterna på ett bra  sätt  och kärnan i  engagemanget för arbetet  har 

därmed  rubbats.  Tid  för  gemensamma  pauser  och  stärkande  ritualer  har  försvunnit  och  det 

emotionella arbetet mot både klienter och kollegor har ökat. Missnöjet över organisationen är öppet 

och uttalat.  Konsekvensen av detta är förlorad kollegial  solidaritet och emotionell utarmning på 

arbetstid då emotionell energi töms, men inte fylls på (ibid:137).

Lindgren  och  Olsson  drar  slutsatsen  att  vi  söker  sammanhang  som  gör  arbete  emotionellt 

tillfredsställande och menar att kvalitet av interaktion mellan människor har stor påverkan på just 

emotioner och hur arbete  upplevs. Patienter och chefer kan ge emotionell tillfredsställelse, men 

tillfällen  för  bekräftelse  från  närmre  kollegor  är  den  viktigaste  förutsättningen  för  att  ladda 

emotionell energi på jobbet. De närmre kollegorna med delade arbetserfarenheter är de signifikanta 

andra vi behöver. Just i omsorgsyrken med emotionellt arbete, både med patienter och mot chefer,  

är tid för emotionell påfyllning genom kollegor väldigt viktig (ibid:141-142).

1.4.2 Att arbeta Om eller Med klienten

Svensson & Persson (2013) ger i sin rapport om kriminalvårdsarbete en bild av tjänstemän med 

engagemang  för  klienter  och  vilja  till  att  inspirera  för  ett  lagligt  liv  efter  verkställighet. 

Myndighetens tjänstemän arbetar, menar de i enlighet med organisationens riktlinjer i både retorik 

och praktik, dock med diskrepans i hur stort utrymme klienten beskrivs ha, och i praktiken har. 

Deras  undersökning  berör  främst  det  arbetet  med  verkställighetsplanering,  fortsättningsvis  vsp, 

vilket  är  varje  klients  planering  för  tiden  i  fängelse  och/eller  frivård,  och  namnet  på  själva 

datadokumentet där det faktiska arbetet dokumenteras. 

Retorisk uttrycks utförlig att förståelse för klienten är målet, men vsp-arbetet i praktiken, fyller KVs 
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och tjänstemäns önskemål, inte klienternas. Arbetet är, menar de Om, inte Med, klienterna (ibid:39-

41). 

Retoriskt beskrivs samtal som centralt men också som ett problem; om, hur och när samtal sker är  

oklart,  förutom  att  vsp-dokumentet  styr  samtalen  om  klienters  identifierade  problemområden 

(ibid:43). Klienten syns i förhållande till målbilden – normalt liv, och vägen dit beskrivs bero på 

klientens eget ansvar eller något KV ska arbeta med. Begreppet motivation, hos klienten och som 

arbetsuppgift,  har  oklar  betydelse  men  stort  utrymme vid  sidan  av  regelstyrda  klassificeringar. 

Klienters motivation värderas dels utifrån  aktivitet, men skötsamhet är ett nyckelbegrep i ämnet, 

vilket  i  princip  innebär  avsaknad  av  misskötsamhet,  dvs.  brott  mot  olika  regler  under 

verkställigheten (ibid:46-51).

Utanför vsp-arbete  och övriga fastställda rutiner,  i  mellanrummen,  sker en mer mellanmänsklig 

kontakt  med  ambitionen  att  förmedla  ”normalt  liv”  till  klienterna  (ibid:52).  Samtal,  utan  vsp-

koppling observeras och återges som mer öppna med plats för klienters tankar, känslor och egna 

upplevelser. I mellanrummen syns utrymme för kreativitet hos tjänstemän, men aktiva lösningar för 

klienters livssituation utanför boxen framkommer inte. Vårdare förlitar sig på egna och kollegors 

erfarenheter för att hjälpa och ibland även göra avsteg i det normala för klienternas skull.  (ibid:52).

Svensson  och  Persson  förklarar  att  då  KVs  tjänstemän  har  varierad  utbildningsbakgrund  men 

samma  yrkesroll  jobbar  de  utifrån  organisationens  instruktioner  snarare  än  efter  egen 

professionalitet. Den gemensamma nämnaren för KVs tjänstemän är kunskap från myndighetens 

egen grundutbildning som förmedlar mer organisationslogik än professionalitets-logik och följden 

är att direktiv och riktlinjer följs framför allt i retoriken, men även i praktiken. I samtal används de 

termer som organisationens anvisningar anger (ibid:50). 

Kriminalvårdens uppdrag är svårt.  Å ena sidan är uppdraget att verkställa straff, å andra sidan att verka för att  
förebygga fortsatt kriminalitet. Att vara straffad och ha verkställt straff är i sig en riskfaktor för kriminalitet, så 
uppdraget är komplicerat. Till detta kan vi lägga att de som verkställer straff har vitt skiftande situationer, de har 
varierande social situation och de har varierande personliga förutsättningar. Och om man så ytterligare adderar att de 
inom Kriminalvården möts av personal som också har varierande bakgrund och kunskaper,  men ett gemensamt 
uppdrag, framträder en komplex bild som gör det lätt att förstå att man strävar efter att finna verktyg för att skapa  
homogenitet och möjliggöra överblickbara system. /.../ (Svensson & Persson 2013 :52).
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2. Undersokningens kontext

Detta kapitel innehåller en översiktlig bild av arbetsplatsen Kriminalvården (fortsättningsvis även 

benämnt med KV) av personal- utvecklingsprogrammet Livspondus som är källan till min empiri 

samt  en  etisk  aspekt  för  denna  undersökning.  Informationen  om  KV  är  i  huvudsak  från 

myndighetens webbsida, men även från min erfarenhet som anställd i samma myndighet.

2.1. Kriminalvården

Del av Kriminalvårdens uppdrag enligt Förordning från Kriminalvårdsstyrelsen:

Kriminalvårdens uppgifter är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva 
häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett säkert och 
humant sätt, så att lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggs. (Kriminalvårdsstyrelsen 2007:1172)

Del av Kriminalvårdens uppdrag inom återfalls-förebyggande arbete från Regeringsbrev:

Kriminalvården ska utveckla sin förmåga att för klienterna upprätta individuella och ändamålsenliga 
verkställighetsplaner som planeras och utformas efter samråd med klienten och i samverkan med berörda 
myndigheter. (Regeringen 2014)

Kriminalvården,  har fyra större verksamhetsgrenar: häkte, anstalt, frivård samt transportenhet. Den 

sista december 2016 fanns 30 häkten, 48 anstalter och 34 frivårdskontor. KV är en statlig myndighet  

som lyder under regering och riksdag, och styrs av svensk lag och interna styrdokument.  Inom 

myndigheten finns förordningar, föreskrifter, en mängd handböcker, omfattande säkerhetsrutiner, 

etisk kod och värdegrund som på olika sätt instruerar hur arbetet ska utföras.

Inom verkställighet på anstalt finns sysselsättningsplikt, klienter kan arbeta inom produktion eller 

studera.  KV har  även  behandlingsprogram mot  kriminalitet,  våld,  partnervåld,  sexualbrott  och 

missbruk och beroende för de klienter som vill/eller bedöms behöva det för att ändra sin livsstil.  

(http://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/ )

De tjänstemän som i min empiri berättar om klientmöten är kriminalvårdare och frivårdsinspektörer.  

Kriminalvårdare  jobbar  i  häkten,  anstalt  och  i  transportenheten.  Kriminalvårdsarbete  innefattar 

ordningshållande och säkerhetsarbete jämsides med planering och stöd för att klienter ska vilja och 

kunna komma bättre ut efter verkställighet. Arbetet innefattar även klient-transport med bil inom 

organisationen samt planering och genomförande av permissioner. Kriminalvårdare på anstalt  är 

generellt även kontaktmän till intagna, vilket innebär visst ansvar för verkställighetsplanering med 
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klienten samt dokumentation i datadokumentet kallat Vsp. Daglig verksamhet/avdelningsdrift sker 

normalt tillsammans med kollegor. För att arbeta som kriminalvårdare är gymnasiekompetens och 

körkort minimikrav, det finns relativt stor variation av utbildnings och yrkesbakgrund i yrkeskåren. 

Frivårdsinspektörer  arbetar  med  klienter  som  har  påföljd  i  frihet,  eller  övervakning  efter  ett 

fängelsestraff. Arbetet sker genom dels schemalagda samtals-möten med frivårdsinspektörer, med 

behandlingsprogram inom KV samarbete  med externa  aktörer.  Frivårdsinspektörer  möter  oftast 

klienter själva och ansvarar för upp till ca 40 klienter, planering och löpande dokumentation i vsp. 

Frivårdsinspektörer  har  högskoleutbildning  vanligtvis  till  socionom,  beteendevetare,  jurist  eller 

närliggande. Utöver arbetet med att verkställa påföljder gör frivården också utredningar av personer 

som är  misstänkta för brott,  dessa utredningar  innehåller  även påföljdsförslag till  Tingsrätt  och 

Hovrätt. Kriminalvårdsinspektör är en mellanchef som i talspråk kallas för kvinsp. Vakthavande 

befäl jobbar mellan kvinsp och kriminalvårdare på anstalter som i talspråk oftast kallas VB. 

2.2. Struktur i Kriminalvården

Min undersökning är inspirerad av och tar stöd från sociologisk teori  som menar att  struktur  i  

samhället har ursprung från mellanmänsklig interaktion. KV är en arbetsplats med flera strukturer 

som på olika sätt går i och ur varandra och anknyter till min frågeställning. Med struktur menar jag 

exempelvis dessa 4:

-  Svensk  lag  och  interna  styrdokument.  KV lyder  under  svensk  häkte-och  fängelse-lag  som 

övergripande styr myndighetens uppdrag i alla dess delar. Indirekt lyder kriminalvården till viss del 

även under svenskt rättsväsende. 

- Interna styrdokument. KVs egna föreskrifter och handböcker förklarar och reglerar arbetet inom 

myndigheten.  Föreskrifter  utformas  efter  lag  och  handböcker  utformas  med  hänvisningar  till 

föreskrifter. I denna uppsats omnämns dessa med samlingsbegreppet regelverk.

- Värdegrund och visioner. KV formulerar i sin värdegrund att organisationens arbete bör utföras 

klientnära, professionellt, rättssäkert och pålitligt. Visionen ”Bättre ut” lyfter målet att klienter ska 

komma ut från verkställighet med förbättrade förutsättningar för ett liv utan kriminalitet,  denna 

vision återkommer jag till i resultat – analys och diskussionsdelarna i denna uppsats.

-  Fysisk  struktur.  Exempelvis  byggnader  i  olika  säkerhetsklasser,  med  bland  annat  larm  och 
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låssystem, murhöjd och olika kroppsliga säkerhetskontroller, uniform och fängsel.

-  Hierarki.  För  KVs  tjänstemän  finns  en  hierarkisk  arbetsordning  som  anger  olika  grader  av 

beslutsrätt och kunskapsområden inom anstalten. Kriminalvårdens klienter kan påverka sin situation  

och göra sin röst hörd, men är enligt lag underkastade att lyda tjänstemäns order och de regler som 

råder för den verkställighet de har.

2.3. Livspondus

De berättelser jag analyserar i detta arbete kommer från Livspondus som är ett kompetenshöjande 

personalforum i  KV som syftar  till  att  synliggöra  och  sprida  tyst  kunnande  hos  myndighetens 

tjänstemän. Livspondus kom till i samarbete med universitetsadjunkt Hans Lindgren, institutionen 

för Arbetsvetenskap och Sociologi,  Göteborgs Universitet.  Livspondus metod för att  sprida tyst 

kunnande kallas Komplabb vilket står  för Kompetenslaboration, metoden har vetenskapligt stöd 

gällande  bland  annat  lärande  genom  reflektion,  vuxenutveckling,  organisationsförändring  och 

gruppdynamik. Komplabb testades i KV, genom att år 2011 genomföra komplabb i grupper på flera 

arbetsplatser i KV. I praktiken möts då sex deltagare vid åtta tillfällen a´ 2 timmar utspritt över två-

tre månader. Komplabb leds av en metodutbildad processledare. Deltagarna har alla med sig ”ett 

case”, ett verkligt och självupplevt klientmöte hen varit aktiv i och kan berätta om, till varje tillfälle. 

Två case per träff väljs ut att arbeta med. Casen berättas utan att berättaren blir avbruten, efter  

berättelsen belyses händelsen ytterligare genom att öppna frågor ställs av de andra deltagarna. Efter 

en  stunds  egna  reflektioner  sätts  sedan  ord  det  tysta  kunnande  som  synliggjorts.  Varje 

komplabbsgrupp delar totalt 12 case. 

Testperioden  av  Livspondus  utvärderades  och  rapporten  När  magkänslan  fick  sitt  erkännande 

(Ohlsson 2013) fick KV underlag för att börja implementera Livspondus och komplabbs-metoden i 

hela myndigheten. (http://socav.gu.se/Samverkan/tyst-kunnande). 

2.4. Egen erfarenhet

Jag  har  arbetat  i  KV  sedan  2012,  initialt  som  kriminalvårdare  och  sedan  våren  2015  som 

frivårdsinspektör. Under den här tiden har jag även genomgått KV´s grundutbildning samt arbetat i 

som processledare och im implementeringsgruppen av Livspondus i  anstalt,  frivård och häkte i 
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Region Syd. 

År  2012  som  förvånad  och  nyanställd  kriminalvårdare  i  anstaltsmiljö  med  övergripande 

arbetsuppgift att ha kontroll över klienter upplevde jag mig även vakta egna steg och göromål. 

Vardagsgöromål  av  alla  möjliga  slag  var  styrda  av  myndighetens  regelverk,  säkerhetsåtgärder 

och/eller lokala rutiner, som till viss del även varierade mellan olika avdelningar på anstalten där 

jag  arbetade.  Relativt  snart  upptäckte  jag  att  människor  som jobbar  med människor  inom den 

väldigt reglerade arbetsmiljön, var ett utmärkt underlag för undantag och variation av olika slag. 

Från tiden i KV har jag förståelse och översiktskunskap av de arbetsuppgifter och situationer min 

empiri berättar om. Iden till den här undersökningen, gällande frågeställning och teoretiskt stöd, 

framträdde genom att jag inte kunde sluta tänka på en berättelse jag hört i ett komplabb där jag själv 

var processledare. Undersökningen började således ta form innan detta arbete påbörjades och de 

teorier jag ville använda mig av var i stort utsedda innan jag fick tillgång till det material som är 

min empiri. Genom att förklara min undersökningside för Hans Lindgren fick jag tillgång till de 

berättelser som dokumenterats i testperioden av Livspondus.

3. Teoretisk ram

I detta arbete undersöker jag hur emotioner påverkar KVs tjänstemän i klientarbete. Som stöd till 

detta använder jag Collins teori om interaktionsritualer och emotionell energi, samt Hochschilds 

teori om känsloarbete och känslohierarki.

Collins menar att mikrosociologi, det mellanmänskliga, är det som skapar de större strukturerna i 

samhället  genom att  interaktion  människor  emellan  kan  fylla  på  eller  dränera  det  emotionella 

energiförrådet. Det fenomenet styr vårt agerande genom att vi vill ha energi från de interaktioner vi 

är i. Hochschilds teori behandlar hur människor på olika sätt situationsanpassar emotioner genom 

känsloarbete. Allt känsloarbete kostar energi menar Hochschild, vilket jag anser göra hennes teori 

intressant att kombinera med Collins teori om interaktionsritualer som också belyser emotionell 

energi. I detta kapitel tar jag upp huvuddragen samt vad jag finner intressant för min undersökning 

från de ovan nämnda teorierna.
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3.1. Interaktionsritualer och emotionell energi enligt Randall Collins

Collins visar i Interaction Ritual Chains (2004) hur han anser att emotioner är kittet som bibehåller 

eller  ändrar  de  värderingar  och  strukturer  som  håller  ihop  vårt  samhälle.  Collins  menar  att 

värderingar,  i  den  form  de  existerar,  är  kognition  med  ursprung  ur  emotioner  snarare  än  att 

emotioner är styrda av kognition. I samhället idag råder enligt Collins en övertro på att människor 

är och bör vara unika. Det unika antas visa sig genom att individer agerar på sitt eget individuella 

sätt i skiljda situationer, oberoende omständigheter. Detta är, menar Collins, något vi helt enkelt 

bara vill tro på; visst  är människor unika, men vi agerar utifrån hur situationer är konstruerade 

snarare än vår individuella essens (Collins 2004:3-4). Collins använder begreppen mikrostruktur för 

det som sker i interaktioner mellan människor och begreppet makrostruktur för värderingar, regler 

och normer. Collins poängterar att struktur finns i alla nivåer, den betydelsefulla skillnaden är att 

endast i mikronivån genereras energi – emotionell energi. Detta sker genom mänsklig interaktion 

och då emotionell energi är eftertraktat styrs människors agerande genom att vi gör det som utifrån 

gällande situation ger högst emotionell energi. För att bibehålla en god nivå av emotionell energi 

skapas interaktionsritualer som i förlängningen bildar kedjor – interaktionsritual-kedjor, vilket han 

beskriver så här:

/.../ the local structure of interaction is what generates and shapes the energy of the situation. That energy leaves 
traces, carrying over to further situations because individual bodies resonate with emotions, whish trail of in timebut  
may linger long enough to charge up subsequent encounter, bringing yet further chains of consequences /.../ (Collins 
2004:6)

All  interaktions-aktivitet  med  minst  två  personer  är  enligt  Collins  ritualer  som  lyckas  eller 

misslyckas utifrån hur emotionell energi ökar, bibehålls eller minskar hos inblandade individer. Fyra 

grund-ingredienser för lyckade interaktionsritualer som ger höjd emotionell energi (ee+) är:

- Fysisk närvaro. Två eller fler personer är på samma plats, vilket ger fysisk/kroppslig påverkan 
oavsett om det är medvetet viktigt eller inte.

- Avgränsning. Tydlighet i vilka som ingår i interaktionen och vilka som inte ingår.

- Gemensamt fokus. Deltagarna har uttalat (är därmed medvetande om) gemensamt fokus på ett 
objekt eller en aktivitet.

-  Gemensam  emotionell  erfarenhet.  Individerna  i  interaktionen  har  gemensam  sinnesstämning 
och/eller känslomässig erfarenhet.

Dessa  ingredienser  stärker  varandra.  Särskilt  gemensamt  fokus  och  gemensam  emotionell 
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erfarenhet kan tillsammans skapa nivåer av gemensamt känslo- och aktivitetsmedvetande som blir 

intensivt och dominerande. Fyra huvudsakliga resultat av lyckade interaktionsritualer är:

- Okad gruppsolidaritet. En känsla av gemenskap.

-  Höjd  emotionell  energi  i  individerna.  En  känsla  av  självförtroende,  styrka,  entusiasm  och 
möjlighet att initiera och genomföra.

- Symboler skapas/bibehålls. Föremål, gester, ord som gruppen kollektivt associerar med.

-  Gemensam moralisk  standard.  Känsla  av  att  dela  värderingar  och att  vilja  försvara  dem och 
gruppens symboler mot överträdelser. I sammanhanget blir det också olämpligt att riskera gruppens 
solidaritet.

Interaktionsritualer  som  saknar  ingredienser  för  lyckad  interaktion,  så  kallade  misslyckade 

interaktionsritualer, resulterar istället i minskad emotionell energi (ee-)  hos deltagande individer 

och gruppsolidaritet uteblir eller sänks (ibid:49-51). Collins menar att suget efter emotionell energi 

påverkar  hur  människor  agerar  genom att  vi  gör  det  som utifrån  gällande  situation  ger  högst 

emotionell  energi. Den emotionella laddningen höjs,  bibehålls  eller sänks i  interaktioner utifrån 

vilka förväntningar som finns initialt och hur de infrias. Utifrån det vi vet väljer vi att agera enligt 

eller emot situationens regler (ibid:49-50). Jag återkommer till Collins teori i min analys och även i 

diskussionen. Begreppet emotionell energi förkortas även till ee+ för ökad emotionell energi och ee-  

för minskad emotionell energi.

Collins  kategoriserar  interaktionsritualer  bland  annat  som  formella  eller  informella/naturliga. 

Formella  interaktionsritualer  har  en  förutbestämd  ram,  exempelvis  religiösa  ritualer  eller 

jobbmöten.  Informella  och  naturliga  interaktionsritualer  är  när  socialt  samspel  uppkommer  i 

informella sammanhang. Det finns normalt en medvetenhet om hur vi bör uppföra oss i olika typer 

av interaktionsritualer, om inte så försöker vi lista ut vad som gäller. 

3.2. Känsloarbete och känslohierarki enligt Arlie Russel Hochschild

Att ändra känslor eller att använda dem i andra situationer än där de uppstod är, menar Hochschild, 

emotionellt arbete. Vi hanterar alla både egna och andras känslor i vårt vardagliga liv, och vi gör det 

utifrån kulturella och kontextuella normer för vilka känslor som vi bör känna, eller uttrycka i olika 

sammanhang. Hochschild kallar dessa särskilda normer för känsloregler respektive uttrycksregler. 
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Känslor  skapas  således  i  interaktion  med  andra  och  är  kulturellt  samt  kontextuellt  beroende 

(Hochschild:1983).  Vi  anpassar  oss  vid  behov  genom  att  i  olika  grad  bearbeta  våra  känslor, 

processen att ändra en känsla är känsloarbete. Oavsett hur väl denna process lyckas är det arbete, 

det är ansträngningen som räknas. Hochschild urskiljer tre typer av känsloarbete:

- Ytligt känsloarbete. Att korrigera uttrycket genom att visa en känsla som passar situationen när 
den egentliga känslan bedöms opassande för situationen.

- Djupt känsloarbete. Att medvetet tänka på något annat än den rådande situationen, som ger önskad 
känsla.

- Djupare känsloarbete. Att medvetet tänka i nya banor angående situationen för att förändra 
känslan i grunden.

Känslor som undanhålls från sitt  ursprungliga syfte, genom någon form av känsloarbete, kan få 

utlopp på annat sätt. Hochschild påvisar att det finns mönster i hur det fungerar. Negativa känslor 

riktas i högre grad mot individer som rankas lägre i den rådande sociala skalan, motsatsen gäller  

positiva känslor som i högre grad visas till människor som har högre rang. Framgång i samhället ger  

på  så  sätt  förutom  materiella  förmåner  också  skydd  från  negativ  känslopåverkan  och  högre 

påverkan  av  positiva  känslor.  På  många  arbetsplatser  finns  en  social  rankingstege,  ofta  med 

anknytning till  lön och position. Negativa känslor kan då vandra neråt på den sociala skalan på 

arbetsplatsen och/eller med från jobb till familjen hemma. De inblandade i känslovandringen vill få 

ut obehagliga känslor och vänder det mot någon med mindre makt (Hochschild 2003: 82-85).

4. Metod

I detta kapitel redogör jag kort för  min metodologiska hållning som är kvalitativ och hermeneutisk,  

sedan för den narrativa forskning och analys-metod jag använder och mitt tillvägagångssätt utifrån 

denna. Efter det följer en etisk aspekt följt av en metod och validitets-diskussion.

4.1. Vetenskaplig metodologisk hållning

Det finns två viktiga metodologiska skolbildningar, positivism och hermeneutik, vilka kan anses 

vara  varandras  motpoler.  För  denna  undersökning  har  jag  valt  att  ha  ett  hermeneutiskt 

förhållningssätt. I Forskningsmetodikens grunder (1994) av Runa Patel, Bo Davidson beskrivs att 

hermeneutiken vanligtvis används tillsammans med kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. I 
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hermeneutiken har forskaren en öppen, engagerad och subjektiv roll. (Patel & Davidson, 1994:23). 

Hermeneutiker  anser  att  mänskliga  handlingar  lika  väl  som  berättelser  och  text  kan  tolkas 

vetenskapligt  och  inom  hermeneutiken  görs  studier  och  tolkningar  för  att  skapa  förståelse  för 

mänskliga  grundbetingelser  (ibid:23).  Det  hermeneutiska  förhållningssättet  passar  därav  min 

undersökning då jag avser att kvalitativt undersöka kriminalvårdsarbete genom att göra en narrativ 

analys av berättelser som syftar till att förstå individers upplevelser och handlingar, för att också 

koppla det individuella till en helhetsbild. I analysarbetet har jag aktivt kopplat både helhet och 

delar till sociologisk teori samt till  den kontexten Kriminalvården, för att nå fram till en så stor 

förståelse som möjligt.

4.2. Narrativa studier

Då mitt material är sekundärt och i textform/berättelser och då kan klassifieras som ett narrativ, 

faller mitt metodval naturligt på narrativ metod. Genusforskaren Anna Johansson skriver  i boken 

Narrativ teori och metod (2005) att det som kallas ”narrativa studier” eller ”berättelseforskning” är 

en utmaning, ett tvärvetenskapligt fält innehållandes både begreppsförvirring och motsägelsefullhet 

och att det finns en mängd olika sätt att genomföra en narrativ analys (Johansson 2005: 20-21). 

Berättelser visar inte en persons hela erfarenhet och kan inte läsas som en absolut sanning eller som 

en exakt skildring av vad som faktiskt hänt (ibid: 23). Grunden för berättelseforskning är därför 

tolkningen av det  tillhandahållna materialet.  Genom aktiv tolkning kan upplevda och berättade 

erfarenheter kopplas till kontext för att ge en meningsfull bild (ibid: 227).

/.../ Berättelser artikulerar våra vardagserfarenheter och skapar ordning i vårt dagliga liv. Man synliggör det man i  

fenomenologiska termer talar om som människans livsvärld – de regler och tolkningsramar vi rutinmässigt använder 

oss av för att förstå oss själva och andra. /.../ (Johansson 2005: 23)

En individ som berättar skapar inte bara ordning av erfarenheter för sig själv, historier riktas även 

till  mottagare.  Berättandet möjliggör formulering av erfarenheter på ett sätt  som kan delas med 

lyssnare/mottagare. Material för berättelseforskning kan vara skrivet material som dagböcker och 

självbiografier, ostrukturerade konversationer eller intervjusamtal (ibid: 27).

I ”Research interweiving context and narrative”(1986) menar Mishler att traditionella kvalitativa 

forskningsintervjuer,  som  exempelvis  utnyttjar  färdiga  frågeformulär,  lätt  missar  delar  av  en 
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intervjupersonens tankar och upplevelser. Att istället låta någon berätta fritt och sedan analysera 

dessa berättelser, minskar det problemet (Mishler:1986).

Mitt forskningsmaterial är 46 berättelser i textform. Jag betraktar och analyserar därav min empiri 

som berättelser, vilka var för sig beskriver upplevelser av verkliga situationer i arbetet i KV. Jag 

söker information om hur och varför berättarna uttrycker emotioner och agerar i olika situationer, 

samt hur erfarenheterna berättas och förklaras.

4.3. Narrativ analys

För att få en förklaring till  varför något som hände hände skriver Johansson att narrativ analys 

utifrån innehåll är en fungerande analysmetod. En narrativ innehållsanalys söker svar på frågor som 

beskriver  och  förklarar  händelseförlopp.  Forskaren  undersöker  då  innehållet  ur  berättarens 

perspektiv eller för det implicita innehållet som motiv eller symbolik i det berättade. Genom att leta 

efter teman och jämföra dessa med berättelsen som helhet kan man bilda sina slutsatser (Johansson 

2005: 288-292). 

Lieblich med flera beskriver i Narrative Research: Reading Analysis, and Interpretation (1998) den 

modell  för  narrativ  innehållsanalys  jag  använder  i  denna  undersökning.  Modellen  har  fyra 

perspektiv på narrativ analys utifrån perspektiven: ”holistic – categorical” och ”content – form” . I 

praktiken väljer forskaren om det är innehåll (content) eller form (form) som ska analyseras och om 

det är materialets helhet (holistic) eller delar (categorical) som ska analyseras. Perspektiven kan 

kombineras på fyra sätt, jag har valt att göra innehållsanalys av helhet och del av min empiri. Nedan 

återger jag kortfattat valda kombinationers användning.

- Narrativ analys enligt helhet – innehåll. Fokus är vanligtvis på en hel berättelses innehåll, men 
kan även jämföra innebörden i delar av en berättelse med berättelsens helhet.

- Narrativ analys enligt del – innehåll. Innehållet i valda delar från ett större material, exempelvis  
från en berättelse eller från olika individers levnadsberättelser analyseras. Forskaren fokuserar på 
innehållet i valda delar oberoende på kontexten i hela berättelsen.  (Lieblich m.fl. 1998:12-14)

Utifrån denna modell kommer jag behandla min empiri både som en berättelse om upplevelse av 

kriminalvårdsarbete och som separata delar/berättelser där jag kan välja teman jag vill analysera 

mer ingående än övriga. 
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4.3.1. Helhet-innehåll

Enligt Lieblich m. fl. tillvägagångssätt för narrativ innehållas analys av  helhet (Lieblich et al. 1998: 

Printed pages 62-87, 2-3),  började jag med att läsa igenom mitt material i sin helhet flera gånger. 

Materialet beskriver situationer som initialt framstod ha stor variation, även om de alla utspelas 

inom  Kriminalvården.  Berättelserna  skildrar  situationer  som  är  ögonblickskorta  likaväl  som 

utdragna över  månader,  och  handlar  om ärenden i  frivård  inkluderande planering till  utförande 

likaväl  som  hastigt  uppkomna  händelser  i  vardagen  på  anstalt.  Totalt  har 46  berättelser  som 

tillsammans  utgör  ca  34  A4  sidor  text  i  teckenstorlek  12  med  radavstånd  1  ingått  i  min 

undersökning. 

Jag lade märke till och noterade ett återkommande tema som anknyter till KV´s vision ”Bättre ut” i 

stora delar av empirin, i vitt skilda situationer och interaktioner. Detta tema blev det  generella drag 

som färgar hela min empiri som jag följer upp, då visionen är en del av KVs struktur. 

Emotionell  energi  är  ett  tema  jag  väljer  att  följa  utifrån  min  frågeställning.  I  berättelserna 

formuleras och uttrycks emotionella uttryck av olika slag och jag markerar enligt min bedömning 

ee+ om ökad, ee- vid minskad eller 0 vid bibehållen emotionell energi uttrycks eller på annat sätt  

märks  i  varje  berättelsen.  För  att  ytterligare  knyta  empirin  till  min  frågeställning  som  gäller 

emotioners förhållande till myndighetens strukturer och det faktiska arbetet kategoriserar jag även 

alla de situationer som min empiri består av som organiserat arbete, dvs uppgifter vilka regleras 

med lag och föreskrifter, eller som vardagshändelser. Dessa kategorier redogör jag för mer detaljerat  

i resultat och analysdelen. 

Initialt laborerar jag med ett poängsystem graderande hur klient / regelverk / kollegor / egen åsikt 

påverkade situationer för att kategorisera situationer och agerande utifrån flera påverkansfaktorer. 

Det arbetet blev dock komplext att hantera i kombination med svårt att genomföra. Jag valde att 

enbart använda ovannämnda kategorier utifrån att jag utifrån undersökningens syfte har tydligast 

nytta av att skilja ut regelverks-styrda situationer från övriga.  Att utgå enbart från de två kategorier 

jag gjort,  gav mig välbehövlig tydlighet i arbetet.  Kategorierna vardagshändelse och organiserat 

arbete  har  också  på  ett  användbart  sätt  knutits  till  Collins  formella  respektive  naturliga 

interaktionsritualer.
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Analysen av empirin som helhet gav mig ett övergripande generellt tema, samt en överblick över 

hur emotionell energi uttrycks eller på annat sätt märks i situationer i förhållande till  hur de är 

styrda av KVs regelverk eller inte.

4.3.2. Del-innehåll

Jag fortsatte min analys enligt Lieblich m. fl. tillvägagångssätt för narrativ innehålls-analys av del 

(Lieblich m fl. 1998: s 2-3, from Printed pages 112-140). Analysen inriktas på delar av empirin med 

subtext  emotionell  energi  vald  utifrån  min  frågeställning.  Därav  valde  jag  ur  hela  empirin  ut 

berättelser där jag bedömt att påverkan av emotionell energi utrycks mer och tydligare än generellt. 

Dessa berättelser blev de delar jag fortsatte analysera för att få förståelse för vad som påverkar den 

emotionella energin i situationer, hur detta uttrycks av berättaren och vad det leder till. Jag strävar 

efter att förstå innehållet ur berättarens perspektiv och att förklara händelseförloppet på ett teoretiskt  

sätt. Delanalysen visar tre huvudsakliga faktorer med stor emotionell påverkan. Jag ställer också 

fördelningen av ee+ och ee- i  dessa delar av empirin i  förhållande till  kategorierna organiserat 

arbete och vardagshändelser och det resultat som helhetsanalysen gav. 

I analysen använder jag främst Collins teorier om interaktionsritualer och emotionell energi, för att  

tydliggöra  vad  som  händer,  jag  använder  också  Hochschilds  teori  om  känsloarbete  och 

känslohierarki. Stora delar av mina resultat kan förstås genom dessa teorier. 

4.4 Etisk aspekt

De  berättelser  min  empiri  består  av  kommer  från  Livspondus  testfas.  Under  denna  tid 

dokumenterades de case som berättades av de processledare som ledde komplabben med samtliga 

deltagares samtycke. Dokumentationen har i processen innan de nått mig kodats för att anonymisera 

alla berättare, detta arbete har styrts av Hans Lindgren på institutionen för Arbetsvetenskap och 

Sociologi, Göteborgs Universitet. Dokumentationen tillhör nu Kriminalvården. Hans Lindgren samt 

Livspondus nationella gruppchef Cecilia Algelius har möjliggjort för mig att använda berättelserna i 

denna  undersökning.  På  den  grunden  anser  jag  inblandade  parter,  berättare  samt  myndigheten 

Kriminalvården både skyddade samt ha godkänt mitt användande av materialet. Hans Lindgren har 

även läst genom mitt arbete, i nära färdig form, då jag ville säkerställa att han ej anser materialet på 
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något sätt vara missbrukat.

4.5 Metod och validitet

Catherine K Reissman beskriver fem faktorer i den narrativa forskningsprocessen som påverkar den 

ursprungliga erfarenheten, dessa är tal, text, språk, samspel och tolkning. Denna påverkan gör att 

den narrativa forskningsprocessen kan ses som en pågående social konstruktion (Johansson 2005: 

29-31). De berättelser jag analyserar är berättade och nerskrivna av olika personer, vilket bland 

annat innebär att enskild persons skrivsätt inte färgar hela materialet. Detaljer och nyanser har därav 

troligtvis uppmärksammats och skrivits ner på olika sätt. Mitt fokus har därav initialt varit att se 

efter generella teman och drag i hela materialet. 

Min egen upplevda erfarenhet är att komplabbsmetoden ger trovärdiga berättelser. Beaktas bör att 

berättandet  sker  för  kollegor,  vilket  får  anses  både  uppmuntra  till  sanning  då  de  delar 

arbetsverklighet, och till normativ tillrättaläggande av samma anledning. Då berättelseforskning ej 

ger  anspråk  på  att  resultera  i  sanning  utan  enbart  att  tolka  det  tillgängliga  materialet  är  dessa 

aspekter på ont och gott inbyggda i min undersöknings metodval.

Inom ramen för denna  C-uppsats hade jag själv inte möjlighet att samla in samma mängd underlag 

som jag nu haft att använda, genom att exempelvis utföra ostrukturerade intervjuer. Om jag istället 

genomfört ett mindre antal ostrukturerade intervjuer i ämnet är det även sannolikt att jag på olika 

sätt färgat empirin i intervjuerna.

Lieblich  m.fl.  menar  att  i  narrativ  forskning  antas  en  tolkande  utgångspunkt  och  att  narrativt 

material, kan läsas, förstås, och analyseras på ett antal sätt. Därför går det alltid att göra alternativa 

tolkningar utan att det betyder att  en tolkning är felaktig. (Lieblich m.fl.  1998, s 171). Patel & 

Davidson anger att en undersöknings validitet provas genom kontroll av huruvida forskaren mätt 

det som avsågs att mäta, samt uppfattat exempelvis intervjupersonernas upplevelser på ett korrekt 

sätt  (1994:85).  Då  empirin  var  anonymiserad  när  jag  fick  den  har  jag  inte  haft  möjlighet  att 

kontrollera dess korrekthet eller min tolkning av den med de personer som ursprungligen berättat. 

Det faktum att jag och/eller min frågeställning inte påverkat empirins uppkomst hoppas jag stärka 

undersökningens validitet på ett sätt som uppväger denna aspekt.
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5. Resultat och analys

De resultat jag presenterar syftar till att synliggöra samband mellan praktiska arbetet, myndighetens 

struktur  samt  hos  uttryckta  emotioner  tjänstemän i  kriminalvården.  För  att  få  en  överblick  av 

samband mellan emotionella uttryck och kriminalvårdens struktur, delades situationer ur empirin 

utifrån om de är organiserat arbete eller vardagshändelser.  En jämförande analys av uttryckt eller 

på  annat  sätt  märkbar  påverkad emotionell  energi  i  dessa  kategorier,  visar  betydligt  mer  ökad 

emotionell  energi  i  berättelser  om organiserat  arbete  än i  berättelser  om vardagshändelser  som 

istället oftare visar minskad emotionell energi. I delkapitel “Organiserad och vardaglig interaktion” 

visar jag dessa resultat.

Kriminalvårdens vision ”Bättre ut” är en del i kriminalvårdens struktur som på olika sätt syns i stora  

delar av min empiri, oavsett hur situationer är organiserat arbete eller av mer vardaglig karaktär. 

Min  undersökning  visar  visar  hur  arbete  som  gett  någon  form  av  uttalat  eller  mätbar  klient-

förbättring inte behöver förklaras vara bra utan talar för sig själv,  samt att situationer med mer 

tvivelaktig utgång kan efterförklaras och ursäktas med förmodad positiv påverkan för klienten. I 

delkapitlet ”Bättre ut-anden” presenterar jag dessa resultat.

Slutligen visar jag i ”Emotionell energi” hur tre faktorer i det praktiska arbetet oavsett situationers 

koppling till myndighetens strukturer, påverkar till uttryck om eller på annat sätt synlig ökad eller 

minskad emotionell energi. De är upplevt eget inflytande över vad som händer i situationen, positivt 

klient-resultat och fungerande samarbeten med främst kollegor. Dessa faktorer kan samverka eller 

på olika sätt ersätta varandra och samspelar även med myndighetens strukturer. 

Jag presenterar resultat och analys med stöd av Collins och Hochschilds teorier om emotion och 

interaktionsritualer som jag redogjort för i teoriavsnittet. 

5.2. Organiserad och vardaglig interaktion

För att  få  en översiktlig  bild  av om emotioner uttrycks  eller  på andra sätt  syns på olika sätt  i  

situationer som är regelstyrda eller av mer vardaglig karaktär, har jag kategoriserat berättelserna i 

två kategorier beroende på dess innehåll enligt nedan: 

-  Organiserat  klientarbete  (23  st  berättelser)  berättar  om  situationer  som  har  styrning  från 
kriminalvårdens  föreskrifter  och  handböcker.  Exempelvis  permission,  urinprovtagning, 
behandlingsarbete och utslussarbete.

-  Vardagshändelser  (22  st  berättelser)  berättar  om  situationer  som  inte  kan  planeras  enligt 
föreskrifter  eller  handböcker.  Exempelvis samtal  eller  konflikter på anstaltsavdelningar gällande 
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ämnen från kaffemugg till politik och livskriser.

- 1 st berättelse består både av organiserat arbete och vardagshändelse.

Empirin består av en jämn fördelning av dessa två kategorier, vilket gynnar min undersökning då 

jag vill se om tjänstemäns emotioner påverkas olika av om interaktion är mer eller mindre kopplad 

till det organiserade arbetet respektive det som är mer vardagligt. 

Min analys av emotionell energi som ökar (ee+), minskar (ee-) eller bibehålls, visar att även den 

fördelningen är relativt jämn sett över hela empirins berättelser, med 18 berättelser som uttrycker 

ee+ , och 19 berättelser som uttrycker ee-. Sju berättelser bedömer jag som emotionellt neutrala och 

en berättelse har både ee+ och ee-.

Uttryck och på annat sätt märkbar ee+ och ee- fördelas ojämnt över kategorierna organiserat arbete 

och  vardagshändelser.  I  berättelser  om  organiserat  arbete  syns  ee+  betydligt  oftare  än  i  de 

berättelser om vardagshändelser.  Denna fördelning förstärks ytterligare gällande situationer med 

starkare uttryck av ökad eller  minskad emotionell  energi.  Stark ee+ uttrycks i  6 berättelser om 

organiserat  arbete  att  jämföra  med  i  ingen  av  vardagshändelserna.  Stark  ee-  uttrycks  i  3  av 

berättelserna om organiserat arbete och i 8 av berättelserna om vardagliga situationer. 

Utifrån detta  resultat  ser  det  ut  som att  regelverket  i  KV generellt  har  en ökad effekt  på  dess  

tjänstemäns emotioner,  vilket översatt  enligt  Collins teori betyder att det inom myndigheten  är 

lättare att lyckas med formella än naturliga interaktionsritualer.

5.3. Bättre ut-anden

Kriminalvårdens vision ”Bättre ut” är en av de strukturer som min undersökning visar har verkan på 

KV´s tjänstemäns sätt att berätta om sitt arbete. Visionen lyfter målet att klienter kommer ut från 

verkställighet med förbättrade förutsättningar för liv utan kriminalitet. I berättelser av skiftande slag 

syns att positiv skillnad för klienter är ett mål, ett underförstått gemensamt fokus. Jag har följt dessa 

resonemang i hela min empiri i situationer som ett tema jag kallar för Bättre ut-anden. Uttalade eller 

synliga  resultat  i  linje  med myndighetens syn på bättre  ut  syns nära  talande för  sig  själv som 

erkännande för bra arbete, vilket jag visar under rubriken ”Erkännande”. Mer intressant är att denna 

struktur även kan fungera i ett ursäktande resonemang för mindre bra händelser, det visar jag under 
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rubriken ”Ursäktande”.

Från och med nu representerar X berättare och K klient, i de citat jag använder. 

5.3.1. Erkännande

Klientkontakt i frivården sker oftast i möten utan inblick från kollegor eller chefer och därmed syns 

inte  heller  det  praktiska  arbetet  och resultat  behöver påtalas  för att  synas.  En frivårdsinspektör 

berättar nedan om en längre klientprocess. 

han tackar för att han fick komma till X och prata av sig (…) Sammanfattningsvis står det klart att K, på eget 

initiativ, inte hade kontaktat psykiatrin.

Berättelsen avslutas med synliggörandet av eget bra arbete genom att återge klientens tacksamhet.

En annan frivårdsinspektör berättar om kontakt med en ung problematisk klient och utredning för 
påföljdsförslag  inför  att  hen  ska  till  Tingsrätt.  Påföljdsförslaget  blir  kontraktsvård  istället  för 
fängelse eller samhällstjänst. 

(…) Det gick igenom i rätten och K fick familjehemsvård. Hen stannade i 7 månader. Hens tidigare rekord var två 
veckor. Det gick bra för honom i slutändan.

Berättelsen avslutas med synliggörande av ett i detta fall mätbart resultat.

Även  på  anstalt  sker  klientsamtal  avskilt,  en  kriminalvårdare  berättar  om  ett  oplanerat  och 

dramatiskt samtal med en klient efter en incident hen orsakat: 

Samtalet varade under ca 1,5 tim. I slutet av samtalet tackade klienten X och tog i hand för att han lyssnat och fått  
den tiden han behövde. Efter samtalet gav X K i uppgift att lugna ner stämningen på avdelningen, vilket hen också 
gjorde.

Kriminalvårdaren avslutar berättelsen med att lyfta både erkännande han fått från klient och hur 
klienten påverkats att istället för att vara våldsam bli den som lugnar ner avdelningen.

Bättre ut-anden närvarar i ovan berättelser som ett förväntat gemensamt fokus vilket inte behöver 

lyftas i berättandet, att arbete som ger uttalat eller mätbart positivt resultat för en klient talar för sig 

själv som  bra arbete.

5.2.2. Ursäktande

Vad är egentligen ”Bättre ut”, vad avgör att en klient förbättrats och varför det i så fall blev så? 

Visionen  Bättre  ut  är  tydlig,  lätt  att  förstå  och  verkar  dessutom  vara  användbar  som 

förklaringsmodell  för situationer som inte fungerat så bra. Att behålla lugn och besvara klienter 

trevligt, sakligt och öppet enligt den vardagssamtals-modell som ingår i KVs grundutbildning är en 
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del av myndighetens tjänstemannauppdrag. Trots det uppstår situationer med utbrott mot klienter. 

En kriminalvårdare berättar om en sådan situation:

(...) Jag fick en väldigt krävande intagen som hela tiden var på mig. (...) jag var i en stressad situation så när han 

kom in i vaktrummet så brast det för mig och jag sa (höjde rösten) till honom att jag inte har tid med dig just nu. Han 
gav sig inte (...). Vid ett annat tillfälle motade jag ut honom från vaktrummet och skrek att han skulle gå ut och att  

jag varken hinner eller orkar med honom. (...) För stunden kändes det som ett nederlag att tappa fattningen. (...) i 
efterhand kändes det bra. K fick en tankeställare och slutade vara så på (…).

Kriminalvårdaren berättar hur han visar irritation och ilska mot klienten, trots att han vet att det 

egentligen inte är ok, det görs ändå utan konsekvenser. Hochschild (1983) menar att normer styr 

vilka känslouttryck som är ok att visa, och att negativa känslor generellt får riktas neråt i social 

hierarki. Opassande känslor kan vid behov omarbetas ytligt,  med att maskera en känsla med en 

lämpligare. Kriminalvårdaren berättar inget om att han försöker dölja sin irritation på detta sätt, 

men också att utbrotten inte känns ok. Känslan av nederlag omarbetas i efterhand genom att tänka 

om angående hela situationen så att utbrotten kopplas till att klienten förbättrats genom att lära sig 

att  inte  vara  ”så  på”.  Hochschild  (1983)  kallar  det  sättet  att  omarbeta  emotioner  för  djupare 

känsloarbete. 

5.3. Emotionell energi 

Oversiktligt  syns  i  min  undersökning  att  berättelser  om  organiserat  arbete  uttrycker  mer  höjd 

emotionell energi än berättelser om vardagshändelser gör. Oavsett om situationer är organiserade 

eller vardagliga visar min analys främst tre övriga faktorer som på olika sätt samspelar eller saknas 

för att ökad eller minskad emotionell energi. Dessa är upplevelse av eget inflytande över arbetet, 

klient  som förbättras  och  fungerande samarbete  med först  och  främst  kollegor.  Faktorerna  kan 

samverka eller på olika sätt ersätta varandra för att resultera i vad jag tolkar som neutral eller ökad 

emotionell energi, saknas mer än en av dessa faktorer i en situation finns stor risk för minskad 

emotionell energi. 

Jag presenterar resultat  i  delkapitlen ”Med inflytande och samarbete” och ”Utan inflytande och 

samarbete” samt ”Interaktion i  strukturens gråzon” där  jag visar  på hur interaktion som saknar 

gemensamt fokus kan påverka enskilda tjänstemäns emotioner väldigt negativt. 

20



5.3.1. Med infytande och samarbete

Uttryck om eget inflytande över arbetet är i min empiri den tydligaste indikatorn på att en situation 

berättas som emotionellt höjande eller inte. Likaså är fungerande samarbeten med kollegor oftast 

med  i  situationer  jag  tolkat  öka  den  emotionella  energin  hos  berättaren.  En  frivårdsinspektör 

berättar om arbete med en klient, från planering till genomförande av en påföljd med fotboja istället 

för fängelse:

K brukar säga ”det blir inte bättre än så här”. (...) den här gången så tyckte en kollega att han skulle få fotboja, att vi  

skulle ge honom en chans. (...) Hembesöket gick bra och K fick en placering på Aktiviteten i M. Föreståndaren på 
Aktiviteten kände igen K och ville ge honom en chans. (...) K skulle även genomgå bsf* på frivården. Han kom  

igång med allt  detta och lämnade även urinprov. Up-svaren var skyhöga då han fortfarande hade droger kvar i  
kroppen, och han var sjuk ofta då han hade avtändning på alla droger. (...) Föreståndaren på Aktiviteten ringde och 

sa att ”det inte går längre” (...). X satte sig med kollegan och de bestämde sig att strama upp schemat för K. (...)  
Under  en  period  blev  det  intensivt  för  K  (...),  men  hans  värden  började  faktiskt  sjunka.  X  fick  vara  den 

kontrollerande  länken,  medan  kollegan  och  programledaren  för  bsf  fick  vara  de  som  höll  i  samtalen  och  
programverksamhet. Vi kände alla att han hade viljan att lyckas denna gång, men att han behövde pushas igenom 

verkställigheten. Under dessa 3,5 månader så blev K piggare, gick upp i vikt och lämnade negativa urinprov. (...) Vi  
lyckades gemensamt, han själv och vi handläggare, bära fram K (...). Vi kämpade gemensamt och var flexibla (...).  

Det kändes bra (...). Det är inte ofta vi gör sådana speciallösningar för klienter.

Frivårdsinspektören  berättar  om  gemensamt  fokus  i  att  stödja  klienten  till  drogfrihet  inom  en 

specifik och avgränsad grupp tjänstemän, vilket stämmer överens med Collins (2004) beskrivning 

av  en  lyckad  interaktionsritual.  Lyckade  interaktionsritualer  ökar  emotionell  energi  hos  de 

inblandade vilket kan vara förklaringen till att trots att berättelsen innehåller motgångar uttrycks 

ingenting om att det var jobbigt. Arbetet kändes uttryckligen bra, och utmynnar enligt Collins teori i 

solidaritet uttryckt då kollegorna tydligt och positivt inkluderas i berättelsen och upplevelsen av 

eget inflytande benämns med vi. 

Kollegor  är  viktiga  samarbetspartners  i  arbetet,  men  kan  som i  berättelsen  nedan  ersättas.  En 

kriminalvårdare berättar om planering och genomförande av en permission:

Jag är kontaktman för en kille på långtidsavdelningen, som är inne i en jättestor förändringsprocess (....). Han har  

gått en hel del program och så har han varit på klosterverksamhet, vilket han tyckte var helt underbart. (...) När då  
tillsynspermission kom på tal är det brukligt här att man dessa 6 h åker till ett shoppingcentra här på orten, Detta 

kände vi båda (K och X) var tämligen meningslöst. (....) Därför tänkte jag till, och vet att vi många gånger pratat om 
hur mycket han fiskat och hur mycket han tyckt om det. Därför föreslog JAG det att vi kunde fiska, då jag hade 

kollat i lagen och föreskrifterna, och där INTE kunde hitta att man inte skulle få göra detta. (...) Motståndet jag här  
mötte var från ledningen utifrån säkerhetsaspekten. (...) Rymningsrisk etc. många gånger kändes diskussionen som 

de låg på sandlådenivå. (...) dömd för ekobrott (...) ingen som helst aggressions-problematik. Tvärtom min klient är  
en klippa på avdelningen, han organiserar upp hela köksavdelningen samt vår personal där. (...) Motståndet från  

kollegorna, har jag lite svårt att förstå, men de frågade mig varför vi skulle fiska med ett tonfall som tydde på att det 
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inte var särskilt genomtänkt, klokt, eller särskilt klyftigt. Men jag stod på mig, dels för att jag känner att man inte  

bara kan göra som man tidigare gjort utan att tänka lite till. (...) Efter mycket argumentation, och många turer, fick  
jag då igenom min tillsynspermission, och det kändes extremt bra för mig, men även för klienten. Vi hade kaffe och 

macka med oss och vi fick 6 st gäddor! Konsekvensen av detta blev att vår relation har fördjupats genom att han  
blivit än mer öppnare mot mig, vilket gör att jag kan hjälpa honom än mer.

Kriminalvårdaren tydliggör i  berättelsen eget inflytande och kollegors motstånd. Motståndet till 

trots genomförs permissionen med uttalat stöd från regelverk och med klienten som andra part i 

stärkande interaktionsritual. Klienten omnämns vara en klippa, som till och med styr upp personal. 

Ingen tvekan råder om hur arbetet kändes, uttalat som extremt bra. Teoretiskt syns förklaringen som 

en  lyckad  interaktionsritual-kedja,  med följande  innehåll;  gemensamt  fokus  i  fisketuren,  fysisk 

närvaro på avdelningen och på permissionen, gemensam emotionell erfarenhet i vad de vill göra 

och i hur lyckad fisketuren blev. Gemensamt fokus och emotionell erfarenhet stärker enligt Collins 

(2004) varandra och berättaren har energi för arbetet trots motstånd från kollegor. Motståndet kan i 

detta även ha stärkt den avgränsning av deltagare som är viktig för lyckade interaktionsritualer. 

Resultatet  av  den  lyckade  interaktionsritualen  beskrivs  som  ”konsekvensen”,  visad  som  ökad 

solidaritet med klienten, uttryckt som en möjlighet att hjälpa ännu mer. 

De två exemplen ovan beskriver organiserade arbetsuppgifter där regelverk understödjer vad som är 

tillåtet och vad som händer. Att en arbetsuppgift är organiserad betyder inte att regelverket alltid 

följs. En kriminalvårdare berättar om en permission där regelverket medvetet frångås:

X är en av dem som anmäler sig frivilligt och han utser även kollegor som ska följa med under transporten. (...). Han  
informerar kollegorna om villkoren som ska gälla under permissionen.

Här berättas om hur X tar kontakt med anhöriga, präst och begravningsbyrå för att lösa diverse praktikaliteter.

K får sedan förhållningsorder, ett så kallat hederskontrakt upprättas mellan X och klienten (ett handslag). K får  

information om att han ska vara belagd med fängsel under färden till kyrkan. Fängsel ska tas av i bilen och K ska 
ges möjlighet till klädbyte. Under förutsättning att allt går lugnt till väga ska han sedan få gå in i kyrkan och X och  

hans kollegor ska ställa sig strategiskt vid utgångarna. K blir nöjd och glad över detta och sköter permissionen 
utmärkt.  (...)  under  resten  av verkställigheten sköter  sig  klienten korrekt.  X är  medveten  om att  han  begår  ett  

regelbrott, men av respekt till klienten och hans anhöriga föredrar han, med vissa undantag, att utföra permissioner 
enligt ovan.

Kriminalvårdaren betonar sitt inflytande genom att berätta om kollegor som väljs och hur de anvisas 

att  permissionen  ska  genomföras.  De  utvalda  får  uttalat  gemensamt  fokus  och  även  klienten 

involveras genom handslag som en deltagare i interaktionen. De avgränsar sig tillsammans både 

mot regelverk, kollegor och KV´s fysiska struktur.
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Kriminalvårdaren  är  öppen  med att  hen  inte  följer  regler  likaväl  som med varför  ”respekt  för 

klienten och hans anhöriga”. Berättelsen avslutas med att knyta permission till att klienten sedan 

skötte sig korrekt under sin fortsatta verkställighet. 

I  alla  berättelserna  ovan  finns  samarbeten  och  positiv  klient-påverkan  i  organiserade 

arbetsuppgifter.  Variation  syns  i  att  då  kollegor  inte  är  med  i  samarbete  uttalas  sökt  stöd  i 

regelverket och på motsatt sätt får kollegors samarbete extra vikt då regelverket planeras att frångås.  

5.3.2. Utan infytande och samarbete

Som  tydliggörande  kontrast  till  den  ökade  emotionella  energi  eget  inflytande  och  lyckade 

samarbeten  uttrycks  ge,  ger  avsaknad  av  samma  faktorer  uttryck  och  beskrivning  av  minskad 

emotionell energi. I min empiri syns uttryck av minskad emotionell energi övervägande i situationer 

av  vardaglig  karaktär.  Mitt  första  exempel  i  ämnet  är  dock  från  organiserat  arbete.  En 

kriminalvårdare som tagit över kontaktmannaskap för en klient från en kollega på semester berättar 

om en klients utsluss genom vårdvistelse. Vårdvistelse förväntas vara en bra hjälp för klienters väg 

till  ett  bättre  liv,  men det  blir  inte  alltid  så.  I  detta  fall  berättar  kriminalvårdaren  om brist  på 

samarbete och en klient som inte utvecklas enligt förväntningarna:

Det var en finurlig kille, man visste aldrig riktigt var man hade honom men han var omtyckt av personal och av de  

andra fångarna. I hans frigivningsplan ingick vårdvistelse vilket han såg fram emot. Men när han väl var ute på 
vårdvistelse började saker och ting spåra ur. För det första så är det semestertider och alla inplanerade möten skjuts 

upp hela  tiden.  Sedan,  om det  är  av samma anledning så verkar inte placeringsföretaget  vara med på noterna. 
Likadant var det i hemmet som stod för vården, de verkade inte förstå sin roll. (...) X känner att hon ”bär” K till de  

olika hållpunkterna för mötena som sedan hela tiden ställs in. Hon känner sig ensam i sin kontakt med K – att det  
händer  saker  som inte  är  bra  och  att  det  inte  finns  någon  som  kan  bistå  med  goda  råd.  Sedan  kommer  ett  

telefonsamtal från K. X berättar att hon ”hör ångesten” i rösten. Han berättar att han avvikit från vårdvistelsen och  
har varit och tittat på järnvägsspår. X hör att han har druckit. Hon försöker prata honom tillrätta men verkar inte nå 

fram.  K  avbryter  samtalet  efter  tio  minuter  varvid  X  bryter  ihop.  X  plockas  ur  tjänst  den  dagen  och  får  
debrifingsamtal av ansvarig Kvinsp. Man inleder efterforskningar i var klienten håller hus (…). en månad senare är  

han återigen på anstalten.

Hur emotionell energi påverkas beror enligt Collins på hur den överensstämmer med förväntningar 

vi har om den. På så vis kan en lyckad eller misslyckad interaktion ge överskott, underskott eller gå 

jämnt ut på energikontot,  beroende på förväntningar hos inblandade individer  oberoende av det 

faktiska  utfallet  av  situationen.  Berättaren  beskriver  saknad  av  förväntade  fysiska  träffar  och 

gemensamt  fokus,  vilka  är  viktiga  ingredienser  för  lyckade  interaktionsritualer  och  emotionell 
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påfyllning som behövs för att klara motgångar. Hen har inte inflytande i  varken planering eller 

utförande och när klienten försvinner dräneras hon helt på emotionell energi. 

5.3.3. Interaktion i strukturens gråzon

Under arbetets gång upptäcker jag en gråzon mellan de organiserade och vardagliga situationer jag 

valt att kategorisera min empiri i. Gråzonen finns huvudsakligen inom kategorin vardagshändelser, 

dvs utanför KV´s regelverksstruktur men påverkas delvis av det  som kallas lokal  policy.  Lokal 

policy består i mer eller mindre fastslagna, nerskrivna och uttalade lokala sätt att diverse mindre 

frågor och rutiner  på den specifika  arbetsplatsen.  I  strukturens gråzon verkar  det  stundom vara 

mycket svårt att arbeta då det föreligger en risk att policy, rutiner eller vardagligt klientarbete tolkas 

eller  utförs  på olika sätt  av olika tjänstemän.  I  exemplen nedan leder  vardagliga situationer  på 

anstalt till stor emotionellt negativ påverkan hos de som berättar.

En  kriminalvårdare  berättar  om upplevelsen  av  en  vardaglig  händelse  på  en  anstaltsavdelning 

utifrån att lokal policy av någon anledning inte följs av en kollega, vilket leder till en kedja av  

negativa händelser:

Det finns en policy på anstalten att det är förbjudet att baka tårtor och bjuda på. De ber mig gå och hämta tårtan på  

avd 2. ”Aldrig i livet” svarar jag. X berättar om tjat i flera timmar och samtal med kvinsp som säger ”ingen personal  
hämtar denna tårtan”. (...) plötsligt kommer en klient och bär på tårtan. (...) K kommer in på vaktexpeditionen och 

visar upp tårtan. (...)

Någon kollega har hämtat tårtan. Klienten med tårtan muckade ett par dagar senare men en annan klient börjar kalla X 

för ”tårtan” på ett mobbande sätt. Tråkningarna fortsätter i två dagar, och X berättar att även andra klienterna tystnar  
runt henne.

K´s uppviglande sätt fick X att få nog och gå till vakthavande befäl (VB) och ber honom att ta ut honom. VB går in  
för att säga till honom att följa med ut, och K vägrar, och K får stanna kvar. X blir ännu mer upprörd och K ropar 

ännu mera ”tårtan”. X möter kvinsp och vakthavande befäl och säger att ”Om ni inte plockar ut honom nu, så lämnar  
jag in mina nycklar och går hem. (...) K vägrar återigen. Och X tar beslutet att gå hem. (...) ”krismöte” uppstår.

Klienten tas till slut till observations-avdelningen (d.v.s. han isoleras vilket kräver lagstadgat beslut), han följer med  
snällt men skickar olika meddelanden till X. Även de andra klienterna på avdelningen låses in, när de väl kommer ut  

igen är det enda de säger till X under lång tid är ”tårtan”.

X upplever detta som psykisk terror. Och blir irriterad på personalen som ”ibland pratade över huvudet på henne, 

som om de accepterade det som sades”. ”Det var fruktansvärt”. K blir flyttad till avd 3 där han krossar sin cell.  
Sedan hör X plötsligt från förtroendeordföranden att ”hen vann” och sedan var det över och alla pratade med mig. 

Berättaren förlorar inflytande över situationen, då förväntat kollegialt gemensam fokus angående 

tårtan inte infrias. Kriminalvårdaren berättar att hon senare ber vakthavande befäl om hjälp som 
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kräver regelverks-stöd (att isolera eller göra extra inlåsning kräver lagstöd). Initialt får hen inte 

heller  förväntat  gemensamt  fokus  från  vakthavande  befäl.  Denna  kedja  av  misslyckade 

interaktionsritualer sänker solidariteten med arbetsplatsen, uttalat i hotet om att lämna in nycklar. 

Kriminalvårdaren berättar om upplevelse av att  inte inkluderas i den kollegiala gruppen, och då 

även om saknat stöd från övriga klienter vilka ”tystnar” och även fortsätter tråkningarna. 

I  tårtkonflikten  ovan  finns  ingenting  som  anknyter  till  Bättre  ut-anden,  men  även  från 

utgångspunkten  att  vilja  förbättra  för  en  klient  kan  liknande  händelsekedjor  uppstå.  En 

kriminalvårdare berättar om besvikelsen att ett kontaktmannaskap avbryts utan att hen själv kan 

påverka situationen:

Klienten, en kvinna i 50-årsålderna, lika gammal som X, har garden uppe gentemot kontaktpersonen som övrig 

personal. (...) X blir väldigt förvånad när K reagerar med bestörtning över att hennes mamma ringt. Hon talar om för  
X att hon inte vill prata med henne någonsin. (...) X ser i detta ett utmärkt tillfälle att komma henne närmare och  

börjar prata om vikten av att förlåta sina närmaste (...). Samtalet mellan dem blir personligt och X går därifrån med 
känslan av att hon kommit under rustningen så att säga. Två dagar senare är hon återigen i tjänst och blir då inkallad  

till sin kvinsp (...) K har varit hos kvinspen och vill byta kontaktperson. ”Hon anser att du kommit henne för nära”. 
X blir väldigt förvånad över att kvinspen lägger sig i detta och att hon ensidigt tagit klientens parti eftersom hon  

avser att byta kontaktman för kvinnan. (...) X lämnar in nycklarna och går hem. Hon sjukskriver sig i två dagar och  
svarar inte i telefonen när kvinspen ringer. (...)

K får en ny kontaktman som tar över via ett möte med X som konfronterar K samtidigt med det samtal hon haft med 
kvinspen. K förnekar att samtalet ägt rum på det sätt som X beskriver.

Kriminalvårdaren beskriver hur en förväntad fortsatt interaktionsritual-kedja med klienten som hon 

upplev  sig  ”kommit  under  rustningen”  uteblir  och  på  sätt  och  vis  kan  sägas  ersätts  med  en 

misslyckad interaktionsritual. I mötet med kvinspen är beslut i saken taget utan att hen ens tillfrågas 

och  det  finns  ingen  chans  till  gemensamt  fokus,  deltagarlistan  i  interaktionsritualen  år  också 

omkullkastad.  Även  i  denna  situation  leder  misslyckad  interaktion  till  sänkt  solidaritet  med 

arbetsplatsen, nycklar lämnas i detta fall verkligen i och följs av avståndstagande från arbetsplatsen.  

I båda berättelserna ovan tolkar jag att det finns förväntningar på både inflytande och gemensamt 

fokus gällande det praktiska arbetet även om dessa situationer inte regleras av lag, föreskrifter eller 

handböcker. Som Collins teori säger är förväntningar inför en situation viktiga för det emotionella 

utfallet.  I  det  jag  kallar  strukturens  gråzon  verkar  det  finnas  en  stor  risk  att  förväntningar  på 

gemensamt  fokus  inte  infrias  och  relativt  oviktiga  händelser  kan  då  få  stora  emotionella 

konsekvenser. 
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5.4. Resultatsammanfattning

Utifrån  min  undersökning  är  det  för  tjänstemän  i  Kriminalvården  generellt  lättare  att  lyckas 

emotionellt med interaktion i organiserat arbete, än i arbete i vardagssituationer. En närmre analys 

av vad i arbetet som påverkar tjänstemän emotionellt visar motsägelsefullt, att upplevt och uttryckt 

eget inflytande verkar öka, och brist på detsamma verkar minska, individers emotionella energi. 

Ytterligare två viktiga faktorer som påverkar emotionell energi enligt min undersökning är positivt 

klient-resultat  och  fungerande  samarbeten  med  främst  kollegor.  Samtliga  faktorer  ser  ut  att 

samverka och/eller ersätta varandra för att skapa interaktion som ökar eller bibehåller tjänstemäns 

emotionella energi.  Exempelvis kan stöd från regelverk ersätta samarbete med kollegor, likaväl 

som starkt kollegialt samarbete kan ge emotionell kraft för avsteg från gällande regelverk. Klienters 

stöd och erkännande får ökad emotionell betydelse i berättelser där kollegor och/eller regelverk inte 

är  aktiva delar  av arbetet.  Saknad av mer än en av dessa faktorer ger  en risk att  interaktioner 

misslyckas med minskad emotionell energi och solidaritet som resultat.

Påverkan mellan tjänstemäns emotioner, praktiska arbete och Kriminalvårdens struktur ser utifrån 

resultaten ut att vara följande: Regelverket förhindrar generellt inte tjänstemäns upplevelse av eget 

inflytande i arbetet och kan även anses stödja interaktioner genom att tydliggöra gemensamt fokus 

som är viktigt för fungerande samarbete. Genom att använda normativt och välkänt fokus, eller 

aktivt skapa gemensamt fokus i en arbetsgrupp kan tjänstemän påverka praktiskt arbete till att öka 

emotionell energi. Händelser som ger oönskade emotioner kan i vissa fall omarbetas genom att eget 

agerande på något sätt knyts till den övergripande och normativt korrekta visionen Bättre ut.

6. Diskussion

I detta kapitel tar jag först upp delar av mitt resultat i förhållande till den tidigare forskning jag 

redogjort för. Jag för också ett resonemang utifrån Collins teorier med inriktning förväntningar och 

gemensamt fokus i förhållande till mina resultat.

Liksom Svensson och Perssons rapport,  visar min undersökning att  kriminalvårdens tjänstemän 

generellt följer myndighetens direktiv och riktlinjer i arbetet. Svensson och Persson ser problematik 

i  att  enbart  organisationens  kunskapssystem  verkar  användas  på  bekostnad  av  ett  mer 

proffessionalitet-logistiskt tänkande och handlande. Att utgå från samma kunskapsgrund, som i KV 

bland annat skapas genom omfattande interna utbildningar, skapar organisationslogik. Utifrån mina 

resultat verkar gemensamt fokus i arbetsgrupper ha stor vikt för fungerande samarbeten, vilket en 

organisationslogisk struktur kan tänkas bidrar till mer än arbete utifrån olika professioner. 

Svensson och Persson saknar ”lösningar utanför boxen” för att förbättra klienters livssituationer. De 
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påtalar att klienters behovsområden i praktiken formuleras och hanteras efter KVs struktur snarare 

än efter klienters verkliga behov vilket uttalas vara det egentliga målet.  Min undersökning påvisar 

en  hel  del  uttryck  om upplevt  eget  inflytande  inom KV´s  organiserade  arbete.  Betyder  det  att 

regelverket tillåter mycket eget inflytande, eller är det efterkonstruktion av berättande tjänstemän? 

Utifrån min egen erfarenhet i myndigheten vet jag att det finns möjligheter för enskild tjänsteman 

påverka det egna klientarbetet. Exempelvis permissioner kan planeras mer personligt (fisketur) eller 

mindre  personligt  (shoppingcentrum).  Likaså  är  att  utreda  för,  planera  och  genomföra  en 

verkställighet med fotboja för en klient med beroendeproblematik inte självklart, samma klient hade 

sannolikt även kunnat föreslås påföljd med fängelse eller vårdvistelse. Dock, som Svensson och 

Persson  skriver, detta arbete sker inom boxen. Collins menar att förväntningar styr det emotionella 

utfallet. Kanske är det så att organisationslogik tillsammans med KVs regelverks-struktur leder till 

blygsamma förväntningar på eget inflytande i arbetet. De delar i arbetet som faktiskt går att påverka 

blir enligt det resonemanget emotionellt värdefullt (och viktigt i berättelser) även i begränsad form.

Lindgren  och  Olsson  beskriver  att  undersköterskor  som saknade  samhörigheten  med  sin  egen 

yrkesgrupp  när  arbetet  omorganiserats  till  team  bestående  av  olika  professioner.  Den  tidigare 

emotionellt energigivande sammanhållningen ersattes inte av teamet. Patienter blev dock viktigare 

för emotionell påfyllning och egen professionalitet  upplevdes tydligare. Detta ligger i linje med 

mina resultat som visar att klienter får större utrymme i de berättelser utifrån hur samarbete med 

kollegor,  minskas.  Om  sjukhusorganisationen  inte  understödjer  tillfredsställande  patientarbete 

försvinner personalens lojalitet  enligt  Lindgren och Olsson. I  KV, enligt  min undersökning,  är 

visionen ”Bättre ut” ett generellt och normativt gemensamt fokus att arbeta mot och berätta om. 

Lojalitet med KV som arbetsplats verkar dock i stort mer avhängd på eget inflytande och kollegialt 

samarbete. 

Gemensamt  fokus  har  enligt  min  undersökning  stor  betydelse  för  hur  det  praktiska  arbetet  i 

Kriminalvården faller ut emotionellt.  Struktur av regelverk och visioner hjälper KVs tjänstemän 

med gemensamt fokus och påverkar  på så  vis  interaktioner  till  en god nivå  emotionell  energi. 

Strukturen kan också tänkas bädda för en orimligt  hög förväntans av gemensamt fokus utanför 

formell struktur. Denna förväntan ger grund för emotionell besvikelse och förlorad solidaritet i det 

jag kallar strukturens gråzon. Kriminalvårdens struktur av lagar, föreskrifter och handböcker kan 

enligt det resonemanget ha påverkats av mellanmänsklig interaktion och emotioner, genom att vi, 

som Collins menar, strävar efter att återskapa lyckade interaktionsritualer.  

Faran med detta är såklart att utrymmet för eget inflytande krymper och att kunskap med annan 

avsändare än KV faktiskt går till spillo på det viset som Svensson och Persson påvisar. 
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6.1 Fortsatt forskning

Min undersökning visar att eget inflytande i arbetet är viktigt för Kriminalvårdens tjänstemän, jag 

har  medvetet  avgränsat  denna  undersökning  mot  att  gå  djupare  in  i  det  ämnet  än  jag  gör  i 

diskussionen. Eget  inflytande i myndighetsarbete är som avgränsat ämne relevant att undersöka 

specifikt  inom  Kriminalvården  inriktat  på  att  synliggöra  en  eventuell  intressekonflikt  mellan 

organisationslogisk gemensamt fokus och värdefull professionalitet hos enskilda tjänstemän. Detta 

är en viktig fråga för att undvika kunskapsförlust som kan uppstå både genom att inte använda 

tillgänglig  kunskap och att  minskat  inflytande gör  att  kunniga  medarbetare söker  sig  till  andra 

arbetsplatser. 

Jag är även intresserad av att på ett mer djupgående sätt undersöka det jag kallar strukturens gråzon. 

Det kan göras både genom den den empiri jag redan har, och med intervjuer och undersökning på 

arbetsplatser inom myndigheten. Jag anar att en sådan undersökning skulle kunna ge övergripande 

information om vad för rutiner  är  lämpligt  att  reglera tydligt  och  detaljerat,  samt  om vad som 

behöver få vara uttalat situationsberoende för att inte reglerna i sig ska resultera i konflikter.
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