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Innanför murarna 
Kriminalvårdares upplevelser och känslor i arbetet med relationsbrottsdömda 

Elin Svensson 

Tidigare forskning om arbetet med relationsbrottsdömda saknar studier 
som är inriktade på behandlingsavdelningar, samt studier om vårdarnas 
egna upplevelser av dagligt behandlingsarbete. Syftet med studien är att 
få kunskap om kriminalvårdares upplevelser och känslor av att arbeta 
på en relationsbrottsavdelning på en klass ett-anstalt. De tre 
frågeställningarna var: Vilka känslor upplevs i arbetet med denna typ 
av brottslingar? Vilka egenskaper upplever kriminalvårdare hos 
relationsbrottsdömda?  Hur upplever kriminalvårdarna de dömdas 
möjlighet till stöd och behandling på anstalten? Studien är gjord med 
kvalitativ ansats där nio intervjuer genomfördes. Resultatet visar att 
känslor som förekommer hos vårdarna är bland annat frustration, glädje 
och obehag. Upplevelsen av klienternas egenskaper visar på socialt 
fungerande individer. Resultaten visar också att det finns en upplevd 
brist hos vårdarna i fråga om kunskap gällande behandlingsarbete men 
ett väl fungerande behandlingsprogram. Resultaten diskuteras bland 
annat i relation till om MORM (Multifactor offender readiness model) 
skulle kunna införas för att utvärdera hur väl klienter är redo för att 
påbörja behandlingsprogram och i större utsträckning dra nytta utav det. 

 
Keywords: prison officers, emotions, treatment, criminals, domestic 
violence 

 
Inledning  

 
Att arbeta inom fängelsemiljö med en säkerhetsklass av högsta grad skulle säkerligen sägas av 
de flesta vara ganska speciellt. Inte bara på grund av det faktum att arbeta bakom låsta dörrar, 
utan kontakt med omvärlden, men också av den anledning att arbeta med ett klientel som för 
en del skulle påstås vara både främmande och möjligen skrämmande. Att arbeta som 
kriminalvårdare kräver att balansera både den säkerhetsmässiga och den emotionella delen i en 
vardag bland dömda brottslingar. Inom svenska klass ett-anstalter finns olika sorters 
avdelningar med olika sorters klienter med olika brott och olika långa straff. I denna studie är 
syftet att undersöka kriminalvårdarnas egna känslor i arbetet med relationsbrottsdömda, vilka 
egenskaper kriminalvårdarna upplever hos relationsbrottsdömda och upplevelser av 
rehabiliteringsmöjligheterna för de intagna.  
 
 
Våld i nära relation som begrepp 
   
I en rapport från Kriminalvårdens utvecklingsenhet presenteras det att begreppet våld i nära 
relation i sin bredaste definition är när våld utspelas mellan personer som lever eller har levt i 
nära relation till varandra. Däremot utspelar sig den vanligaste typen av våld i nära relation i 
heterosexuella parrelationer där kvinnan är offret och mannen förbrytaren (Danielsson, Fors, 
Freij & Lidman, 2011). Det är alltså den definitionen av ”relationsbrott” som kommer beskrivas 
i denna studie; män som har utövat våld mot sin kvinnliga nuvarande partner alternativt tidigare 
partner.  
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Känslor och emotionellt arbete  
 
I takt med att fängelser har utvecklats har även kriminalvårdsarbetet gjort det. Kriminalvårdare 
är inte bara vakter, utan utför ett antal olika arbetsuppgifter som indirekt handlar om olika 
säkerhetsfrågor. Vårdarna har utvecklat ett mer professionellt förhållningssätt till arbetet där 
det allt mer även handlar om allmänmänsklig service gentemot klienter (Hemmens & Stohr, 
2000). Fängelser är en emotionell miljö att arbeta i, och kriminalvårdare måste hantera alla de 
olika humör och emotionella tillstånd som klienterna kan befinna sig i. Detta kräver att det finns 
en bra interaktion mellan kollegor i arbetsgruppen, och grundläggande regler och strategier för 
vårdarna att använda i både kontakt med klienter samt i sina egna emotionella tillstånd. På 
behandlingsavdelningar - som relationsbrottsavdelningen är – finns det mer positiva relationer 
mellan vårdare och klienter än på exempelvis en normalavdelning. Mentaliteten på avdelningen 
är mer avslappnad och det finns en ömsesidig respekt. Relationen till de intagna är ofta starkare 
på en behandlingsavdelning vilket gör att distansen dem emellan blir mindre. Det finns i större 
utsträckning en öppenhet vilket kan påverka vårdarnas egna känslor, och samtal med klienter 
som delar med sig av privata livshistorier kan beröra. Detta kan innebära att det emotionella 
utbytet blir en stressfaktor för kriminalvårdaren (Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011).    

I en svensk studie av Bruhn (2013) undersöktes det huruvida män och kvinnor förhåller sig 
olika till de emotionella tillstånd som det kan innebära att arbeta i fängelsemiljö. Ett dilemma 
kan uppstå då känslor ska balanseras med säkerhet. Kvinnor har i större utsträckning förmågan 
att arbeta rehabiliterande, få klienter att öppna upp sig i samtal och prata om djupare emotionella 
tillstånd som gör att de inte mår bra. Både män och kvinnor anser att kvinnorna generellt är 
bättre att handskas med just dessa tillstånd, vilket även resulterar i att de i större utsträckning 
tar sig an sådana uppgifter. Detta kan då leda till ett större kvinnligt engagemang och 
omhändertagande av de klienter som behöver extra emotionellt stöd. I Bruhns studie framgår 
vidare att de intagnas beteende förändras när det finns en kvinnlig kriminalvårdare närvarande, 
då de tänker mer på sin jargong, språkliga uttalanden och hygien. Det är ofta inte heller samma 
aggression eller hot mot kvinnor då det fortfarande finns en mentalitet som råder att man “inte 
slår kvinnor” (Bruhn, 2013). Detta kan då möjligen skilja sig på en relationsbrottsavdelning, då 
klienterna sitter för just våld mot kvinnor. Zupan (1986) redogör för hur kvinnliga vårdare, med 
mer än ett års erfarenhet, i högre grad känner en jobbrelaterad stress i yrket. Studien visade 
däremot ingen signifikant skillnad i hur kvinnor och män upplever fängelsemiljön, utan endast 
att kvinnor upplevde den något mer negativ än män.  

Kriminalvårdsyrket har länge varit mansdominerat och i Sverige var det inte förrän på 1970-
talet som kvinnor började arbeta i fängelser för manliga kriminella (Bruhn, 2013). En studie av 
Boyd och Grant (2005) tar upp att det finns en sannolikhet att kvinnor blir dömda efter deras 
förmåga att kunna tävla med manliga kriminalvårdares attityder och beteenden. Men, det som 
möjligtvis kan glömmas bort i en fängelsemiljö är att kvinnor med sina egenskaper kan skapa 
en bra relation med klienter och skapa en mjukare arbetsmiljö för alla inblandade. Kvinnor är 
generellt bättre på kommunikation och har setts vara mer sensitiva och respektfulla mot intagna. 
Men trots det faktum att män och kvinnor inte utför ett arbete på samma sätt eller med samma 
strategier, så bör kvinnor bli dömda för hur bra de utför sitt arbete och inte för hur likt de utför 
arbetet i jämförelse med män (Boyd & Grant, 2005).  

I diskussionen om huruvida kriminalvårdarens känslor tillåts uttryckas i arbetet, beskriver 
Nylander (2006) att yrket kan vara emotionellt laddat och att personalen använder strategier för 
detta. Att skämta, diskutera och rensa luften med andra kollegor i utrymmen där intagna inte 
vistas, som kan kallas emotions-zoner, är en viktig komponent för att hantera arbetssituationer. 
Känslor som vårdaren inte kan uttrycka i det direkta behandlingsarbetet, uttrycks istället i 
exempelvis handledning och personalmöten som de har tillsammans. Om det finns några 
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könsskillnader i de känslor som uppdagas i arbetet är ingenting som studien presenterar, utan 
känslorna i arbetet nämns av både män och kvinnor (Nylander, 2006).  

Forskning av Nylander et al. (2011) visar att på en behandlingsavdelning är det mer 
accepterat samt vanligare att vårdarna faktiskt visar sina egna känslor bland de intagna. Studien 
visar på hur kriminalvårdare har en acceptans kring att visa sina känslor, men under 
kontrollerade former. Istället för att skrika på klienter vid en känsla av ilska berättar vårdaren 
för klienten att uppförandet gör henne arg och/eller ledsen (Nylander et al., 2011). Trots en 
känsla av ilska måste kriminalvårdaren upprätthålla en respekt gentemot klienter samt behålla 
lugnet i tragiska händelser eller vid en känsla av rädsla (Tracy, 2004). Resultat från Nylander 
et al. (2011) visar att vårdare på en behandlingsavdelning i större utsträckning håller med om 
att känslorna de uppvisar för de intagna matchar vad de verkligen känner inombords, jämfört 
med de som arbetar på en normalavdelning. Det fanns även en signifikant skillnad mellan 
vårdarna på de olika avdelningarna då de på behandlingsavdelning tycker det är viktigt att ha 
ett intresse för klienterna och deras problem. Vidare i denna studie presenteras det hur det är 
vanligare med emotionell stress på behandlingsavdelningar (Nylander et al., 2011). 

I en amerikansk studie av Tracy (2005) skrivs det mycket mer om hur kriminalvårdaren skall 
hantera sina känslor inombords och inte visa känslor för intagna då det är lättare för de intagna 
att utnyttja och spela på vårdarens känslor. I studien presenteras även att vårdare som har visat 
känslor och sökt handledning i det, hånats av andra vårdare. Emotionell dissonans, alltså en 
emotionell konflikt där visade och verkliga känslor inte stämmer överens, är ett begrepp som 
används i större omfattning i den amerikanska studien. Detta med anledning av att känslorna 
mer ses som någonting kriminalvårdaren kan förlora på i arbetet med dömda kriminella (Tracy, 
2005).  

Nylander (2006) presenterar i sin studie ett antal olika känslor som vårdarna känt i arbetet. 
De känslor som var vanligast förekommande i interaktion med klienterna var exempelvis 
frustration, ledsamhet, ilska och glädje. Denna studie ger också stöd för att känslor ibland bör 
kopplas bort för att kunna sköta arbetet och behålla sin professionalitet. Den generella 
befolkningen anser att bestraffning är den primära metoden för dåligt beteende skriver 
Hemmens och Stohr (2000), däremot visar även andra studier att det finns en stark tro på även 
rehabilitering (McCorkle, 1993). Hemmens och Stohr (2000) presenterar vidare att i och med 
detta kan någonting som kallas rollkonflikt uppstå hos kriminalvårdarna. Detta betyder att det 
kan uppstå en konflikt i att följa direktiv för både bestraffning och rehabilitering i arbetet. Det 
gör således att det kan vara svårt, i vissa fall ogenomförbart, att båda faktorerna ska 
överensstämma och samverka med varandra. Studien visar även att rollkonflikt är mer 
förekommande hos vårdare på en behandlingsavdelning. När en känsla av konflikt uppstår hos 
en individ, kan det leda till att stress, frustration och att andra emotionella tillstånd uppstår 
(Hemmens & Stohr, 2000).  

Psykologin i stort definierar människors olika känslor på ett antal olika sätt. En äldre artikel 
av Stansfeld (1948) beskriver exempelvis en känsla av frustration som ett tillstånd en människa 
kan hamna i när en respons inte uppfyller de mål som tänkts. Det finns individuella skillnader 
i hur människor upplever känslan av frustration men huvudsakligen hamnar individen i ett 
emotionellt tillstånd som kan ha olika psykologiska utfall, som exempelvis fientlighet eller 
skuld/skam (Stansfeld, 1948). Människor har också olika erfarenheter av olika känslor, och det 
är lätt att koppla en känsla till en viss upplevelse i ens liv.  

Silvan Tomkins förklarar människans känslor och emotioner med en affektteori. Affekter är 
inte detsamma som emotioner, utan är en medfödd faktor som triggas och därmed skapar en 
uppmärksamhet hos individen och sedan motiverar denne att reagera och agera på olika sätt. 
Medvetenheten av affekten hos människan blir således känslan, och känslan kombinerat med 
minnesbilder från tidigare liknande känslor skapar en emotion. Emotionerna har mycket större 
inflytande på individen än affekterna. Genom individers känslor som både upplevs och uttrycks 
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så ansåg Tomkins att det fanns nio grundaffekter. Dessa var välbehag, intresse, förvåning 
(positiva affekter), samt vrede, avsky, avsmak, rädsla, ledsnad, skam (negativa affekter). Det är 
dessa så kallade affekter som skapar olika känsloreaktioner hos människan som då Tomkins 
kallade för emotioner. Affekterna utspelar sig sedan i en skala som är från lågt till högt, alltså 
som en styrka på dessa affekter. Denna skala blir ungefär: intresse - spänning, välbehag - glädje, 
förvåning - skrämd, rädsla - skräck, skam - förödmjukelse, vrede – raseri, ledsnad – ångest samt 
olika nivåer av avsmak och avsky (Holinger, 2009).  
 
 
Klienters egenskaper  
 
För att på bästa sätt skapa och tilldela de mest funktionella behandlingsprogrammen är det 
viktigt att karaktärsdragen och egenskaperna, som är underliggande inom olika typer av 
kriminella beteenden, identifieras (Swogger, Walsh & Kosson, 2007). Men att påvisa specifika 
egenskaper för en specifik grupp människor, som exempelvis dömda kriminella, kan vara svårt 
eftersom karaktärsdrag kan förändras och/eller bero på den närvarande stundens 
omständigheter. Karaktärsdragen hos en individ i fängelse kanske inte beror på dennes 
kriminella beteende, utan på andra förhållanden som t.ex. att hen anpassat sig till att leva i en 
fängelsemiljö. En tidigare studie från Eriksson, Masch-No och Dåderman (2016) presenterar 
ett blandat resultat av vilka drag och egenskaper personer som begår kriminella handlingar 
präglas av. Populationen i fängelset har 70% högre sannolikhet att ha en antisocial 
personlighetsstörning än individer som tillhör den så kallade generella populationen ute i 
samhället. Det finns även kopplingar mellan ett kriminellt beteende och psykopati. 

I studien av Swogger et. al. (2007) beskrivs det också hur psykopati är en viktig byggsten i 
förståelsen av våldsamt beteende, speciellt inom kategorin våld i hemmet. Det är en viktig 
faktor för att avskilja de som använder sig av våld i hemmet från de som inte gör det. 
Egenskaper som framträder inom de psykopatiska personlighetsdragen är okänslighet, 
charmighet och impulsivt beteende. De psykopatiska dragen mäts ofta i en skala kallad Hare 
Psychopathy Checklist-Revised (Storey, Hart, Cooke & Michie, 2016). Manliga förbrytare med 
högre poäng på denna checklista har visat större våldskapital, lägre respons på behandling och 
större risk till återfall i våld (Swogger et al., 2007). Hilton, Harris och Rice (2001) beskriver 
också att individer med en antisocial personlighetsstörning i större utsträckning brukar våld 
både generellt och mot sina kvinnliga partners. I nämnd studies diskussion om 
relationsbrottslingars egenskaper råder det tvivel om huruvida det är psykopati som är den 
största faktorn, eller om det är män med exempelvis emotionellt instabil personlighetsstörning 
eller andra typer av personlighetsstörningar. Tvivlet ligger också i det faktum att vissa variabler 
som hittas inom relationsbrott ändå inte är konsistenta med psykopati. Dessa variabler kan vara 
rädsla att bli övergiven, avundsjuka och hot om självmord (Hilton et al., 2001).  

Holtzworth-Munroe och Stuart (1994) presenterar olika dimensioner av egenskaper som kan 
prägla en individ som inom någon aspekt misshandlar sin partner. Dessa personer har visat en 
lägre grad på impulsivitet än den generella våldsamma förbrytaren. Social kompetens är något 
som relationsbrottslingen till viss del saknar i förhållandet med sin partner, men i sociala 
konstellationer kan den vara relativt hög. En fientlig attityd mot kvinnor eller positivitet i 
förhållande till våld är ingenting som brukar visa sig hos individen. Den individ som är generellt 
våldsam och/eller antisocial - även inom relationsbrott - visar lite ånger för sitt brott och har 
större benägenhet att skuldbelägga offret. Den som endast utövar våld inom familjen, alltså inte 
är generellt våldsam, visar mer empati och känner mer skuld för sina gärningar mindre tendens 
att verifiera sitt våldsanvändande. Män som är våldsamma mot sina fruar har även visat att de 
känner ett behov av att kontrollera och ha makt över sin partner. Den generellt våldsamma 
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förbrytaren har även en större benägenhet att legitimera sitt våldsamma beteende gentemot sin 
partner beroende på olika omständigheter (Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994).  
 
 
Rehabilitering och insikt 
 
Att påbörja ett behandlande arbete med individer som är dömda för våld i nära relation kan 
skapa svårigheter. Ett program måste vara legitimt och genomtänkt för att det inte ska uppstå 
motsatt effekt och utsätta tidigare offer för fara, eller misslyckas med att tillgodose de behov 
som en våldsam förbrytare behöver (Madoc-Jones & Roscoe, 2010). Oavsett så har 
relationsbrottsdömda en problematik som de har chans att arbeta med när de sitter 
frihetsberövade på anstalt. I ett program kallat Intergrated Domestic Abuse Program (IDAP), 
får klienterna möjlighet att arbeta med denna problematik på ett systematiskt sätt. Programmet 
är till för män som har använt sig av kontrollmetoder, våld och hot mot en kvinnlig nuvarande 
partner alternativt tidigare partner. Det handlar om att våldet grundar sig i en patriarkal ideologi 
där män utövar kontroll och makt över kvinnor. I och med detta är målet med programmet att 
männen skall ta ansvar för sitt beteende och problematik, och få kunskap om de könsskillnader 
som råder. Kraven för att få ingå i detta program är att klienterna är dömda för, eller har varit 
dömda för, våld mot sin partner. Det krävs också en egen motivation till att försöka förändra 
något av sina problematiska beteenden som till exempel avundsjuka eller ilska (Haggård, Freij, 
Danielsson, Wenander & Långström, 2017).  

Howells och Day (2003) presenterar ett begrepp som kallas behandlingsberedskap 
(treatment readiness) vilket karaktäriseras av att klienten är redo för terapeutiskt engagemang 
och således en beteendeförändring. Behandlingsberedskap, behandlingsmotivation och 
behandlings-responsivitet är tre komponenter som Multifactor Offender Readiness Model 
(MORM) innefattar, och modellen anses öka klientens chans till att genomföra och fullfölja de 
behandlingsprogram som erbjuds. Enligt MORM finns det ett antal interna och externa faktorer 
som gör att de dömdas möjlighet till en meningsfull behandling, att de deltar och har nytta av 
programmet, ökar (Ward, Day, Howells & Bigden, 2004). De interna faktorerna kan vara 
attityder till behandling, känslor och tidigare erfarenheter, personliga mål, social kapacitet och 
personliga egenskaper. De externa faktorerna kan vara var behandlingen äger rum, om det är 
frivilligt eller obligatoriskt, stöd från familj och vänner samt programmets struktur och 
tillgänglighet. Dessa faktorer är av hög betydelse för hur väl klienten kommer att delta och dra 
fördel av behandlingsprogrammet (McMurran & Ward, 2010). För att klienten även ska kunna 
engagera sig i programmet, räcker det inte med att hen upplever och etiketterar sina emotionella 
tillstånd, utan också kunna byta ut dessa tillstånd till alternativa sådana och ha motivationen till 
att göra detta (Howells & Day, 2006).  

En holländsk studie av Bosma, Kunst, Dirkzwager och Nieuwbeerta (2017) har använt sig 
av Corrections Victoria Treatment Readiness Questionnaire, som grundar sig från MORM, för 
att mäta klienternas behandlingsberedskap. Det finns även där en signifikant skillnad i grad av 
mottaglighet och delaktighet i program. De som är mer motiverade och mottagliga för 
behandling, påbörjar och fullföljer även behandlingen i större utsträckning. Dessa klienter är 
även mer benägna att umgås med andra klienter som har fullföljt behandlingsprogram. 
Programmen är till för att förebygga framtida kriminella beteenden, men generellt sett verkar 
rehabiliteringsberedskapen hos intagna vara relativt låg. En faktor till detta kan vara att de 
saknar den emotionella attityd som krävs för att ta till sig programmet, och det i sin tur kan 
bland annat bero på skamkänslor över sitt kriminella beteende (Bosma et al., 2017).  

Kriminalvården i Sverige erbjuder sedan 2012 något som kallas MIK (Motiverande Samtal 
i Kriminalvården), vilket är förberedande inför behandlingsprogram. Detta är individuellt och 
utformas efter deltagarens behov, och syftet är att sätta upp mål och sedan arbeta med klientens 
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motivation för att genomföra en förändring. Programledaren har samtal och genomför ibland 
övningar med klienten, och det innehåller upp till fyra sessioner under en till fyra veckor 
(Kriminalvården.se). 

Howells och Day (2006) skriver i sin studie att klientens egen emotionella reaktion på vad 
denne har gjort samt sin status som lagbrytare, är av stor vikt för att individen entusiastiskt ska 
välja att påbörja behandling. Vissa klienter är förstagångsförbrytare, vilket gör att de inte är lika 
bekväma med vare sig sitt brott eller att vara en dömd kriminell. Inom våldsbrott finns det 
många som avverkar sitt första straff och inte har någon signifikant kriminell historia. Ett 
exempel på sådana våldsbrott är just män som är dömda för våld i nära relationer, och dessa 
individer kan då ha mer negativa emotionella attityder då det finns mycket skuld - och 
skamkänslor (Howells & Day, 2006).  

I svensk kriminalvård är rehabilitering en viktig del av myndighetens uppdrag, eftersom det 
finns en mer positiv agenda till att behandla snarare än att endast förvara landets kriminella. 
Däremot visar en amerikansk studie av Babcock, Green och Robie (2004) att det egentligen är 
en ytterst liten skillnad i återfallsrisk på de som fullföljt behandlingsprogram och de som inte 
har det. Dock finns det ingen anledning att avskaffa eller sluta satsa på behandlingsprogram. 
Den skillnaden som finns i återfallsrisk, där de som gått behandlingsprogram ligger på några 
procent lägre, är en anledning till att fortsätta med behandling i arbetet med förbrytare inom 
våld i nära relation.  
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att få inblick i och en större förståelse för kriminalvårdares känslor 
och upplevelser i arbetet med relationsbrottsdömda. Då tidigare forskning presenterar en del 
vetenskapligt arbete om en emotionell miljö vill denna studie undersöka vad upplevelserna är 
att arbeta med ett sådant klientel. De tre frågeställningarna för denna studie var följande:  
 

 Vilka känslor upplevs i arbetet med denna typ av brottslingar?  
 Vilka egenskaper upplever kriminalvårdare hos relationsbrottsdömda?   
 Hur upplever kriminalvårdarna de dömdas möjlighet till stöd och behandling på 

anstalten? 
 

Metod 
Deltagare 
 
Denna studie innefattar nio personer som arbetar klientnära på en relationsbrottsavdelning på 
en kriminalvårdsanstalt med säkerhetsklass ett i Sverige. Deltagarna som medverkade ingick i 
en personalgrupp där all personal med kriminalvårdare som grundbefattning blev tillfrågade 
om att delta. Inom dessa nio var det både kvinnor och män och för att bibehålla sekretess 
utelämnar författaren information om ålder, eventuell specifik befattning eller utbildning. De 
medverkande hade arbetat på med relationsbrottsavdelningen allt från 6 månader till 5 år. 
Kriminalvårdare som arbetar på denna avdelning anses ha den bästa erfarenheten och 
kunskapen, därav blev målinriktningen en personalgrupp som har detta som ordinarie 
avdelning. De fanns alltså inget krav på de som medverkade mer än att de bör arbeta heltid, 
eller nästintill heltid, på anstalten. Det fanns även en förhoppning om att både män och kvinnor 
skulle medverka, men detta var inget krav. Ingen ersättning utgick för att medverka.  
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Material 
 
Intervjuerna skedde till störst del i ett konferensrum i en utbildningslokal på anstaltsområdet. 
Ett par av dem skedde i respondenternas hem. Det material som användes var endast ett papper 
med studiens frågeställningar och intervjufrågor, samt en mobiltelefon som användes till 
inspelning. Intervjun var semistrukturerad och intervjuguiden innehöll elva frågor som ställdes 
till alla deltagare. Följdfrågorna skiljde sig sedan mellan intervjuerna beroende på vad 
respondenten svarade. Intervjuguiden var uppdelad i kluster utifrån frågeställningarna. Första 
klustret handlade om upplevelser och syn på relationsbrottslingar, andra klustret om känslor 
och tredje klustret om deras upplevelser av klienternas chans till rehabilitering och stöd. Alla 
intervjuer spelades in och intervjuerna varade i cirka 30 minuter. Dessa transkriberades sedan 
en efter en, för att på så sätt kunna analysera materialet. Transkriberingarna uppnådde 33 sidor 
text på datorn i 12 punkters Times New Roman. Transkriberingarna skrevs inte ut, utan 
analyserades över dator.  
 

Procedur  
 
Då författaren till denna studie själv är bekant med arbetsplatsen och därmed har en kontakt 
med den personalgrupp som tillfrågades, underlättade det att få samman intervjupersoner till 
studien. Ett missivbrev skrevs och innefattade information om de forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2017) som skulle följas, exempelvis information om studien och syftet med 
den, samt att det skulle vara frivilligt att delta. Missivbrevet innehöll också information om vad 
materialet skulle användas till och att det endast skulle användas i forskningssyfte, att intervjun 
skulle spelas in och att personuppgifter och identifierbara uppgifter skulle behandlas med 
konfidentialitet. I slutet av missivbrevet ombads deltagarna att kontakta författaren via mail 
eller telefon ifall några frågor skulle uppstå. Först skickades missivbrevet till avdelningens 
kriminalvårdsinspektör för att få ett godkännande att få genomföra studien i personalgruppen, 
varpå även anstaltschefen gav ett godkännande. När författaren fått klartecken av ovanstående 
skickades missivbrevet ut till hela personalgruppen via mail, och de som ville delta svarade 
antingen på mailet eller sa till personligen. Intervjufrågorna gjordes klart och intervjuerna 
bokades därefter med de medverkande och plats bestämdes.   
 

Databearbetning 
 
Efter transkribering meningskoncentrerades intervjuerna enligt Kvale & Brinkmann (2014), 
detta för att lättare hitta väsentliga uttalanden. För att få en uppfattning om innehållet i sin helhet 
så lästes varje transkribering igenom, där fokus lades på centrala ord och meningar som gav 
direkt svar på någon av frågeställningarna. Analysprocessen har gjorts genom tematisk analys 
då materialet undersökts flera gånger för att hitta teman, skapa kodningar (Kvale & Brinkmann, 
2014) och analysera det som utgör det betydelsefulla i materialet (Braun & Clarke, 2006). I 
transkriberingarna letades det alltså efter teman för varje frågeställning som kunde utgöra ett 
resultat. I och med de fyra frågeställningarna skapades fyra olika dokument där svaren från 
varje intervju skrevs in i respektive dokument för respektive frågeställning. Det gjordes då ett 
dokument där exempelvis alla känslor som nämndes i intervjuerna listades, där ett tema för 
kategorin känslor kunde vara ”frustration” eller ”glädje”. En tabell skapades med en kolumn 
för varje intervju, totalt nio kolumner, där det sattes kryss efter varje känsla som nämnts i 
vardera intervju. På samma sätt strukturerades svaren på resterande frågeställningar. Sista 
kolumnen skrevs som “totalt”, och där fylldes det i hur många av de nio intervjuerna som nämnt 
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eller formulerat exempelvis “frustration”. Totalen gjordes om till procent. Tabellerna för varje 
frågeställning och varje tema listades i fallande ordning där den enheten med högst procent står 
längst upp. Detta för att kunna få en översikt över hur resultatet uttrycker sig.  

 
Resultat 

 
Resultatet är uppdelat i tre delar baserade på de tre frågeställningarna. I varje del presenteras de 
vanligast förekommande svaren från deltagarna i form av teman. Temana illustreras med citat 
från intervjuerna.  
 

De upplevda känslorna 
 
Kriminalvårdarna upplevde ett antal olika känslor i arbetet med klienterna (se Tabell 1). Det är 
ett brett spektrum av känslor där en del uttrycker att de känner många känslor och har alla 
möjliga emotionella tillstånd, medan andra medverkande snarare hänvisar till ett mantra där det 
undviks att koppla in känslor i arbetet. Den vanligast förekommande känslan i arbetet på en 
relationsbrottsavdelning var frustration (77.8%), strax därefter kom ilska, glädje och obehag. 
En deltagare som uttryckte frustration sade: ”Frustration framförallt om de inte tar ansvar för 
vad de har gjort, de är nedvärderande eller om de är respektlösa”. En annan sa att ”när man blir 
påmind av vad de har gjort när man skapat en relation med dem, så kan det ju vara lite att man 
på nått sätt blir… lite frustrerad eller arg över vad de har gjort”.   

De tre efterföljande känslorna var ilska, glädje och obehag och de hade alla samma procent 
(66.7%), vilket betyder att sex av nio respondenter nämnde känslan. En av dem nämnde ilska i 
samband med en slags nonchalans från klientens sida: ”Man blir ju förbannad liksom, man 
tänker `kan du bara fatta att det inte är tjejens fel liksom´…man vill ju få dem att inse att det är 
deras egen problematik som gör att de hamnar i de här situationerna”. En annan respondent 
nämnde glädje i och med lyckade samtal med klienter: ” […] särskilt när man ser att det är en 
person som vill göra en förändring, även om han inte kommit dit än, men en vilja att göra en 
förändring, det blir jag glad av”. En annan vårdare beskriver en känsla av glädje i samband med 
att man lyckas interagera och få fram positiva samtal med klienter som det tidigare funnits 
svårigheter med. Att kunna framföra saker som klienten i slutändan försöker ta till sig:  

 
[…]om man haft något samtal med en klient som man kanske inte har varit helt ense med 
men det ändå slutat med att man märker att han ändå lyssnar och försöker ta in vad man 
säger, det är väldigt positivt, sådant är jätteroligt. 
 

Den fjärde känslan var som nämndes obehag. Denna känsla infann sig oftast när vårdarna på 
något sätt kom i kontakt med vad det var för brott de intagna sitter för, eller påmindes om det. 
En vårdare nämnde i samband med att ha läst om en klients brott att: 
 

Nää det var bara så obskyrt så att det kändes liksom men herregud vad är det här man är 
ju galen om man gör sådär, då har man ju inte många rätt i huvudet. Det var liksom så, 
sjukt. Jag kan inte beskriva det på annat sätt. Det var obehagligt. 
 

Att känna sorg kunde förankras dels i samband med att känna sig maktlös, eller om det hade 
hänt någonting i samband med att klienter frigetts. En av vårdarna förklarar en känsla av 
ledsamhet när klienter uttrycker en frustration:  
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Lite sorg när en klient visar väldigt mycket frustration och ilska och man inser att den här 
klienten förstår inte, han har inte möjlighet att förstå vad som händer eller vad som ska 
hända och han är mest frustrerad över hela sitt liv, och han kan inte tygla sitt humör för 
att han inte förstår, då blir jag lite ledsen i själen. 
 

Att känna empati i arbetet uppkom i fyra av nio intervjuer. Denna känsla kunde uppstå i 
samband med att klienter visar sina egna känslor eller talar om sina problem och tankar för 
vårdarna. En vårdare uttryckte att hen även var noga med att visa sin empati gentemot 
klienterna som en medmänsklig del i arbetet: ”Jag känner stark empati och en medmänsklig 
omsorg. För jag försöker hela tiden se det friska, de är redan dömda, jag behöver inte döma 
dem med min attityd eller mitt sätt att vara.” 
     Empati och en känsla av maktlöshet visade gå lite hand i hand, då det kunde vara liknande 
situationer där en deltagare kunde känna dels empati men också maktlöshet. Maktlöshet visade 
sig då vårdaren inte kände sig tillräcklig eller när denne inte kunde styra olika utfall som sker.  
 

En klient var inte glad när han skulle VF:a (bli villkorligt frigiven) och då fick jag 
möjlighet att prata med honom. Han visste mer eller mindre vad som väntade honom och 
det var inte roligt, och ja några månader efteråt så hörde man att han gått bort. Och där 
kommer ju känslorna, när den andra pratar om känslor och vet vad som väntar, men man 
inte kan göra så mycket från min sida. Hjälplöshet. 
 

Att bli förvånad/mållös var det endast tre stycken som pratade om i intervjuerna. Detta 
verkade uppstå när de kunde få reda på information som de inte var beredda på eller hade 
tänkt sig, som framförallt var kopplat till klienten och dennes brott. I och med att de som 
kriminalvårdare inte alltid läser på om klientens historik i förväg utan hinner få en 
uppfattningen om personen innan. En av vårdarna förklarar:  
 

 […] men mållöshet när man kanske läser på mer om en klient som man kanske inte läst 
jättemycket om tidigare, så får man upp en bild av vad den här klienten har gjort och så 
blir det en konflikt med det man upplevt i relationen. 
 

En person nämnde även en känsla av hat som kunde uppstå. Detta satte hen i förbindelse 
med när någon klient skapade känslor av ilska inombords. ”Ja men jag vet ju att jag blivit 
jättearg på klienter vid flera tillfällen och känt riktigt liksom ilska eller hat”.  
     Fem av nio respondenter uppger att de “kopplar bort känslorna” i jobbet. Detta anses vara 
mer en strategi än en känsla hos vårdaren, därav utesluts denna ur tabellen. Då detta 
uppkommer i mer än hälften av intervjuerna, att vårdarna inte vill koppla in personliga 
känslor, är det en väsentlig sak att ta upp i och med olika emotionella tillstånd som nämnts. 
En vårdare säger: ”Jag har ju som policy för mig själv att jag inte ska blanda in några 
personliga känslor i vad intagna är dömda för. Och det känns bäst för mig själv”. En annan 
påtalade även den behandlande professionalitet som måste kunna hållas: ” […] om vi ska 
kunna behandla dem på ett sätt så det blir en behandlande miljö så måste vi på något sätt 
distansera oss från vad de har gjort.” 
 
       Tabell 1  
       Kriminalvårdarnas känslor 

Känsla  Andel som nämnde känslan 

Frustrerad 77.8% 
Ilska 66.7%   
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Upplevelser av relationsbrottsdömdas egenskaper  
  
De vanligaste upplevelserna kriminalvårdarna hade av klienternas egenskaper var att de är 
trevliga, socialt fungerande och förminskar eller förnekar brott (se Tabell 2). Var och en av 
dessa tre egenskaper nämndes av 66.7%, det vill säga att sex av nio deltagare. En vårdare 
uttrycker att det kanske egentligen inte handlar om vilket brott de sitter för utan deras kriminella 
värderingar generellt: “En del som sitter för väldigt grova brott är ju mot oss som vårdare väldigt 
trevliga, tillmötesgående, artiga, vi har liksom en ömsesidig respekt”. En annan berättar “De 
flesta är ju ändå trevliga, de är ju ganska lättsamma att ha och göra med faktiskt”. 

Klienter på en relationsbrottsavdelning kan sitta för väldigt grova brott, men många av dem 
har tidigare levt ett helt normalt liv utan kriminalitet. Ofta finns inte den kriminella prägel bland 
relationsbrottslingar som det finns på andra avdelningar. De har haft ett jobb, ett socialt och 
fungerande liv som många andra. Men någonstans gick det sedan snett, inte ovanligt i samband 
med alkohol eller andra droger. En av deltagarna säger: ”Jag skulle säga att den populationen 
som finns på RBA (relationsbrottsavdelningen) är ju ganska lik populationen som finns utanför, 
att man kan hitta alla möjliga olika personlighetstyper där inne precis som du kan göra ute i 
samhället”. En annan kommer in på liknande spår “[...] ofta lättare att ha och göra med än 
vanliga klienter, för de saknar ju den här… jag menar det här är ju oftast i alla fall kanske rätt 
vanliga personer som har levt vanliga liv”.  

Att många klienter förnekar och/eller förminskar brott var också någonting som uppkom i 
sex av nio intervjuer. Kan det ha att göra med att det även inom den kriminella världen är tabu 
att använda våld mot kvinnor? En av deltagarna säger:  

 
   [...] att ha en insikt i vad de själva har gjort som leder fram till det slutgiltiga som de 

sitter inne för, och även förminskar sitt användande av våld och även andra 
kopplingar som kan leda till att man kan begå våldsamma gärningar som typ alkohol, 
droger. 

 
Samtidigt säger en annan att “de erkänner sällan sitt brott och sin problematik, de vill gärna inte 
göra det, för det är ju ett väldigt skamfyllt brott att vara dömd för relationsbrott”.  
      Några av kriminalvårdarna uppfattade att klienterna kunde använda sig av manipulation 
eller uppfattas manipulativa. En av dem menade att detta beteende kunde vara medvetet från 
klientens sida för att på något sätt få mer makt, och detta skapade även negativa känslor hos 
vårdaren: ”Men för andra så kan man känna sig mer obekväm och rädd, för de använder sig 
strategiskt av manipulationer, de försöker trycka ner en” 
     Temat om att dessa klienter kan vara lättpåverkade och svaga nämnde också ett antal av 
vårdarna. Det kommer fram att vissa av dem kan uppfattas som lättpåverkade i situationer med 
andra klienter som är mer bestämda, men också svaga i relation till den kriminella mentalitet 
som kan finnas på andra avdelningar. En av vårdarna säger ”jag kan ju tycka att dom är väldigt 
mesiga, det är svaga män faktiskt, det är ju inte de här tuffa killarna, dom flesta har ju inte levt 
kriminella liv heller kanske”. 

Glädje 66.7% 
Obehag 66.7%   
Sorg 55.6% 
Empati 55.6% 
Maktlöshet 33.3% 
Förvåning/ mållöshet 33.3% 
Hat 11.1% 
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     Det sista temat inom egenskaper var att ett par av deltagarna upplevde klienterna som 
mottagliga. Detta kunde speglas i att det finns en öppenhet för att kunna samtala och diskutera 
på ett sätt där klienten tog till sig det vårdaren sa. En av dem reflekterar över ifall anledningen 
kan vara att det är fler vårdare per klient på en sådan här avdelning. Vårdaren berättar:  
 

De som finns på vår avdelning i alla fall, de känns lite mer mottagliga för att kunna 
påverka på något sätt. Jag vet inte om det är för att det är en resursstark avdelning, men 
det gör ju att man på nått sätt kan diskutera mer med dem. 

 
Tabell 2 
Relationsbrottsdömdas egenskaper 

Egenskaper  Andel av kriminalvårdarna som upplevde 
egenskaperna 

Trevliga 66.7% 
Socialt fungerande 66.7% 
Förnekar/ förminskar brott 66.7% 
Manipulativa 33.3% 
Lättpåverkade / Svaga 33.3% 
Mottagliga 22.2% 

 
 
Upplevelser av relationsbrottslingars möjlighet till rehabilitering och stöd på 
anstalten  
 
Resultatet i denna frågeställning utgjordes av fem olika teman (se Tabell 3). Alla medverkande 
ansåg att klienternas chans till lyckad behandling handlar mycket om deras egen vilja, 
motivation och mottaglighet till förändring. Utan det egna motivationen är det nästintill 
omöjligt att rehabilitera en person, och intagna är inget undantag. “Mycket ligger först och 
främst i deras vilja till förändring, och har de inte någon vilja till förändring då blir det ju svårt 
att påbörja ett behandlingsprogram”.  
      En av vårdarna pratar om ett rättfärdigande tankesätt som finns hos vissa klienter, och 
därför vill de inte gå program: “...de förminskar det våld som de använder, de tycker inte att 
de behöver det. För att någonstans tänker de att det finns ett legitimt skäl till att de använt det 
våldet som de har”. En annan säger att det handlar om deras emotionella tillstånd: 
 

Deras förutsättningar liksom… vad kriminalvården erbjuder är ju goda, eller bättre än för 
andra individer, samtidigt så är inte alla mottagliga för behandling, och då tänker jag mest 
emotionellt att man inte kommit till det stadiet där man behöver för att vara mottaglig.  
 

Att programverksamheten som erbjuds på anstalten är tillräcklig tyckte 88,9% av de 
medverkande, vilket är ett positivt resultat ur behandlingssynpunkt. En sa: ”Men möjligheterna 
är ju jättebreda. De finns ju många behandlingsprogram, och man kan välja både individuella 
och grupprogram”. En av vårdarna trodde starkt på programmet, om bara klienten själv tar det 
på allvar:  
 

Jag tror att de som tar till sig det här IDAP programmet och tar det på allvar, och inte 
lägger till med någon roll, och deltar liksom aktivt i programmet… jag tror och jag hoppas 
att de har ganska stor möjlighet att förhoppningsvis klara sig bättre i framtiden än en som 
inte går ett program.  
 



12 
 

Något som uppkom gällande rehabilitering var hur kriminalvårdarna som arbetar på avdelning, 
utan någon speciell behandlingsprofession, upplevde deras egna möjligheter till att arbeta 
behandlande. I 66,7% av intervjuerna nämner respondenterna att de som är kriminalvårdare på 
relationsbrottsavdelningen, således en behandlingsavdelning, borde få en specifik utbildning 
för att på så sätt främja behandlingsklimatet. I dagsläget får de ingen specificerad utbildning för 
relationsbrott, utan samma utbildning som vårdare på andra avdelningar.  
 

[...]det är inte alltid man har tid eller kunskaper om att på något sätt jobba mer 
behandlande på daglig basis… eventuellt att man skulle kunna göra mer där då, för att 
där finns ju inte riktigt resurserna och kunskapen att jobba behandlade på samma sätt. 
 

En annan var inne på att åtminstone få en utbildning inom motiverande samtal: “Så hur ska vi 
motivera dem dagligen? Det blir väldigt svårt om man inte har någon slags samtalsutbildning, 
typ MI. För det handlar ju inte bara om att ställa frågan utan om att gräva efter svaret”.  
     Ett par av de medverkande ansåg dock att det skulle sättas mer press på de klienter som sitter 
på en relationsbrottsavdelning för att klienterna som har en vilja och mottaglighet att arbeta 
med sin problematik får chans att göra det. En av dem säger:  
 

På den avdelningen där vi jobbar med relationsbrott, att där tycker jag att man borde 
kunna sätta större press på klienterna att faktiskt utnyttja den hjälp som finns. Alltså ska 
man sitta på en relationsbrottsavdelning, så ska man faktiskt jobba med sin problematik. 
 

En av deltagarna ansåg att det skulle kunna finnas mer program för klienterna. Vårdaren 
menade i och med detta att ett program efter IDAP skulle kunna finnas, som då kunde utspela 
sig på avdelningen och för att gynna de som är dömda till långa straff.  
 

Jag skulle vilja säga att det skulle kunna finnas mer, för att när man gått grupprogrammet 
och har ett långt straff, så finns det ju bara ett till program att gå som är 
relationsvåldsprogrammet. Man kan i och för sig gå om, men jag tänker att man borde ha 
liksom någonting inarbetat, alltså man borde ha något där emellan, man borde ha något 
att erbjuda på avdelningen där de sitter. 

 
Tabell 3.  
Möjligheterna till rehabilitering och stöd på anstalten  

Andel av 
kriminalvårdarna 
som anser att… 

Det handlar om klientens mottaglighet och viljan till förändring 100% 
Programverksamheten är tillräcklig 88.9% 
Personal på avd. bör få mer utbildning 66.7% 
Bör sättas mer press på klienter för att få sitta på RBA 22.2% 
Det skulle kunna finnas fler program 11.1 

 
Diskussion 

 
Syftet med studien var att få djupare förståelse om kriminalvårdares upplevelser och känslor av 
att arbeta på en relationsbrottsavdelning på en klass ett-anstalt. För att få en helhetsbild av 
situationen för kriminalvårdare på denna typ av avdelning skapades tre frågeställningar. Dessa 
gällde vilka kriminalvårdarnas egna känslor är i arbetet, vad deras upplevelse är av individers 
egenskaper som sitter dömda för relationsbrott och eftersom Sverige inriktar sig på 
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kriminalvård och inte enbart förvaring av kriminella, var även rehabiliteringsaspekten en 
frågeställning som togs med.  
 
 
Kriminalvårdarnas känslor 
 
Känslorna som innefattar arbetet som kriminalvårdare visade sig vara många. Att många av 
dem upplever frustration skulle kunna kopplas till de begrepp rollkonflikt som Hemmens och 
Stohr (2000) tog upp. I och med att personalen ska antas ge både bestraffning och rehabilitera 
klienterna kan det möjligtvis göra att en frustration skapas av att stå mellan två antagna roller. 
Det kan också bero på en känslomässig differentiering där vårdaren tvingas hålla tillbaka sina 
egna känslor för att behålla en professionell attityd gentemot klienter som exempelvis är 
upprörda eller nedstämda. Resultaten att kriminalvårdarna känner ilska, glädje och obehag är 
sannolikt något som inte känns som främmande resultat med tanke på arbetet med detta klientel. 
Det är vanliga känslor i arbetet med människor överlag och i en fängelsemiljö blir de kanske 
extra påtagliga. Den andra delen av resultatet att vårdarna känner empati och maktlöshet 
samverkar med att fängelse är en miljö styrt av många olika lagar, regler, förordningar och 
förhållningssätt att arbeta under. Som citaten inom detta resultat visar så kan det uppstå en 
känsla av maktlöshet när vårdaren sätts i en situation där mänskligt kännande inte går ihop med 
fängelsemiljöns måsten. Förvåning/mållöshet uppstod oftast i samband med att vårdarna får 
reda på vad klienten är straffad för. Att vårdaren helt enkelt inte var beredd på vad en klients 
brott skulle innehålla, och hade sedan innan skapat sig en uppfattning om klienten som sedan 
blir raserad. Att få en känsla av hat var ovanlig i just denna studie, dock så går det ju inte att 
dra några slutsatser att det skulle vara lika ovanligt i en annan.  

Att det emotionella utbytet mellan klienter och vårdare på en behandlingsavdelning blir en 
stressfaktor hos vårdaren tog Nylander et. al. (2011) upp, och är ingenting som tas upp i denna 
studie. Däremot kan man reflektera över ifall resultatkomponenten ”kopplar bort känslor” 
skulle kunna vara en strategi för att minska stress, samt att variabeln ”hjälplöshet” (se Tabell 1) 
kan översättas till att faktiskt känna en inre stress. Det hittas även ett stöd i Nylander (2006) att 
exempelvis frustration, ilska, glädje och bortkoppling av känslor är vanligt förekommande hos 
kriminalvårdare, vilket även blev ett resultat i denna studie.  

Något som också skulle kunna reflekteras över är ifall en känsla av frustration skulle kunna 
vara att vårdaren känner flera olika känslor, i och med de olika psykologiska utfall som studien 
från Stansfeld (1948) diskuterade. Kriminalvårdaren tror och/eller hoppas på ett mål som sedan 
inte uppfylls, vilket skapar känslan av frustration och beroende på situationen innehåller 
frustrations-känslan olika andra känslor. Att känna frustration och vad utfallet blir av det är som 
nämndes tidigare individuellt hos olika människor. Ser man över de känslor som redovisats i 
resultatet så skulle Tomkins säga att de flesta skulle gå under negativa affekter. Den negativa 
affekten skapar en känsla/emotion som skulle kunna vara exempelvis sorg, ilska eller obehag. 
Glädje och andra sidan kan skapas av en positiv affekt, vad Tomkins antagligen skulle påstå är 
glädje-välbehag.   
 
 
Relationsbrottdömdas egenskaper 
 
Uppfattningen av relationsbrottsdömdas egenskaper var en relativt komprimerad lista. Tabell 2 
visar att trevliga, socialt fungerande och förnekar/förminskar brott var de vanligast 
förekommande egenskaperna. Manipulativa, lättpåverkade och/eller svaga samt att de är 
mottagliga kom därefter. Att klienterna är trevliga på denna avdelning är någonting som kan 
anses vara utstickande i jämförelse med exempelvis en normalavdelning där mentaliteten inte 
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alls är densamma, vilket också beskrivs i studien från Nylander, Lindberg och Bruhn (2011). I 
och med att så pass många av vårdarna nämnde egenskapen är det osannolikt att det bara är en 
tillfällighet, så hur kommer det sig? Alla komponenter som vårdarna nämner hänger kanske 
ihop och skapar en trevlig individ. De intagna har möjligtvis haft ett rätt socialt fungerande liv, 
en del av dem känner skuld och/eller skam och detta gör dem trevliga mot personal. Swogger 
et. al., (2007) beskrev psykopati som vanligt, och en egenskap inom psykopati är ju som tidigare 
nämnt charmighet. Kriminalvårdarnas upplevelser av de dömdas egenskaper kan ju skilja sig 
också i den aspekt att vårdarna själva har olika slags förhållningssätt och relationer med olika 
klienter. En vårdare som är kontaktperson till en klient uppfattar kanske klienten annorlunda än 
vad de andra vårdarna ser hos denne. Trots detta så var resultatet av upplevelserna i sin karaktär 
förhållandevis samstämmiga bland intervjudeltagarna.   

 
Rehabilitering och stöd 
 
Alla medverkande i denna studie ansåg att klienternas chans till rehabilitering berodde på deras 
egen mottaglighet och vilja till förändring. Inom nästintill alla livsval i livet så kan nog de flesta 
enas om att ingen annan kan tvinga individer till förändring. Eftersom IDAP-programmet är det 
som klienterna har möjlighet att gå när de sitter på denna relationsbrottsavdelning, skulle detta 
kunna kombineras med MORM (Multifactor offender readiness model). På så sätt skulle 
MORM kunna användas innan programstart för att studera det som bland annat McMurran och 
Ward (2010) tog upp om klienters interna/externa faktorer och hur väl de kommer ta till sig och 
fullfölja programmet, och öka chanserna till lyckad rehabilitering. Flera artiklars resultat och 
diskussion handlar om ifall klienterna är redo att genomgå behandling, vilket även ekar i ton 
med det som vårdarna tar upp om klienternas mottaglighet. MIK-samtal som Kriminalvården 
erbjuder på anstalten är självfallet en bra och väsentlig del innan programstart. MORM skulle 
dock kunna vara ett tillägg och/eller ett alternativ för att utöka detta. MIK fokuserar på de 
motiverande samtalen och MORM på fler komponenter som motivation, responsivitet samt 
beredskap/villighet. 

Kriminalvårdarnas utbildning på denna avdelning är densamma som resterande vårdare får 
på andra avdelningar, och det uttalades ett tydligt missnöje med att de inte får specialiserad 
utbildning (se Tabell 3). Kriminalvårdarna saknade en specifik utbildning för arbetet med 
relationsbrottsdömda, och utbildning skulle antagligen främja ett behandlingsklimat. 
Utbildningar inom våld i nära relation, motiverande samtal och liknande skulle kunna skapa en 
större medvetenhet i att arbeta behandlande och leda klienter i rätt riktning. Eftersom de allra 
flesta ansåg att programverksamheten som fanns var tillräcklig, så är det angeläget att tro att 
fokuset i första hand bör ligga på att hjälpa vårdarna i deras behandlande dagliga arbete, samt 
utöka strategierna för att mäta klienters villighet och benägenhet till behandling.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Validitet och reliabilitet är viktiga komponenter inom kvalitativ forskning liksom inom all 
forskning. Om det så kallade ”instrumentet” som använts i den här studien är pålitligt är dock 
svårt att veta eftersom det i en intervjusituation främst är forskaren själv som är ”instrumentet” 
och inget test av interbedömarreliabilitet utfördes. Författaren har dock försökt att gå 
systematiskt tillväga och vara medveten om sin egen förförståelse och risken att subjektivt 
påverka sina tolkningar. Valet av detta forskningsområde skedde med anledning av att 
forskaren hade en förförståelse för ämnet och ville utforska området djupare. Detta anses av 
författaren själv vara på gott och ont. Att använda kvalitativ metod och intervjuer ger författaren 
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chansen att fördjupa sig i ämnet genom respondenternas egna berättelser och reflektioner, och 
därmed få fram de genuina upplevelserna. De egna åsikterna och tankarna forskaren själv har 
blir förstärkta när det görs intervjuer om ett ämne som det finns en egen medvetenhet i. En 
svårighet med denna metod och förförståelse är att bibehålla resultatet objektivt, då risken med 
kvalitativ forskning ju är att det kan bli subjektivt tolkat. Författaren skapade strategier för att 
undvika de subjektiva frågorna och tolkningarna. I och med den förförståelse som fanns kändes 
vissa saker väl igen och det fanns en svårighet i att inte lägga ord i munnen på respondenterna. 
Å andra sidan är det svårt att tro att en person som inte har någon insikt i ”anstaltsvärlden”, 
arbetet med klienterna eller miljön, kan få en förståelse av samma grad och insikt i resultatet. 
Detta kan jämföras med Mertons (1972) koncept outsider och insider. Utifrån detta menar han 
att en insider är en del av en grupp, och därför har en kunskap och förförståelse för vad som 
sägs inom gruppen. Som insider kan det vara lättare att förstå respondenterna i en intervju, då 
kunskapen och förförståelsen redan finns där. Dock kan denna insider-position medföra en mer 
subjektiv tolkning. En outsider-position står i motsats till insiderns, den kan ses som en främling 
i gruppen men kan dock ha lättare att tolka resultatet objektivt. 

Två av intervjufrågorna var för vissa respondenter svåra att förstå, där de ansåg att det kunde 
finnas flera svar på frågan eller att det fanns en osäkerhet vad som eftersöktes för information. 
Därav fick intervjuaren i viss mån formulera om i intervjuguiden under nästkommande intervju. 
För att vara säker på korrekt uppfattning utfördes det spegling och upprepningar i form av 
klargöranden under intervjun. Följdfrågorna från intervjuarens sida kunde även skilja sig åt 
mellan intervjuerna beroende på vad respondenten reflekterade över för tankar och upplevelser, 
och om hen ställde någon motfråga. Intervjuaren pratade med deltagarna efter varje intervju för 
att fråga hur det kändes och om respondenten hade någonting att tillägga. Något som skulle 
kunna vara både en validitetsbrist men även tillgång, var att forskaren själv varit kollega med 
respondenterna. Detta skulle kunna vara en brist då det kan skapa en osäkerhet i att vara helt 
ärlig, eftersom det finns en slags relation på mer personliga plan utanför intervjusituationen. 
Det skulle dock också kunna vara en tillgång då somliga medverkande möjligen känner sig 
säkrare och känner en tillit att vilja berätta. Någon reliabilitetsbrist i ljudinspelningen, såsom 
bakgrundsljud eller liknande, fanns inte då de flesta intervjuer utspelades i ett konferensrum 
utan andra närvarande personer i närheten. Upplevelsen av mättnad i materialet anser forskaren 
upplevdes till stor del. Inom alla frågeställningar så upprepades information, men det finns en 
möjlighet till att få in ytterligare material om det skulle genomförts två intervjuer till. Detta var 
dock inte möjligt på grund av tidsbrist, så det skulle kunna ses som ett validitetshot. 
     Att under en intervju som denna, där intervjutiden låg på ca 30 min/intervju, komma 
underfund med det känslor och emotionella tillstånd som vårdarna möjligtvis känner i arbetet 
med relationsbrottsdömda skulle kunna ses som en validitetsbrist. I och med att känslor för 
vissa kan vara ett komplext ämnesområde att samtala om, så är det möjligt att intervjun i sig 
inte höll den längd eller innehöll de frågor som skulle behövas för att i ännu djupare mening få 
fram vad deltagarna kände och/eller hanterade emotionella tillstånd. Exempel på situationer, 
samtala om klientrelaterade händelser samt att låta deltagarna själva reflektera mer över 
situationer som skulle kunna påverka dem känslomässigt i arbetet, skulle kunna vara en styrka 
som i denna studies intervjuer inte fanns med i så stor utsträckning. Genom att koppla validitet 
till frågeställningarna så var det frågeställningen om kriminalvårdarnas egna känslor i arbetet 
med relationsbrottsdömda som ansågs svårast att få god validitet i, i och med det som förklaras 
ovan. Frågeställningen om de dömdas egenskaper och rehabiliteringsaspekten anses dock ha 
besvarats med god validitet.  

Vad gäller den externa validiteten, överförbarheten, så bör resultatet som kommit fram 
stämma väl med verkligheten, i förhållande till klass ett-anstalter, eftersom nio personer av en 
personalgrupp utgör en stor del av dem. I utformning av intervjufrågorna fanns även en 
noggrannhet i att inte använda ord som kunde styra respondenterna åt ett visst håll.  
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Studiens bidrag och framtida studier  
 

Denna studie har visat på intressanta resultat i arbetet som kriminalvårdare på en 
relationsbrottsavdelning. Dels har den bidragit med kunskap om hur vårdarna uppfattar sin 
arbetsmiljö, och vad de önskar få mer av för att underlätta deras arbete i relation till klienterna 
och behandlingsklimatet. Resultatet kan dessutom ligga till grund för vilken sorts stöttning och 
hjälpmedel vårdarna kan behöva, om de behöver någon. I och med sammanställning av de 
vanligaste känslorna de känner i sitt arbete kan de vara till hjälp för hur man ska förhålla sig till 
dessa. Vad som kan göras för framtida studier är att även göra studier som blandar intervjuer 
med observationer när kriminalvårdarna arbetar. Detta skulle dock kunna bli en sekretessfråga 
ur klienters perspektiv om forskaren är utomstående. Men att kombinera intervjuer med 
enkätfrågor kan vara möjligt och av värde. Samma studie som denna skulle kunna göras i 
bredare omfång där det i större utsträckning tas med i resultatet hur vårdarna tror att känslor i 
arbetet påverkar dem, vad de skulle vilja ha för stöd och vilket stöd som är viktigt för dem, och 
mer djupgående om hur de tror mer utbildning inom våld i nära relationer skulle kunna gynna 
både dem och klienterna. Det skulle även vara intressant att genomföra en studie där exempelvis 
MORM också används och om det i så fall skulle hjälpa klienter och programpersonal.  
 
 
Slutsats 
 
De resultat studien har visat är att de flesta av kriminalvårdarna känner en rad olika känslor 
såsom frustration, glädje, ilska och obehag, medan en del snarare använder en strategi av att 
inte koppla in sina känslor i arbetet. Vårdarnas upplevelser av klienterna resulterade i ett antal 
egenskaper. Att klienterna är socialt fungerande i den bemärkelsen att de liknar populationen 
ute i samhället, verkade vara ett av de primära resonemangen som cirkulerar bland 
kriminalvårdarna. Det som upplevdes angående klienternas chans till rehabilitering var först 
och främst att mottagligheten och viljan till förändring är avgörande för om klienterna både 
påbörjar samt drar nytta av behandlingsprogrammen. Också att programverksamheten var 
tillräcklig för möjlighet till rehabilitering samt att vårdarna önskar mer utbildning för 
personalen.  
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