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Burnout and staff turnover among correctional officers can be the result of low well-being. 

These are problems that can be devastating for both the individual, his or her colleagues, the 

inmates and the organization if not prevented. Well-being among correctional officers is an 

important and well-researched subject. However, the majority of all studies are made in 

American prisons, and very few consider jail specifically. 

 

Jails are often smaller workplaces than prisons in terms of number of employees, which 

makes them more exposed to staff turnover. In addition, they have difficulty competing with 

other organizations in terms of high salary and other benefits, and must therefore invest extra 

hard in a healthy work environment that promotes well-being among their employees. 

 

This study is based on a web survey and made in about half of all jails in Sweden. The 

purpose is to explore, with support of the Self-Determination Theory, how correctional 

officers in jail are experiencing well-being at work, and if there may be any correlation 

between perceived well-being and individual factors. The results show that the well-being are 

generally good, although some weaker aspects are identified, such as percieved autonomy. No 

significant differences between men and women were found when it comes to work related 

well-being. Factors that, on the other hand, seems to have a slight impact on the perceived 

well-being is tenure, education and age.  
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”If you always do what interests you, at least 

one person is pleased.” 
Katharine Hepburn 
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personalen på Kriminalvårdens huvudkontor som på ett snabbt och pedagogiskt sätt hjälpt 

mig att leta fram siffror och svara på mer eller mindre dumma frågor, mer än en gång under 

de här månaderna. 

 

Även min handledare, Tommy Andersson, har varit till stor hjälp under hela processen med 

att skriva denna uppsats. Likaså Mojgan Padyab, som bidragit med betydelsefulla förslag och 

idéer vid granskningen. Tack för all support och vägledning. 

 

Sist, men absolut inte minst, vill också passa på att tacka familj, vänner och kollegor som 

alltid finns tillhands, stöttar, uppmuntrar och som jag haft förmånen att, i princip dygnet runt, 
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Inledning 

Arbetet utgör en stor och betydande del i många människors liv. En tredjedel av dagen, fem 

dagar i veckan under större delen av sitt vuxna liv spenderar en heltidsarbetande person i 

genomsnitt på sin arbetsplats. Hur en individ  mår på sitt arbete påverkar också livet utanför 

arbetsplatsen. Mår du bra på ditt arbete ökar också sannolikheten att du gör det även på 

fritiden (Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Deci & Ryan, 2014). 

 

Välbefinnande kan studeras ur flera olika perspektiv (Lambert, Hogan & Barton, 2002). En 

teori som blivit allt mer vanlig inom forskning om arbetsrelaterat välbefinnande är Self-

Determination Theory, vilken delar in välbefinnandet i tre grundläggande behov: autonomi, 

kompetens och samhörighet. Inte förrän alla dessa tre behov är tillfredsställda anses 

välbefinnande uppstå (Deci & Ryan, 2014). 

 

Kriminalvården är den del av rättsväsendet som ansvarar för att driva häkten, anstalter och 

frivård runt om i landet (Ekbom, Engström & Göransson, 2011) och arbetsklimatet är många 

gånger tufft och påfrestande (Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Bruhn, 2013). Att 

arbeta i anstalt och häkte är på många sätt unikt och utomstående har sällan inblick i 

verksamheten (Lambert & Paoline, 2008; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011). 

Arbetsvillkoren för kriminalvårdare innefattar ofta låg lön, stress, inte sällan övertid, 

skiftarbete, underbemanning och hög personalomsättning (Keinan & Maslach-Pines, 2007; 

Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Cheeseman & Downey, 2012). Det dagliga 

arbetet är starkt präglat av ett säkerhetstänk på ett sätt som få andra yrken (Cheeseman, Kim, 

Lambert & Hogan, 2011; Leip & Stinchcomb, 2013) och den kollegiala sammanhållningen är 

mycket central då den utgör en grund för en trygg och säker arbetsmiljö (Paoline, Lambert & 

Hogan, 2006; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011).  

 

Bristande välbefinnande bland kriminalvårdare kan leda till allvarliga och kostsamma 

konsekvenser som drabbar både den enskilde individen, kollegor, intagna och organisationen i 

stort (Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Leip & Stinchcomb, 2013; Smith & Shields, 2013). 

Följderna av lågt välbefinnande kan bland annat visa sig genom att anställda blir utbrända 

(Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Griffin, Hogan, Lambert; Tucker-Gail & Baker, 2010), 

visar sämre engagemang i arbetet (Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Cheeseman & 

Downey, 2012), medvetet utför ett sämre arbete (Lambert, Hogan & Barton, 2002) eller 

uppvisar ett i allmänhet olämpligt beteende gentemot intagna, kollegor och/eller överordnade 

(Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Cheeseman & Downey, 2012). Allt som allt skapar detta 

ett negativt klimat på arbetsplatsen (Smith & Shields, 2013), vilket ytterligare påverkar 

välbefinnandet och bidrar till en hög personalomsättning. 

 

Arbetsrelaterat välbefinnande bland kriminalvårdare är ett väl utforskat ämne. Dock fokuserar 

den absoluta majoriteten av studier på kriminalvårdare i amerikanska anstalter, vissa av dessa 

är genomförda i hela verksamhetsområden, där både anstalts- och häktespersonal är 

inkluderade (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Lambert, 2004; Brough & Williams, 2007; 

Lambert, Altheimer & Hogan, 2010; Cheeseman & Downey, 2012). Endast några få studier 
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har genomförts i enbart häkte, även dessa är amerikanska (Castle, 2008; Leip & Stinchcomb, 

2013; Paoline, Lambert & Hogan, 2006). Utbudet av svensk forskning om kriminalvårdares 

välbefinnande på arbetsplatsen är än mer begränsat. Till den här studien bedömdes endast två 

vetenskapliga artiklar som rör svensk kriminalvård vara relevanta (Nylander, Lindberg & 

Bruhn, 2011; Bruhn, 2013) vara relevanta. Den första används för att beskriva svensk 

kriminalvård och den andra tar inte upp välbefinnande specifikt, utan handlar om subkulturell 

differentiering mellan manliga och kvinnliga kriminalvårdare i svenska anstalter och 

resonerar bland annat kring hur det kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Arbetet i häkte och i anstalt har många likheter, men skiljer sig också åt på många plan. Till 

exempel hanterar kriminalvårdare i häkte till viss del en annan typ av intagna än 

kriminalvårdare i anstalt, i och med häkten inhyser allt ifrån personer som misstänks för brott 

till utlänningsärenden (Castle, 2008; Ekbom, Engström & Göransson, 2011; Leip & 

Stinchcomb, 2013). Därtill är häkten i de allra flesta fall mycket mindre arbetsplatser, med ett 

mindre antal anställda, jämfört med anstalter. Detta faktum gör häkten mer sårbara för 

uppsägningar och hög personalomsättning (Leip & Stinchcomb, 2013).  

 

Svensk kriminalvård har länge brottats med hög personalomsättning, främst bland yngre 

medarbetare och kvinnor (SOU 2009:80, Kriminalvården, 2016). Välbefinnande är, som 

redan beskrivits, grundläggande för att minska och förebygga hög personalomsättning 

(Lambert, Hogan & Barton, 2002), vilket kan vara särskilt problematiskt för arbetsplatser som 

inte kan locka med konkurrenskraftiga löner eller kan marknadsföra sig med en attraktiv 

image. Dessa arbetsplatser måste istället ständigt arbeta för att förbättra organisationskulturen 

och den psykosociala arbetsmiljön för att kunna förlita sig på inre motivationsfaktorer som 

främjar välbefinnandet bland de anställda för att kunna rekrytera och behålla kompetent och 

erfaren personal (Armstrong & Griffin, 2004; Cheeseman & Downey, 2012; Leip & 

Stinchcomb, 2013).  

 

Syfte    

Syftet med denna studie är att undersöka hur kriminalvårdare i svenska häkten upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö utifrån teorier om välbefinnande, samt om det finns individuella 

faktorer som samvarierar med det upplevda välbefinnandet. 

 

För att göra detta utgår studien från tre övergripande frågeställningar: 

 I vilken utsträckning upplever kriminalvårdare i häkte välbefinnande på arbetsplatsen? 

 Går det att identifiera några enskilda aspekter av välbefinnandet som eventuellt står ut 

från andra? 

 Finns det individuella faktorer som går att koppla samman, i positiv eller negativ 

riktning,  med upplevt välbefinnande bland kriminalvårdare i häkte? 
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Teoretisk bakgrund 

Välbefinnande är ett mångfacetterat begrepp som kan studeras på en rad olika sätt. De 

vanligaste angreppssätten brukar delas in i två kategorier. Den ena studerar välbefinnandet 

som en helhet, där individen själv definierar vad välbefinnande är och den andra studerar 

begreppet ur ett flerdimensionellt perspektiv och i mer objektiva termer. Den här studien har 

det sista angreppssättet som utgångspunkt och ämnar att hjälp av Self-Determination Theory, 

och till viss del även Herzbergs tvåfaktorteori, studera välbefinnandet bland kriminalvårdare i 

häkten. 

 

Välbefinnande och motivation 

Motivation kan definieras som ett antagande om att människor utvecklar och bibehåller 

beteenden, vilka de förmodar ska leda till önskade resultat (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 

2001). Motivation och välbefinnande är begrepp som är nära sammankopplade, eller 

välbefinnande är rättare sagt ett resultat av inre motivation (Herzberg, Mausner & Snyderman, 

1997; Deci & Ryan, 2000; Smith & Shields, 2013; Khoshnevis & Tahmasebi, 2016). 

 

Motivation har länge varit förknippat med mer prestationsinriktade områden, till exempel 

idrott och utbildning, men har på senare tid också börjat ges allt större utrymme i forskning 

om välbefinnande i arbetslivet (Gagné & Deci, 2014; Gonzalez, Niemiec & Williams, 2014) 

då motivation inte enbart handlar om att uppfylla specifika mål, utan även om psykologisk 

utveckling och välbefinnande (Deci & Ryan, 2000 Khoshnevis & Tahmasebi, 2016). 

 

Forskare föreslår två angreppssätt på begreppet välbefinnande. Det första kallas för 

hedonistiskt perspektiv och utgår ifrån att välbefinnande är en subjektiv upplevelse och att det 

kort och gott går ut på att känna lycka och nöje. Enligt det synsättet definierar individen själv 

vad som är välbefinnande för just honom eller henne. Det andra perspektivet, det 

eudemonistiska, definierar välbefinnande som något mer än bara lycka och nöje. 

Välbefinnande innebär även självförverkligande och benämns också som psykologiskt 

välbefinnande. Enligt detta perspektiv definieras välbefinnande i objektiva termer och delas 

ofta upp i sex delar: autonomi, personlig utveckling, självacceptans, livsändamål, positiv 

samhörighet och kompetens (Ryan & Deci, 2001). Oavsett perspektiv är välbefinnande inte 

detsamma som avsaknad av vantrivsel eller psykisk ohälsa (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1997; Danna & Griffin, 1999; Deci & Ryan, 2001). 

 

Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzbergs tvåfaktorteori räknas som en av de stora klassiska teorierna när det kommer till 

välbefinnande och motivation (Gagné & Deci, 2005). Herzberg delar in välbefinnande på 

arbetsplatsen i två delar: hygienfaktorer1 och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är 

organisatoriska förhållanden som till exempel lön, arbetsmiljö och företagsledning. 

Svårigheter med hygienfaktorer är förknippade med missnöje på arbetsplatsen, dock påverkar 

                                                           
1 God hygien förebygger sjukdom och ohälsa, men kan inte främja hälsa. På samma sätt menar Herzberg att 

hygienfaktorerna i hans tvåfaktorteori inte främjar välbefinnandet, men motverkar vantrivsel (Khoshnevis & 

Tahmasebi, 2016). 
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hygienfaktorer inte det upplevda välbefinnandet i de fall det inte är några problem kopplade 

till dem. Det motsatta gäller motivationsfaktorer. De har ingen påverkan på eventuell 

vantrivsel på arbetsplatsen i det fall de saknas, men har inflytande på det upplevda 

välbefinnandet bland de anställda i den mån de finns. De viktigaste motivationsfaktorerna 

anses vara bland annat framgång i arbetet, personlig utveckling, ansvar och huruvida 

individen identifierar sig med arbetet. Hygienfaktorerna fungerar enbart i förebyggande syfte. 

De bidrar inte till välbefinnande, men förebygger att missnöje uppstår (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1997; Smith & Shields, 2013; Khoshnevis & Tahmasebi, 2016). 

 

Self-Determination Theory    

Self-Determination Theory började utvecklas för över 40 år sedan av Edward L. Deci och 

Richard M. Ryan och har fortsatt utvecklas succesivt med hjälp av andra forskares arbete 

(Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 2014). Den bygger, i likhet med andra 

motivationsteorier, på ett koncept om basala psykologiska behov som måste tillgodoses för att 

en person ska ha möjlighet uppleva välbefinnande och beskriver vikten av inre 

motivationsfaktorer för att uppnå välbefinnande (Ryan & Deci, 2001; Gagné & Deci, 2005).  

 

Teorin utgår ifrån individuella skillnader i initiering och reglering av olika beteenden och 

handlingar (Baard, Deci & Ryan, 2004) och grundar sig i antaganden om motivation som ett 

mångfacetterat koncept, vilket följer ett kontinuum av olika nivåer av självständighet, 

percieved locus of causality (PLOC) (Sheldon, Williams & Joiner, 2003; Janssen, van Vuuren 

& de Jong, 2012; Moran, Diefendorff, Kim & Liu, 2012; Howard, Gagné, Morin & Van den 

Broeck, 2016) (se figur 1) och en grundläggande tanke är att människor motiveras av en 

strävan mot självaktualisering och självförverkligande (Sheldon, Williams & Joiner, 2003). 

 

På den ena ytterkanten av detta kontinuum finns inre motivationsfaktorer (internal percieved 

locus of causality, I-PLOC), det vill säga sådana aktiviteter eller handlingar som motiveras av 

en persons fria vilja och eget intresse utan att fokusera på yttre belöningar i form av till 

exempel hög lön eller olika former av bonussystem (Deci & Ryan, 2000; Gagné & Deci, 

2005; Fernet & Austin, 2014; Gagné & Deci, 2014; Gagné, Morin & Van den Broeck, 2016). 

En handling som bygger på inre motivationer är per automatik självständigt motiverad (Gagné 

& Deci, 2005). På den andra ytterkanten finns yttre motivationsfaktorer (external percieved 

locus of causality, E-PLOC), vilket är sådana som kräver ett mer eller mindre instrumentellt 

förhållande mellan handlingen och någon form av separerade konsekvenser till följd av 

handlingen, till exempel hot eller belöning (Sheldon, Williams & Joiner, 2003; Gagné & Deci, 

2005; Fernet & Austin, 2014; Gagné, Morin & Van den Broeck, 2016). Till skillnad från de 

inre motivationsfaktorerna, vilka är uteslutande självständiga, kan yttre motivationsfaktorer 

variera mellan allt från fullständigt kontrollerade till självständiga (Gagné & Deci, 2005; 

Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012; Gagné, Morin & Van den Broeck, 2016). Ett exempel 

på hur detta kan ta sig uttryck är integrerad reglering av motivation, vilket innebär att en 

person agerar utifrån en bild hen har av sig själv. Det liknar på många sätt handlingar som 

baseras på inre motivationsfaktorer, med den skillnaden att integrerad motivation inte utgår 

ifrån att personen är genuint intresserad, utan att handlingen är ett instrumentellt led i 

personens måluppfyllelse (Gagné & Deci, 2005). 
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Slutligen finns ytterligare en del i motivationsspekrat och det är icke-motivation, vilket 

innebär att personen av olika anledningar helt och hållet saknar motivation att investera tid 

och energi i ett visst beteende eller en handling (Gagné & Deci, 2005; Fernet & Austin, 2014; 

Gagné, Morin & Van den Broeck, 2016). 

 

Figur 1 Percieved locus of causality – nivåer av kontrollerad/självständig motivation 

 

Självständig motivation kopplas samman med effektiva prestationer, förbättrad konceptuell 

förståelse och har en positiv effekt på personalomsättning och närvaro på arbetsplatsen. 

Kontrollerad motivation kan dock, kortsiktigt, vara mer effektiv än självständig dito när det 

kommer till att utföra enformiga och mindre intressanta uppgifter (Gagné & Deci, 2005; 

Fernet & Austin, 2014). Sett ur ett mer långsiktigt perspektiv är dock självständig motivation, 

det vill säga sådan som baseras på inre motivationsfaktorer, den mest gångbara (Deci & Ryan, 

2000; Gagné & Deci, 2014). 

 

Att uppfylla basala psykologiska behov är nödvändigt för kontinuerlig psykologisk 

utveckling, att växa som individ och att känna välbefinnande och tillfredsställelse. 

Självständig motivation kan endast utvecklas i de fall dessa grundläggande behov är 

tillfredsställda (Deci & Ryan, 2000; Baard, Deci & Ryan, 2004; Gagné & Deci, 2005; Fernet 

& Austin, 2014; Gonzalez, Niemiec & Williams, 2014). Studier har också visat att 

uppfyllande av dessa behov också har positiva effekter på hur väl arbetet utförs (Baard, Deci 

& Ryan, 2004). Deci och Ryan (2000) har inom ramen för utvecklandet av Self-

Determination Theory identifierat och grupperat dessa grundläggande behov i tre 

övergripande begrepp: autonomi, kompetens och samhörighet, vilka utgör en betydande 

komponent i forskning kring välbefinnande och motivation. 
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Autonomi 

Att understödja människors behov av autonomi kan kopplas samman med en ökad inre 

motivation, tillfredsställelse och ökat välbefinnande (Deci & Ryan, 2000; Baard, Deci & 

Ryan, 2004). Studier föreslår dock att innan detta kan ske måste behovet av kompetens och 

samhörighet först tillfredsställas (Deci & Ryan, 2014). 

 

Autonomi är inte detsamma som självständighet, utan handlar om en upplevelse av att handla 

med en känsla av valfrihet, fri vilja och självbestämmande (Sheldon, Williams & Joiner, 

2003; Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012). Autonomi baseras på samma grunder som inre 

motivation, utan en känsla av autonomi kommer handlingar och beteenden vara mer eller 

mindre kontrollerade av yttre motivationsfaktorer (Sheldon, Williams & Joiner, 2003).    

Motsatsen till autonomi är heteronomi, vilket innebär en känsla av stress eller press och att 

vara tvungen att tänka, känna och agera på ett särskilt sätt (Gonzalez, Niemiec & Williams, 

2014). När människor erbjuds yttre belöningar, till exempel högre lön eller någon annan form 

av bonus, för att utföra en uppgift de i vanliga fall hade gjort av fri vilja kan de istället börja 

känna sig kontrollerade av belöningen i sig. Olika former av belöningar eller bestraffningar 

har också visat sig ha en negativ effekt på människors kreativitet, problemlösande och 

förmåga att bearbeta information på ett djupare plan (Deci & Ryan, 2000; Sheldon, Williams 

& Joiner, 2003). 

 

I arbetslivet kan autonomi handla om möjligheter att utveckla och uttrycka sina åsikter och 

värderingar i diskussioner inom arbetsgruppen (Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012). 

Behovet av autonomi är centralt hos alla människor, men är särskilt betydande när 

maktfördelningen är ojämn, till exempel i relationen mellan chef och anställd (Sheldon, 

Williams & Joiner, 2003). En organisation som arbetar för att främja autonomi bland sina 

anställda visar förståelse för och erkänner de anställdas perspektiv, tillhandahåller icke-

kontrollerande information, erbjuder valmöjligheter och uppmuntrar anställdas egna initiativ. 

Detta bidrar bland annat till ökat välbefinnande bland de anställda, samt därtill minskad 

ogiltig frånvaro (Baard, Deci & Ryan, 2004). Främjande av autonomi är helt oberoende av 

kontext, vilket betyder att oavsett vilket sammanhang en person befinner sig i går det att, med 

mer eller mindre anpassning, understödja behovet av autonomi (Sheldon, Williams & Joiner, 

2003).  

 

Kompetens 

Behovet av kompetens är ytterligare en hörnsten i Self-Determination Theory och motiverar 

utforskande och utvecklande beteende. Människor drivs av att hela tiden utvecklas (Sheldon, 

Williams & Joiner, 2003). Att få känna sig kompetent och att få positiv feedback har visat sig 

öka den inre motivationen, men endast då personen själv känner sig ansvarig för det 

återkopplingen handlar om eller att det framställs på ett sätt som inte överskuggar känslan av 

autonomi (Deci & Ryan, 2000). Känslan av kompetens bygger på att lösa uppgifter som 

intresserar personen och som varken är för enkla eller för komplicerade, men samtidigt låter 

personen utvecklas och utföra uppgifterna med gott självförtroende (Deci & Ryan, 2000; 

Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012). 

Kompetens handlar också om att få utmana sig själv, komma ut ur sin bekvämlighetszon och 
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erhålla nya erfarenheter. En viktig del i begreppet kompetens innebär inte bara att se till sina 

styrkor, utan också att inse och acceptera sina svagheter, samt att vara öppen för misstag och 

genom det utvecklas ytterligare (Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012). I början av sin karriär 

är det vanligt att personer i större utsträckning känner sig mer osäkra i sitt yrkesutövande och 

känner sig därmed inte heller lika kompetenta som mer erfarna kollegor (ibid.). 

 

Samhörighet 

Samhörighet är det tredje och sista av de grundläggande behoven enligt Self-Determination 

Theory. Människan är en social varelse som har ett starkt behov av att få höra till och att 

känna sig älskad och omhändertagen (Deci & Ryan, 2000; Janssen, van Vuuren & de Jong, 

2012). Ofta antas behovet av autonomi och behovet av samhörighet stå i konflikt med 

varandra, vilket är helt fel, de fungerar snarare som komplement till varandra (Sheldon, 

William & Joiner, 2003). Behovet av samhörighet spelar ibland en inte fullt så central roll för 

den inre motivationen som behovet av autonomi och kompetens då det inte handlar om en 

direkt fysisk närhet till andra, utan en känsla av trygghet och tillit till andra (Deci & Ryan, 

2000). 

 

Behovet av samhörighet kopplas ibland ihop med anknytningsteorier. I spädbarnsåldern 

förknippas inre motivation med ett utforskande beteende och barnets utforskande av världen 

är mer robust om det har en trygg och säker anknytning till en eller båda av föräldrarna (Deci 

& Ryan, 2000). En central del, liksom enligt ankytningsteori, är att de relationerna ska 

fungera som ett socialt stöd och en trygg bas att falla tillbaka på (Deci & Ryan, 2000; Janssen, 

van Vuuren & de Jong, 2012). 
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Empirisk bakgrund 

Välbefinnande är en grundläggande komponent för att minska personalomsättningen på en 

arbetsplats (Lambert, Hogan & Barton, 2002). Uppsägningar och hög personalomsättning är 

särskilt problematiskt för den typ av organisationer som inte har konkurrenskraftiga löner 

eller kan marknadsföra sig med en attraktiv image (Leip & Stinchcomb, 2013). 

 

Forskning om välbefinnande på arbetsplatsen bland kriminalvårdare är inte ovanligt, en 

övervägande majoritet av dessa studier fokuseras dock kring välbefinnande bland 

kriminalvårdare i anstalt och de är nästan uteslutande amerikanska (Paoline, Lambert & 

Hogan, 2006; Castle, 2008; Leip & Stinchcomb, 2013). Den här studien baseras på grund av 

detta till största delen på studier från amerikanska anstalter, men också några få om 

välbefinnande bland kriminalvårdare i häkte, även de från USA. Endast två svenska studier 

förekommer i den empiriska bakgrunden: Nylander, Lindberg och Bruhn (2011) och Bruhn 

(2013). Att majoriteten av de studier som presenteras är amerikanska kan ha betydelse för hur 

yrket som kriminalvårdare presenteras. 

 

När det kommer till behov av välbefinnande, konsekvenser vid bristande eller avsaknad av 

välbefinnande och vad som kan behövas för att kriminalvårdare ska uppleva välbefinnande 

skiljer det sig inte nämnvärt beroende på om personen arbetar i häkte eller anstalt. Däremot 

skiljer sig arbetsvillkor, klientel, personalgrupper och arbetsmiljö åt avsevärt mellan anstalt 

och häkte, vilket kan påverka upplevelsen av välbefinnande och göra att bland annat 

sårbarheten för konsekvenser av bristande eller uteblivet välbefinnande kan påverka de olika 

verksamheterna på helt skilda sätt. 

 

Kriminalvårdare 

Arbetet som kriminalvårdare i häkte och anstalt är på många sätt helt unikt och utomstående 

har mycket sällan en inblick i verksamheten (Armstrong & Griffin, 2004; Castle; 2008; 

Lambert & Paoline, 2008; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011). Yrkesrollen är många 

gånger komplex då den hela tiden växlar mellan strikt säkerhetsarbete och rehabiliterande 

arbete med fokus på de intagnas återanpassning till ett liv utan kriminalitet efter avslutad 

verkställighet (Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011). Enbart detta med att hela tiden balansera 

mellan renodlat säkerhetsarbete där de intagna låses in och samtidigt fokusera på deras 

mående, rehabilitering och strävan mot ett liv utan kriminalitet kan medföra rollkonflikter, 

vilket inte sällan är en bidragande orsak till stress bland kriminalvårdare (Armstrong & 

Griffin, 2004; Keinan & Maslach-Pines, 2007; Nylander, Lindberg & Bruhn, 2011; Bruhn, 

2013). 

Kriminalvårdare arbetar så gott som dagligen nära personer med komplexa problem och 

måste ständigt kunna hantera klienters och sina egna känslor (ibid.) och samtidigt vara på sin 

vakt mot manipulerande beteenden, plötsligt våld eller hot om våld från intagna, vilket gör att 

det dagliga arbetet är starkt präglat av ett säkerhetstänk som är mer framträdande bland 

kriminalvårdare jämfört med andra yrkesgrupper (Armstrong & Griffin, 2004; Cheeseman, 

Kim, Lambert & Hogan, 2011; Leip & Stinchcomb, 2013). Därtill läggs ytterligare 

arbetsbelastning i form av ett långt gående ansvar för att intagna inte rymmer, inte angriper 
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kollegor eller andra intagna eller försöker begå självmord (Keinan & Maslach-Pines, 2007). 

 

Arbetet som kriminalvårdare i häkte skiljer sig på vissa punkter från att arbeta på anstalt. Dels 

genom att de intagna i häkte ofta kan ha en mycket mer komplex problematik än ute på 

anstalt, detta då häkten inhyser alltifrån personer som misstänks för brott, till 

utlänningsärenden eller personer med varierande psykisk problematik (Castle, 2008; Ekbom, 

Engström & Göransson, 2011; Leip & Stinchcomb, 2013). Häkten är ofta också mindre 

arbetsplatser och hyser vanligen utrymme för färre än 100 intagna. Detta ger att även 

arbetsstyrkan är mindre och därför mer sårbar för uppsägningar och hög personalomsättning 

(Leip & Stinchcomb, 2013). Enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet är 

kriminalvårdare i häkte de som i högst utsträckning utsätts för hot och trakasserier bland alla 

som arbetar inom Kriminalvården (Granath, Grevholm, Gårdlund & Nilsson, 2006). 

 

Arbetsvillkoren för kriminalvårdare präglas ofta av låg lön, stress, inte sällan övertid, 

skiftarbete, underbemanning och hög personalomsättning (Armstrong & Griffin, 2004; 

Keinan & Maslach-Pines, 2007; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Cheeseman & 

Downey, 2012). Det finns inga formella krav, annat än gymnasieexamen eller motsvarande, 

för att bli kriminalvårdare i Sverige, trots detta har en stor andel av svenska kriminalvårdare 

en högskole- eller universitetsutbildning på två år eller mer (Bruhn, 2013). Inom den svenska 

kriminalvården finns även en förväntan från arbetsgivarens sida om att de anställda i stor 

utsträckning ska ha en eftergymnasial utbildning med inriktning mot samhällsvetenskap, 

juridik och/eller annan likvärdig inriktning, oavsett om de arbetar på anstalt eller häkte 

(Ekbom, Engström & Göransson, 2011; Bruhn, 2013). 

 

Att så gott som dagligen arbeta nära potentiellt farliga och våldsamma personer skulle kunna 

tänkas vara en faktor som påverkar välbefinnandet på arbetet bland kriminalvårdare. Överlag 

hittar dock inte forskningen några signifikanta samband mellan detta och välbefinnande bland 

kriminalvårdare (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Castel, 2008; Lambert & Paoline, 2008; 

Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011). Både Lambert och Paoline (2008) och 

Cheeseman, Kim, Lambert och Hogan (2011) resonerar kring att det kanske helt enkelt är så 

att det är en så naturlig och oföränderlig aspekt av yrket att det inte har någon avgörande 

påverkan på hur kriminalvårdare upplever välbefinnande på arbetsplatsen. Även om farorna 

med arbetet inte påverkar kriminalvårdares välbefinnande kan det vara värt att notera att det 

finns studier som har funnit att det ständiga säkerhetstänket och de potentiella riskerna kan 

utgöra en betydande källa till stress (Keinan & Maslach-Pines, 2007; Castle, 2008; Lambert & 

Paoline, 2008) och att de som faktiskt inte känner sig trygga och bekväma på arbetet mest 

troligt inte heller upplever välbefinnande (Lambert & Paoline, 2008). 

 

Lönen räknas till de organisatoriska faktorer som Herzberg benämner som hygienfaktorer 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1997). Trots att kriminalvårdare ofta räknas som ett 

låglöneyrke bekräftar ett antal studier att lönen inte har någon betydelse för välbefinnandet, 

däremot kan den ha betydelse för hur den anställde upplever att arbetsgivaren värdesätter det 

arbete hen utför (Leip & Stinchcomb, 2013). Lönen kan alltså ses som förebyggande mot 

vantrivsel, snarare än främjande av välbefinnande (Smith & Shields, 2013; Khoshnevis & 
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Tahmasebi, 2016). 

 

Oavsett om studierna genomförts i anstalt eller häkte råder enighet om att kriminalvårdare 

som inte upplever välbefinnande på sin arbetsplats löper en överhängande risk att på lång sikt 

bli utbränd (Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & 

Baker, 2010), alternativt antingen önskar säga upp sig, eller faktiskt säger upp sig (Lambert, 

Hogan & Barton, 2002; Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Lambert & Paoline, 2008; 

Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Leip & Stinchcomb, 2013; Smith & Shields, 

2013). Både utbrändhet och hög personalomsättning bland kriminalvårdare är allvarliga 

problem som kan bli mycket kostsamma för den enskilde individen, kollegor, intagna och 

organisationen i stort (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Paoline, Lambert & Hogan, 2006; 

Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010; Leip & Stinchcomb, 2013; Smith & 

Shields, 2013) och påverkar samtidigt även arbetsklimatet negativt (Smith & Shields, 2013). 

Andra konsekvenser som kan komma av bristande välbefinnande är att personalen visar lägre 

engagemang arbetet (Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 

2011; Cheeseman & Downey, 2012), i vissa fall medvetet gör ett sämre arbete, tar längre 

raster, missar möten med flit (Lambert, Hogan & Barton, 2002) eller uppvisar ett i allmänhet 

dåligt beteende gentemot intagna, kollegor och/eller överordnande (Lambert, Hogan & 

Barton, 2002; Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; 

Cheeseman & Downey, 2012). 

 

Att känna välbefinnande på sin arbetsplats är nära sammankopplat med lägre nivåer av stress 

och utbrändhet (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Castle, 2008; Griffin, Hogan, Lambert, 

Tucker-Gail & Baker, 2010). Att arbeta nära de intagna kan många gånger vara en källa till 

stress, men kan samtidigt bidra till att minska stressen och öka välbefinnandet bland de 

anställda i de fall arbetet upplevs som givande och intressant, samt att intresset bygger på inre 

motivationsfaktorer (Armstrong & Griffin, 2004). 

 

Personer som upplever välbefinnande på arbetsplatsen tenderar att vara mer lojala mot sin 

arbetsgivare (Lambert, 2004; Lambert & Paoline, 2008) och accepterar organisationens regler 

och riktlinjer i större utsträckning. Därtill ökar kvaliteten i kontakten med både intagna och 

kollegor, kreativiteten ökar, vilket kan bidra till en förbättrad problemlösningsförmåga och 

slutligen bidrar välbefinnande på arbetsplatsen till ett förbättrat och tryggare arbetsklimat och 

ökad tillfredsställelse med livet i stort (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Cheeseman, Kim, 

Lambert & Hogan, 2011). 

 

Kriminalvårdares välbefinnande 

I forskning om kriminalvårdares välbefinnande ses det som ett subjektivt begrepp, en affektiv 

respons på huruvida en individs behov tillgodoses (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Paoline, 

Lambert & Hogan, 2006; Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010). Ibland skulle 

det dessutom kunna tänkas att upplevt välbefinnande också skulle kunna handla om i vilken 

kontext ämnet studeras, då resultaten i olika studier kan variera både mellan olika regioner 

(Castle, 2008; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011) och över tid (Lambert, Hogan & 

Barton, 2002; Armstrong & Griffin, 2004; Bruhn, 2013). 
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Utan bra arbetsvillkor är det dessutom svårt att rekrytera, och behålla, kompetent och erfaren 

personal (Armstrong & Griffin, 2004; Cheeseman & Downey, 2012) och eftersom anstalter 

och häkten har svårt att konkurrera med andra verksamheter med yttre motivationsfaktorer 

som till exempel lön och andra förmåner måste de förlita sig till inre belöning 

motivationsfaktorer och ständigt arbeta för en gynnsam organisationskultur (Leip &  

Stinchcomb, 2013). Just dessa inre motivationsfaktorer är positivt sammankopplade med 

välbefinnande, vilket inte yttre motivationsfaktorer är (Lambert, Hogan & Barton, 2002), 

därtill har inre motivationsfaktorer visat sig vara stressförebyggande, även i de fall där 

arbetsmiljön inte fungerar tillfredsställande (Armstrong & Griffin, 2004). 

 

Forskningen presenterar en rad psykosociala faktorer som har betydelse för kriminalvårdares 

välbefinnande, alla dessa kan i sin tur placeras in under tre övergripande begrepp: autonomi, 

kompetens och samhörighet.  

 

Autonomi 

Autonomi och  möjlighet till deltagande i beslutsfattande och i organisationen kopplas ofta till 

välbefinnande (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Lambert, 2004; Paoline, Lambert & Hogan, 

2006). Forskning på kriminalvårdares välbefinnande fokuserar inte i lika stor utsträckning på 

betydelsen av autonomi som på betydelsen av att känna kompetens och samhörighet, utan 

koncentrerar sig i större utsträckning på åtgärder för att förbättra känslan av autonomi bland 

kriminalvårdare. Som förslag på åtgärder nämns bland annat minskad centralisering och ökat 

medbestämmande och deltagande i beslutsfattande (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Paoline, 

Lambert & Hogan, 2006; Castle, 2008; Lambert & Paoline, 2008) och mer positiv feedback 

och empowerment från både kollegor och överordnande (Lambert, Hogan & Barton, 2002; 

Paoline, Lambert & Hogan, 2006). Därtill framkommer förslag som rör ökad flexibilitet och 

större valmöjligheter vid schemaläggning (Cheeseman & Downey, 2012). 

 

Kompetens 

Variation i arbetet och möjlighet att använda sina kunskaper och därtill möjlighet att utvecklas 

är viktiga komponenter för kriminalvårdares välbefinnande (Armstrong & Griffin, 2004; 

Lambert & Paoline, 2008). Detta betyder inte att alla kriminalvårdare ska befordras, utan mer 

att möjligheterna till avancemang ska framgå tydligt och vara rättvisa. Att tillfredsställa 

behovet av kompetens handlar mer om möjligheten att utveckla sig själv genom till exempel 

vidareutbildningar (Lambert & Paoline, 2008). Precis av vad som framgår i Bruhns studie är 

möjligheten att göra karriär i de allra flesta fall inte någon drivkraft till att söka sig till 

Kriminalvården (2013), det är snarare så att de flesta av olika anledningar råkar få in en fot i 

myndigheten till följd av ett intresse att arbeta med människor. Även Smith och Shields 

(2013) följer samma resonemang och menar att personer som arbetar i människovårdande 

yrken drivs av en motivation att hjälpa andra, snarare än att tjäna bra och göra karriär. 

 

Ett direkt nödvändigt inslag för att tillfredsställa behovet av kompetens, utgör god 

kommunikation och tydligt definierade och rättvisa riktlinjer och policys (Lambert, Hogan & 

Barton, 2002; Armstrong & Griffin, 2004; Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Lambert & 
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Paoline, 2008). Det är inte bara viktigt för det upplevda välbefinnandet och möjligheten att 

utföra ett bra arbete (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Lambert & Paoline, 2008), utan är 

absolut nödvändigt inom kriminalvården och brister däri kan till och med vara farligare för 

kriminalvårdare än det hot farliga intagna kan utgöra (Paoline, Lambert & Hogan, 2006). 

 

Samhörighet    

En av de mest betydande delarna i kriminalvårdares psykosociala arbetsmiljö är det kollegiala 

stödet och relationen till andra kriminalvårdare, överordnande och övrig personal (Lambert, 

Hogan & Barton, 2002; Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Cheeseman, Kim, Lambert & 

Hogan, 2011). Goda relationer till kollegor utgör en viktig skyddsfaktor (Griffin & 

Armstrong, 2004), är positivt relaterat till välbefinnande (Lambert, Hogan & Barton, 2002) 

och är en grundläggande del av en team-känsla, vilken i sin tur leder till en tryggare, säkrare, 

mer human och mer professionell arbetsmiljö (Paoline, Lambert & Hogan, 2006). 

Undermåligt socialt stöd på arbetsplatsen kan kopplas till alltifrån stress, psykosomatiska 

åkommor, till fysiska sjukdomar (Griffin & Armstrong, 2004). Samhörigheten kopplas inte 

bara till de sociala relationerna, utan även vikten av att känna sig uppskattad av 

organisationen i stort (Paoline, Lambert & Hogan, 2006). 

 

De fall där samhörigheten brister kan handla om alltifrån frustration över att behöva hantera 

utbrända kollegor till att inte lita på backup från kollegor vid konfrontationer med intagna 

eller bevittna dåligt bemötande från kollegor mot intagna eller andra kollegor. (Griffin & 

Armstrong, 2004). Cheeseman & Downey (2012) resonerar kring att arbetsgrupper med större 

spridning i ålder och mellan kön, skulle kunna resultera i nytänkande när det kommer till 

förbättrande av arbetsförhållanden och främja kollegial support. 

 

Individuella faktorer 

Individuella faktorer har ofta studerats i forskning om kriminalvårdares välbefinnande 

(Lambert, Hogan & Barton, 2002; Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Lambert & Paoline, 

2008; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011). Med detta avses individuella faktorer som 

varje person bär med sig och som kan påverka hur personen uppfattar och tolkar världen, 

dennes perception (Lambert, Hogan & Barton, 2002; Lambert, 2004; Castle, 2008). Nedan 

presenteras de vanligast förekommande individuella faktorerna som studerats i forskning om 

välbefinnande och vilken betydelse de kan ha för kriminalvårdares välbefinnande. 

 

Ålder och yrkeserfarenhet 

Få studier har funnit några starkare kopplingar mellan ålder och välbefinnande, däremot tycks 

år i yrket som kriminalvårdare ha en viss koppling till upplevt välbefinnande (Cheeseman, 

Kim, Lambert & Hogan, 2011). Cheeseman och Downey (2012) föreslår ytterligare en möjlig 

infallsvinkel för sambandet mellan ålder och välbefinnande: generation. Detta är en konstant 

faktor som, till skillnad från ålder och antal år i yrket, inte förändras nämnvärt över tid. Deras 

tolkning av begreppet generation är att det snarare är ett kulturellt uttryck som för med sig en 

rad olika värderingar och attityder som potentiellt sett kan påverka hur individen ser på 

världen och hur den upplever välbefinnande på arbetsplatsen och att detta skulle kunna skilja 
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sig åt från generation till generation. Resultatet de presenterar i sin studie visar också att 

personer som tillhör den yngre generationen tenderade att uppge lägre nivåer av 

välbefinnande än äldre generationer. 

 

De studier som har funnit samband mellan ålder och välbefinnande visar på ett förhållande 

där välbefinnandet tycks öka med åldern (Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Lambert & 

Paoline, 2008; Leip & Stinchcomb, 2013), samtidigt som även upplevelsen av stress också 

tycks öka med åldern (Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Lambert & Paoline, 2008). 

Samtidigt uppstår frågan om det verkligen handlar om åldern, eller antalet år i yrket, då detta 

ofta hänger samman. Leip och Stinchcomb (2013) fann ett svagt samband mellan antalet år i 

yrket och tankar på att säga upp sig. De resonerar kring att det möjligen kan vara så att de som 

arbetat länge som kriminalvårdare också hunnit samla på sig mer stress och anspänningar som 

byggts på genom åren, vilket kan påverka deras tankar på att säga upp sig. De poängterar 

också att tankar på uppsägning inte behöver betyda att personen faktiskt avser att säga upp 

sig. 

 

Arbetet inom Kriminalvården kan många gånger vara påfrestande i och med att många av de 

intagna kan ha varierande problematik. Många av deltagarna i Bruhns studie (2013) bland 

kriminalvårdare i svenska anstalter, ansåg att den krävande arbetsmiljön många gånger bidrog 

till att yngre medarbetare, särskilt kvinnliga, lätt bröts ner av de intagna och önskade att 

arbetsgivaren skulle fundera både en och två gånger när det kommer till att anställa yngre 

medarbetare. 

 

I likhet med detta resonemang fann Leip och Stinchcomb (2013) att det många gånger tycks 

vara äldre kvinnor eller anställda med särskilda arbetsuppgifter som uppger högre nivåer av 

välbefinnande i de fall ålder har haft något som helst samband med välbefinnande. 

 

Kön 

I många tidigare studier har kvinnliga kriminalvårdare uppgett signifikant högre nivåer av 

stress och även valt att säga upp sig i högre utsträckning än sina manliga kollegor. Värt att 

notera är dock att dessa studier är utförda i en tid eller kontext då kvinnliga kriminalvårdare 

varit i stark minoritet och därmed också mötte ett större motstånd från manliga kollegor och 

dito intagna, löpte en högre risk att utsättas för sexuella trakasserier och dåligt bemötande i 

största allmänhet, enbart baserat på att de är kvinnor (Armstrong & Griffin, 2004; Bruhn, 

2013; Leip & Stinchcomb, 2013). 

 

Trots att andelen kvinnliga kriminalvårdare ökat allt mer de senaste decennierna bör det 

nämnas att kvinnliga kriminalvårdare än idag kan mötas av motstånd, särskilt på arbetsplatser 

med högre säkerhetsklass och en övervägande andel manliga kollegor (Armstrong & Griffin, 

2004; Bruhn, 2013). Detta baserat på en föreställning om att den ideale kriminalvårdaren är en 

stor och stark man och att kvinnor inom kriminalvården utgör en potentiell säkerhetsrisk 

(Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Cheeseman & Downey, 2012; Bruhn, 2013). En 

sådan inställning riskerar att bidra till informella grupperingar i arbetsgruppen och en 

arbetsfördelning som grundar sig i antaganden om att män och kvinnor utför arbetet på olika 
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sätt, där kvinnor dras mer åt rehabiliterande och klientnära arbetsuppgifter och män mer åt 

renodlat säkerhetsarbete (Bruhn, 2013). En sådan fördelning kan i sin tur leda till att befästa 

en machokultur som inte är odelat positiv, varesig för kvinnliga eller manliga 

kriminalvårdare, även om den inte alltid direkt leder till minskat välbefinnande eller ökad 

stress (Armstrong & Griffin, 2004; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Bruhn, 2013). 

Indirekt kan en sådan uppdelning dock påverka välbefinnandet bland de anställda då 

sammanhållningen i arbetsgruppen är en starkt bidragande faktor till välbefinnande (Paoline, 

Lambert & Hogan, 2006; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011). En utpräglad 

machokultur kan även bidra till att underrapportering av ohälsa på arbetsplatsen ökar 

(Armstrong & Griffin, 2004). Trots det motstånd mot kvinnliga kriminalvårdare som tidigare 

nämnts, finns ändå en föreställning om att i takt med att kvinnliga kriminalvårdare blivit allt 

vanligare har också arbetsklimatet blivit lugnare och mer stöttande (Bruhn, 2013). 

 

Utbildning  

I de studier där utbildning visat sig ha en signifikant betydelse för välbefinnande på 

arbetsplatsen bland kriminalvårdare har sambandet varit negativt. Det vill säga att 

kriminalvårdare med högre utbildning i större utsträckning uppgett lägre nivåer av 

välbefinnande och haft tankar på att säga upp sig (Castle, 2008; Cheeseman, Kim, Lambert & 

Hogan, 2011; Leip & Stinchcomb, 2013). Anledningar till detta antas bland annat vara att 

kriminalvårdare med högre utbildning kan känna sig utfrysta eller åsidosatta av de av 

kollegorna som har lägre utbildning (Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011) eller att de 

har tankar på att byta arbete på grund av att de har ett större utbud av tjänster att välja mellan 

och att dessa konkurrerar med den nuvarande anställningen (Castle, 2008; Leip & 

Stinchcomb, 2013). En annan teori är att bristande välbefinnande bland högutbildade kan vara 

ett uttryck för frustration och besvikelse över uteblivna möjligheter att göra karriär (ibid.), att 

de inte upplever att de får användning för sin utbildning i yrkeslivet (Castle, 2008; Lambert & 

Paoline, 2008). Detta krockar dock något med en del av argumentationen i Bruhns studie 

(2013), där han menar att människor sällan börjar som kriminalvårdare med några större 

ambitioner att göra karriär, utan snarare råkar hamna i den branschen mer eller mindre av en 

slump. Det bör tilläggas att långt ifrån alla studier kan påvisa något direkt starkt samband 

mellan utbildning och välbefinnande bland kriminalvårdare (Cheeseman, Kim, Lambert & 

Hogan, 2011).  
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Metod 

För att ta reda på i vilken utsträckning kriminalvårdare i svenska häkten upplever 

välbefinnande och om det finns individuella egenskaper som kan kopplas samman med det 

upplevda välbefinnandet är studien uppbyggd kring en tvärsnittsdesign. Då syftet är att endast 

hitta kopplingar mellan ett antal faktorer och upplevt välbefinnande bland kriminalvårdare 

studeras inte några orsakssamband. 

 

Instrument  

För att mäta den upplevda tillfredsställelsen av de grundläggande behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet användes en enkät som baseras på Self-Determination Theory. 

 

De första åtta frågorna i enkäten (se bilaga 1) behandlade individuella faktorer. Det vill säga 

ålder, kön, utbildningsnivå och yrkeslivserfarenhet som kriminalvårdare. Inga uppgifter om 

vilket häkte den svarande är anställd vid framkom i enkäten. 

 

Individfaktorer förekommer så gott som alltid i den här typen av forskning, men vilken 

inverkan de har på välbefinnandet  har inte gått att fastställa (Lambert, Hogan & Barton, 

2002; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011). Det råder därför delade meningar om 

huruvida de bör användas som beskrivande eller förklarande faktorer på grund av osäkerheten 

kring om de över huvud taget har någon betydelse för välbefinnandet, och i de fall de har det 

är de ändå så svåra att påverka i någon riktning (Lambert, Hogan & Barton, 2002). Det är 

dock aldrig en nackdel att inleda en enkät med lite mer neutrala frågor som är enklare att 

besvara. 

 

Något som däremot forskningen visat har stor betydelse för kriminalvårdares upplevda 

välbefinnande är socialpsykologiska faktorer, sådana som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön och vice versa (ibid.). Resterande frågor i enkäten behandlar just detta och utgick 

ifrån ställningstaganden kopplade till de tre grundläggande behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet. För att få en så rättvisande bild som möjligt av hur respondenterna upplever 

dessa tre har de fått ta ställning till ett antal påståenden som hänger samman med vart och ett 

av områdena. Var och en av frågorna besvarades med hjälp av en likertskala2 mellan 1 och 5 

där 1= Instämmer inte alls och 5= Instämmer helt. Frågorna har inte heller varit grupperade 

efter vilket av de grundläggande behoven frågan är kopplad till, utan de har varit utspridda för 

att undvika att svaren skulle kunna påverkas av de intilliggande frågorna.  

 

Utifrån påståendena i enkäten skapades index för att analysera de grundläggande behoven var 

för sig, samt ett övergripande index för att få en helhetsbild av det upplevda välbefinnandet. 

Indexet för autonomi baseras på sex frågor och har ett möjligt totalt värde mellan 6 och 30, 

detta då medelvärdet för en individ minst kan baseras på sex ettor och maximalt sex femmor. 

Enligt samma princip bygger indexet kompetens på fem frågor och har ett möjligt totalt värde 

mellan 5 och 25, likaså baseras indexet för samhörighet på sex frågor och har ett möjligt totalt 

                                                           
2 En likertskala används för att mäta attityder hos människor (Källa: Nationalencyklopedin). 
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värde mellan 6 och 30. Ju högre värde som angetts, desto starkare kan man anta att personen 

upplever att vart och ett av de tre grundläggande behoven är tillfredsställt. Detsamma gäller 

för det övergripande indexet för upplevt välbefinnande överlag. 

 

Lambert, Hogan och Barton (2002) presenterar två övergripande traditioner som används för 

att undersöka välbefinnande. Den ena har sin utgångspunkt på detaljnivå och analyserar 

begreppet välbefinnande på ett flertal nivåer. Den andra traditionen fokuserar på en 

helhetsbild av begreppet välbefinnande, snarare än detaljer.  

 

En fördel med ett flerdimensionellt tillvägagångssätt är att det möjliggör att identifiera 

enskilda aspekter av välbefinnandet som skulle kunna utmärka sig. En nackdel är att 

respondenterna tvingas ta ställning till redan förutbestämda begrepp om vad välbefinnande är, 

snarare än att få skapa en egen bild av vad välbefinnande är för dem. 

 

Validitet 

Validitet handlar om hur väl det som avses mäta i själva verket mäts (Kreuger & Neuman, 

2006). Enkäten som studien baseras på är översatt från engelska och inspirerad av Basic 

Psychological Needs Scale (BPNS), som bygger på och används inom forskning med Self-

Determination Theory som utgångspunkt. BPNS är ett övergripande instrument för att mäta 

välbefinnande, men modifieras ofta för att anpassas till olika områden. Enkäten som denna 

studie bygger på är inte något undantag till detta då den är kortare än vad BPNS oftast är och 

mer anpassad till studiens syfte och målgrupp. 

 

En variant av BPNS har översatts till svenska (Wenman-Josefsson, Lindwall & Ivarsson, 

2015; Wenman-Josefsson, Lindwall & Ivarsson, 2016) där instrumentet har visat sig ha hög 

validitet även för svenska förhållanden. Studier har också visat att instrumentet håller en hög 

tvärkulturell validitet (Vlachopoulos, Ntoumanis & Smith, 2010). Värt att notera är att dessa 

tre studier undersöker en variant av BPNS som är modifierad för idrottssammanhang: 

BPNES. En studie i Journal of Occupational and Organizational Psychology (van den Broeck, 

Vansteenskiste, de Witte, Soenens & Lens, 2010) har studerat validiteten för BPNS i 

arbetsrelaterade sammanhang och funnit belägg för hög validitet även där. 

 

När det kommer till forskning om kriminalvårdares välbefinnande på arbetsplatsen resonerar 

Lambert, Hogan och Barton (2002) kring det faktum att det inte finns några enhetliga 

mätmetoder för att studera välbefinnande och om det är så att mätmetoderna i sig som kan ha 

en påverkan på resultatet, vilket skulle kunna ge en förklaring till de skilda och ibland 

motstridiga resultaten i studier på kriminalvårdare. 

 

Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att säkerställa att variationer i resultatet inte beror på datainsamlingen, 

eller mätinstrumentet (Kreuger & Neuman, 2006). Ett vanligt tillvägagångssätt för att mäta 

bakomliggande attityder är att skapa ett index av ett antal frågor. I analysen av materialet 

gjordes tre sådana index med utgångspunkt i de tre grundläggande behoven autonomi, 

kompetens och samhörighet som presenteras i teoriavsnittet, samt ett index för det 
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sammantagna välbefinnandet, baserat på de tre tidigare. För att mäta den interna konsistensen 

mellan frågorna, hur väl de hänger samman, gjordes ett test med hjälp av Cronbach’s alpha. 

 

Cronbach’s alpha är en vanlig metod för att mäta intern konsistens och kan anta värden 

mellan 0 och 1, där ett högre värde indikerar starkare intern konsistens. Gränsen för vad som 

anses vara en god nivå av reliabilitet är någonstans mellan 0,7 och 0,8 (Cho & Kim, 2015).  

 

Variabler  

De oberoende variabler som används i denna studies analys är kön, ålder, utbildningsnivå, 

yrkeserfarenhet och grundutbildning. 

 

Variabeln för yrkeserfarenhet är i denna studie uppdelad som två separata. Den ena är antalet 

påbörjade år som anställd i Kriminalvården och den andra är antalet påbörjade år som 

kriminalvårdare på sin nuvarande arbetsplats, eller annat häkte. 

 

Variabeln för grundutbildning har ingenting med utbildningsnivå att göra, utan är 

Kriminalvårdens 20 veckor långa utbildning som alla med tillsvidare anställning genomgår 

innan, eller i samband med att de får en tillsvidareanställning som kriminalvårdare. Detta 

oavsett vilken utbildningsnivå kriminalvårdaren har innan. 

 

Statistiska metoder 

För att ta reda på om någon av de ovan beskrivna variablerna skulle kunna ha en koppling till 

en upplevd känsla av autonomi, kompetens och/eller samhörighet, eller välbefinnande 

överlag, genomfördes bivariata korrelationsanalyser, variansanalyser och t-test. 

 

Signifikansnivån för testerna är genomgående 95%. 

 

Population 

Populationen, kriminalvårdare i häkte, består av 2 317 (N) personer fördelat över 30 häkten 

runt om i Sverige, med en majoritet förlagda till de södra delarna av landet. Könsfördelningen 

ligger, enligt uppgifter från Kriminalvårdens huvudkontor, på ca 37% kvinnor och 63% män. 

Bland dessa finns inte bara tillsvidareanställda, utan också kriminalvårdare på förordnande 

(långtidsvikariat) och timvikarierande kriminalvårdare, vilka utgör lite mer än en tredjedel av 

det totala antalet anställda kriminalvårdare i häkte.  

 

Urval 

Det vanligaste förfarandet vid statistiska undersökningar tas ett stickprov ut, med avsikt att 

representera hela populationen (Kreuger & Neuman, 2006). Så gjordes även i detta fall, dock 

inte genom ett slumpmässigt urval. Då antalet häkten i Sverige är så pass litet skickades en 

förfrågan om deltagande ut till samtliga, utom ett3. Anledningen till detta tillvägagångssätt var 

dels att det sågs som enda rimliga möjligheten att komma i kontakt med alla häkten, dels att 

                                                           
3 Då jag själv arbetar som kriminalvårdare i häkte tillfrågades aldrig min arbetsplats. Dock finns den med som en 

del i totalpopulationen. 
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det inte var praktiskt möjligt att få tillgång till en lista med namn på alla 2 317 

kriminalvårdare för att utifrån den genomföra ett slumpmässigt urval. 

 

Av de tillfrågade häktena godkände 17 att informationsbrev och enkät skulle skickas ut till 

deras anställda. Till följd av olika orsaker har dock ett av dessa häkten fallit bort efter enkäten 

och informationsbrevet skickats ut, vilket gör att antalet deltagare slutligen uppgår till 871 (n) 

kriminalvårdare. Dessa informanter utgör 37,51% av det totala antalet anställda 

kriminalvårdare vid häkten i Sverige. Bland de som avböjde deltagande angavs anledningar 

som att de redan är föremål för andra studier och att det skulle kunna uppfattas som väl 

mycket med ytterligare en. Andra menade att den påminde om de interna 

medarbetarundersökningar de själva gör och ansåg därför att det inte var någon större mening 

med att vara med i den här studien. 

 

Genomförande 

Kreuger och Neuman (2006) nämner att ett vanligt hinder för forskning kan vara att 

organisationer ibland är försiktiga när det gäller att delta i studier där ämnet av olika 

anledningar kan vara känsligt eller innebära kritik mot organisationen. I det inledande skedet 

av den här studien skickades en förfrågan till Kriminalvårdens huvudkontor om att genomföra 

en studie om välbefinnande på häkten i landet. Därefter kontaktades kriminalvårdscheferna 

för samtliga häkten, utom ett, med information om studien och en fråga om att få maila ut ett 

informationsbrev och enkät till deras anställda. Syftet med detta var enbart för att få ett 

godkännande om att kontakta de anställda, vilka i sin tur själva fick ta ställning till om de ville 

delta i studien. I ett par fall mailades informationsbrevet och enkäten till kriminalvårdschefen, 

vilken i sin tur vidarebefordrade det till de anställda. I resten av fallen mailades 

informationsbrev och enkät direkt till de anställda via Kriminalvårdens interna mailsystem. 

 

Enkäten bifogades som en länk till webverktyget SurveyMonkey där deltagarna fick skicka in 

sina svar. På detta sätt kopplades inte enkäten till någon specifik e-postadress eller IP-

nummer, vilket stärker anonymiteten ytterligare. Detta medför dock en del problem genom att 

det inte fanns någon möjlighet att lägga in en spärr för att respondenter skulle kunna lämna in 

fler än ett svar. Möjligheten fanns, men var enbart kopplad till IP-nummer. Med anledning av 

att det i de allra flesta fall enbart finns ett fåtal datorer på varje häkte, som delas av många, var 

en IP-spärr inte aktuellt. 

 

Att välja en enkät framför intervjuer som datainsamlingsmetod möjliggör ett större antal 

svarande för att kunna dra mer generella slutsatser om populationen. Därtill är en enkät långt 

mycket mer tids- och kostnadseffektiv än intervjuer, särskilt i detta fall då respondenterna är 

utspridda i hela landet. 

 

En betydande fördel med att använda en enkät framför intervjuer vid insamlingen av data, är 

att enkäten tillåter en helt annan neutralitet och anonymitet, vilket minskar risken att 

respondenten påverkas, medvetet eller omedvetet, av den som intervjuar. Detta känns särskilt 

viktigt då jag själv arbetar som kriminalvårdare. Upplevelser av arbetssituationen är 

subjektiva och kan variera mellan individer baserat på deras olika behov och referensramar. 
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En del av frågorna kan uppfattas som känsliga och i de fallen kan en enkät underlätta framför 

en intervju då respondenterna tillåts att vara helt och hållet anonyma (Japec, Ahtiainen, 

Hörngren, Lindén, Lyberg & Nilsson, 1997). 

 

En webbaserad enkät ansågs lämpligare än en enkät som skickas ut med post, dels av 

ekonomiska och tidsmässiga skäl, dels med anledning av att det var den enda möjligheten att 

nå den absoluta majoriteten av respondenterna direkt, utan några mellanhänder. En nackdel 

med att använda sig av webenkäter att de generellt sett har en lägre svarsfrekvens än andra 

sorters enkätundersökningar. Fan och Yan (2009) menar att den uppskattningsvis är ca 10% 

lägre för webenkäter, men påpekar samtidigt att enkäter som riktar sig direkt till särskilda 

yrkesgrupper i regel har högre svarsfrekvens än sådana som riktar sig till befolkningen i stort.  

 

En fördel med enkätundersökningar är att respondenterna själva väljer när och var enkäten 

besvaras. Detta är fördelaktigt i det här fallet då respondenterna är kriminalvårdare i häkte. 

Det ligger i arbetets natur att det kan vara svårt att i förväg planera in när och var det passar 

verksamheten att sitta ner och besvara ett antal frågor, som därtill tar tid från det dagliga 

arbetet. Därför är det en fördel att varje enskild kriminalvårdare fått möjlighet att själv avgöra 

när det passar bäst för just honom eller henne. En tydlig nackdel med detta är att den som 

skickar ut enkäten inte har någon kontroll över hur och i vilken kontext enkäten besvaras. 

 

Etiska överväganden 

Tillsammans med varje enkät bifogades ett informationsbrev. I detta framkom information om 

studien, informanternas roll, hur det insamlade materialet skulle komma att användas, samt 

vilka ställningstaganden som gjorts enligt Vetenskapsrådets etiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Nedan presenteras kort vad dessa principer 

handlar om (figur 2). 

 
Figur 2 Vetenskapsrådets etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskrav

Respondenten har rätt till information om studiens 
syfte, samt dennes roll och vilka förväntningar 
som ställs.

Samtyckeskrav

Respondenten rätt att själv bestämma över sin 
medverkan och kan välja att avbryta sitt 
deltagande utan att motivera varför.

Konfidentialitetskrav

Uppgifter om deltagare i en undersökning ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte får 
tillgång till dessa.

Nyttjandekrav

Uppgifter som framkommer i undersökningen får 
endast användas i forskningssyfte.
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Respondenterna informerades om att deltagandet i studien var helt frivilligt och att de kunde 

dra tillbaka sitt deltagande när som helst innan de besvarat enkäten. För att säkerställa 

anonymiteten bland deltagarna efterfrågades varken uppgifter om häkte, verksamhetsområde 

eller geografiskt område. Detta innebär att det inte finns något som går att härleda svaren till 

en enskild individ, vilket medför att deltagare inte heller kan välja att ta tillbaka sina svar när 

enkätsvaren väl skickats in. De informerades dock om detta och att de när som helst, innan 

svaren skickats in, kan dra tillbaka sitt deltagande utan att behöva motivera varför. 

Anonymiteten angavs också som en bidragande faktor bland några av kriminalvårdscheferna 

när de valde att godkänna utskicken till sina anställda. 

 

Att få vara helt och hållet anonym i en undersökning kan vara extra viktigt om den tar upp 

frågor som kan uppfattas som känsliga då social press kan påverka respondenter att inte svara 

helt sanningsenligt (Kreuger & Neuman, 2006). Därför gjordes en noggrann avvägning när 

frivilligheten begränsades något till förmån för anonymiteten. Dock informerades 

respondenterna tydligt om detta innan, så att de själva skulle kunna ta ställning för eller emot 

deltagande. 

 

Genom hela processen har det framgått tydligt att jag själv arbetar som kriminalvårdare. Även 

ur den aspekten har anonymiteten bland respondenterna varit viktig. Att svara på frågor om 

sin arbetssituation, sina kollegor och sin arbetsplats kan uppfattas som extra känsligt om det är 

en, teoretiskt sett, kollega som ställer dem. Jag har av den anledningen framhållit att inte ens 

jag, som samlar in datat, har någon möjlighet att identifiera enskilda individer bland svaren.  

 

Det faktum att jag arbetar som kriminalvårdare är inte enbart negativt. Det har bidragit med 

viktig förförståelse vid utformandet av enkäten och i kontakten med både kriminalvårdschefer 

och kriminalvårdare. För att minimera risken att min roll ska påverka resultatet har jag valt att 

över huvud taget inte skicka ut en förfrågan om deltagande på min egen arbetsplats. De 

respondenter som är med i studien arbetar på andra häkten runt om i landet och känner inte till 

mig mer än i min roll som student. 
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Resultat och analys 

Nedan följer en kortare redogörelse för hur fördelningen sett till anställning, kön och ålder ser 

ut jämfört med populationen och enkätens svarsfrekvens och generaliserbarhet, samt en 

redovisning av enkätens svarsfrekvens och generaliserbarhet. Därefter presenteras resultatet 

av hur kriminalvårdare i häkten runt om i Sverige upplever välbefinnande. 

 

I forskning med Self-Determination Theory som utgångspunkt används ofta olika former av 

regressions- och korrelationsanalyser för att undersöka om olika faktorer kan ha effekt på 

upplevt välbefinnande (Moran, Diefendorff, Kim, & Liu, 2012). Denna studie gör inga större 

avsteg från detta. För att ta reda på om kriminalvårdares ålder kan ha ett samband med deras 

upplevda välbefinnande har bivariata korrelationsionsanalyser genomförts. En variansanalys 

(ANOVA) genomfördes för att jämföra skillnader i medelvärde för upplevd autonomi, 

kompetens och samhörighet mellan olika utbildningsnivåer. Slutligen presenteras resultatet i 

två T-test som genomförts på om det finns några skillnader i nivåer av välbefinnande bland 

män och kvinnor, samt de som genomfört Kriminalvårdens grundutbildning eller inte.  

 

Individuella egenskaper i population, urval och svarsgrupp 

Kön 

Kvinnor är starkt underrepresenterade bland kriminalvårdare i häkte. Den totala populationen 

har en fördelning på 38,6% kvinnor och 61,4% män (tabell 1). Bland de svarande är dock 

55,8% män och 44,2% kvinnor, vilket ger en viss snedfördelning mellan könen. 

 

Tabell 1: Könsfördelning bland kriminalvårdare i häkte 

Kön Kriminalvårdare totalt Urval Svarande 

Kvinna 894 (38,6%) 323 (37,2%) 92 (44,2%) 

Man 1423 (61,4%) 546 (62,8%) 116 (55,8%) 

Totalt 2317 (100,0%) 869 (100,0%) 208 (100,0%) 

 

 

Ålder 

Medelåldern bland de svarade är 41,9 år (tabell 2). Vid jämförelse mellan könen är männens 

medelålder (43,9 år) högre än kvinnornas (39,5 år). Dessa siffror ligger strax över, dock nära 

populationens medelålder, där genomsnittet enligt uppgift från Kriminalvårdens huvudkontor 

är 39 år. Uppdelat mellan könen är medelåldern 40 år för män och 38 år för kvinnor. Studiens 

yngsta deltagare är 21 år och den äldsta 64 år, vilket ger en spridning på 43 år.  
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Tabell 2: Åldersfördelning kriminalvårdare i häkte4. 

 Kriminalvårdare totalt Svarande 

Medel 39,0 41,9 

Median - 41,5  

Min. - 21 

Max. - 64 

SD - 11,8 

 

 

Anställning 

En övervägande majoritet av de svarande är tillsvidareanställda, vilket är en högre andel än 

den totala populationen kriminalvårdare i häkte. Andelen timanställda kriminalvårdare utgör 

en stor del av personalstyrkan, lite mer än en fjärdedel. I urvalet består det totala antalet 

kriminalvårdare av en något större andel än så, dock har endast 15 av de svarande angett att 

de har en timanställning. 

 

Genomsnittstiden de svarande arbetat som kriminalvårdare är 9,7 år, samtidigt som 

genomsnittstiden för antalet påbörjade år de varit anställda som kriminalvårdare på sin 

nuvarande arbetsplats, eller annat häkte, är 6,4 år. Dessa siffror är dock inte normalfördelade. 

Sett till den totala anställningstiden som kriminalvårdare har en övervägande del (31,8%) 

påbörjat sitt tredje år. Motsvarande siffror för anställningstid på nuvarande arbetsplats, eller 

annat häkte, är ännu högre. Där uppger 46,2% att de påbörjat sitt tredje år. 

 

Utbildning 

Vad gäller utbildning har strax över hälften av de svarande en avslutad gymnasieexamen som 

högsta utbildning. Resterande fördelas på ca en fjärdedel med upp till tre års högskole- 

och/eller universitetsutbildning, respektive ca en fjärdedel med högskole- och/eller 

universitetsutbildning på tre år eller mer. Hur denna fördelning ser ut i populationen och 

urvalet finns inga uppgifter på. 

 

Av de med högskole- eller universitetsutbildning hade majoriteten (37,6%) 

beteendevetenskap som huvudområde. Resterande fördelades i fallande ordning på 

kategorierna annat (33,7%), samhällsvetenskap (16,8%) och juridik (10,9%) (tabell 3). 

 

Tabell 3: Utbildningsnivå bland deltagare i denna studie (antal).   

Utbildning Juridik Samhällsvetenskap Beteendevetenskap Annat Totalt 

Gymnasieexamen - - - - 107 

Universitet/högskola >3 

år  

4 7 22 17 50 

Universitet/högskola <3 

år 

7 10 16 17 51 

 

                                                           
4 Uppgifter om medelålder bland kriminalvårdare i häkte finns endast för populationen och svarande, inte för 

urvalet. Uppgifter om median och spridningsmått finns endast bland de svarande. 
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Till utbildning räknas även Kriminalvårdens tjugo veckor långa grundutbildning (även kallad 

KRUT). Av de svarande har en majoritet (82,7%) genomgått denna utbildning och det 

framgår ingen väsentlig skillnad baserat på tidigare utbildningsnivå (tabell 4a). Det framgår 

inte heller någon större skillnad mellan könen (tabell 4b). En något lägre andel kvinnor än 

män har svarat att de genomfört grundutbildningen, vilket skulle kunna förklaras med att 

kvinnor i den här studien utgör en något större andel vikarier och därmed inte förväntas ha 

genomgått grundutbildningen. Att det inte framkommer några större skillnader i hur stor andel 

som genomfört grundutbildningen, oavsett utbildningsnivå eller kön, kan ha en förklaring i att 

det är en obligatorisk utbildning som alla tillsvidareanställda genomför med full lön under 

hela utbildningstiden.  

 

Tabell 4a: Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning, fördelat på utbildningsnivå (antal). 

 Grundutbildning  

Utbildningsnivå Ja Nej Totalt 

Gymnasieexamen 92 15 107 

Universitet/högskola >3 år 40 10 50 

Universitet/högskola <3 år 40 11 51 

Totalt 172 36 208 

 

Tabell 4b: Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning, fördelat på kön (antal). 

 Grundutbildning   

Kön Ja Nej Totalt 

Kvinna 71 21 92 

Man 101 15 116 

Totalt 172 36 208 

 

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen för den här enkäten uppgår till 23,9%, vilket ger ett bortfall på 76,1%. Ett allt 

för stort bortfall kan påverka kvaliteten och riskerar att bidra till en skevhet i resultatet då det 

riskerar att bli en överrepresentation av personer med intressen åt det ena eller andra hållet 

(Japec, Ahtiainen, Hörngren, Lindén, Lyberg & Nilsson, 1997; Fan & Yan, 2009). En viktig 

faktor som påverkar svarsfrekvensen är studiens ämne (Fan & Yan, 2009). Ämnen som 

välbefinnande och psykosocial arbetsmiljö kan både motivera och avskräcka deltagande i en 

undersökning. Mer om vilken effekt bortfallet skulle kunna ha på den här studiens resultat 

återkommer längre fram i diskussionsavsnittet. 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att kunna dra slutsatser om andra situationer eller grupper av 

människor än vad som studerats i den aktuella undersökningen (Bryman, 2011). I en 

metastudie om kriminalvårdares välbefinnande på arbetsplatsen resonerar Lambert, Hogan 

och Barton (2002) kring de motstridiga resultat som framkommer. Om de påverkas av 

tidsandan, den kulturella kontexten eller mätmetoderna är oklart. Kanske kan det vara lite av 
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varje. Vad som däremot framkommer tydligt är att det kan vara svårt att dra några större 

generella slutsatser, då det som kan vara signifikant i en studie inte är det i nästa. Så även i 

denna studie. Enkäten kan mycket väl användas i andra sammanhang, men av vad som 

framgår i de forskningsartiklar den här studien baseras på är det långt ifrån säkert att resultatet 

skulle bli överensstämmande med resultatet i den här studien. 

 

Sett till kriminalvårdare i svenska häkten är generaliserbarheten dock relativt god. 

Fördelningen mellan män och kvinnor är ungefär lika stor som i den totala populationen, 

likaså medelåldern bland de svarande som ligger väldigt nära den för kriminalvårdare i häkte 

överlag. Fördelningen mellan tillsvidareanställda, förordnanden och timanställda ser ungefär 

likadan ut i urvalet som den totala populationen. Detta återspeglas dock inte bland de 

svarande där bortfallet för förordnanden och timanställda är stort. Detta gör att det inte går att 

dra några generella slutsatser om dessa två grupper. Lågt välbefinnande kan leda till 

sjukskrivningar och då det inte gått att få tag i uppgifter om hur många som varit sjukskrivna 

under den aktuella perioden är det svårt att säga hur stor del av bortfallet som kan bero på 

detta och därmed också ha en påverkan på resultatet. Detta mörkertal gör att större 

generaliseringar bör göras med försiktighet. 

 

Grundläggande behov och välbefinnande 

Enkätens största del består av sjutton ställningstaganden baserat på de tre grundläggande 

behoven autonomi, kompetens och samhörighet. Respondenterna har fått gradera på en 

likertskala från 1 till 5 vad som stämmer bäst överens med deras upplevelse. Siffran 1 står för 

Instämmer inte alls och siffran 5 står för Instämmer helt och hållet. Nedan redovisas svaren 

grupperade utifrån vilken kategori (autonomi, kompetens och samhörighet) de tillhör. 

 

Index används för att fånga upp den samlade bilden för vart och ett av de tre behoven, samt i 

nästa steg för det totala välbefinnandet. Cronbach’s alpha har beräknats för indexens interna 

konsistens, det vill säga hur väl variablerna i indexet hänger samman. Detta visade att 

variablerna i indexet för autonomi har 0,8, kompetens har 0,7 och samhörighet har 0,8. 

Cronbach’s alpha har ett värde mellan 0 och 1, där 0,7-0,8 kan anses vara ett godkänt värde 

för ett sammanhängande index (Cho & Kim, 2015). Detta betyder att indexen för alla tre 

behoven är någorlunda sammanhängande, även om indexet för kompetens är något svagare än 

de andra två. 

 

Utöver de tre indexen för autonomi, kompetens och välbefinnande skapades också ett 

övergripande index för upplevt välbefinnande baserat på alla tre tidigare. Detta index baseras 

på det totala antalet påståenden, vilket ger att det möjliga totala värdet för välbefinnande-

indexet sträcker sig mellan 17-85 baserat på att varje enskild individ minst kan ha 17 och 

maximalt 85. Även detta index testades med Cronbach’s alpha och uppnådde 0,9, vilket tyder 

på en mycket hög intern konsistens. 

 

 

 



 

25 
 

Autonomi (tabell 5) 

Sammantaget visar indexet att känslan av upplevd autonomi är tämligen god, dock är 

autonomi det av de tre grundläggande behoven som upplevs som minst tillfredsställt bland 

respondenterna i denna studie. 

 

Vid en närmare granskning av de enskilda påståendena återfinns sämst värden för de som rör 

arbetsgivaren. Till exempel anser 12 av 208 att de inte kan uttrycka sina åsikter gentemot 

kollegor samtidigt som nästan fyra gånger fler, 45 av 208, upplever att de inte kan uttrycka 

sina åsikter gentemot överordnade. Likaså är andelen som inte anser sig ha goda möjligheter 

att påverka förändringar på arbetsplatsen större än de som upplever att de har det. En viss 

skillnad finns mellan att uppleva sig ha möjlighet att påverka förändringar på arbetsplatsen 

och att påverka sitt arbete överlag. Sheldon, Williams och Joiner (2003) beskriver behovet av 

autonomi som särskilt betydande när relationen mellan människor bygger på en ojämn 

maktfördelning, som till exempel den mellan chef och anställd. Att det skiljer så mycket i 

upplevelsen av att kunna uttrycka sina åsikter gentemot överordnade jämfört med kollegor 

kan utifrån detta tolkas som extra betydande för det upplevda välbefinnandet bland 

kriminalvårdare. 

 

Möjligheter till medbestämmande och att delta i beslutsfattande beskrivs som viktigt för 

upplevt välbefinnande bland kriminalvårdare (Castle, 2008; Lambert & Paoline, 2008). Av 

vad som framkommer i tabeller nedan är det just detta respondenterna i denna studie upplever 

allra minst, kopplat till behovet av autonomi. 

 

Tabell 5: Index Autonomi 

 1 2 3 4 5 

Jag upplever att jag kan uttrycka mina 

åsikter gentemot mina kollegor 

3 (1,4%) 9 (4,3%) 41 (19,7%) 79 (38,0%) 76 (36,5%) 

Jag upplever att jag kan uttrycka mina 

åsikter gentemot överordnade 

13 (6,3%) 32 (15,4%) 42 (20,2%) 69 (33,2%) 52 (25,0%) 

Jag upplever att jag har goda möjligheter att 

påverka mitt arbete 

17 (8,2%) 42 (20,2%) 65 (31,3%) 59 (28,4%) 25 (12,0%) 

Jag känner mig motiverad att göra mer än 

vad som formellt sett krävs av mig i mitt 

arbete 

7 (3,4%) 18 (8,7%) 58 (27,9%) 69 (33,2%) 56 (26,9%) 

Jag upplever att jag har möjlighet att 

påverka förändringar på min arbetsplats 

27 (13,0%) 50 (24,0%) 68 (32,7%) 42 (20,2%) 21 (10,1%) 

Jag känner att min åsikt har betydelse 10 (4,8%) 30 (14,4%) 58 (27,8%) 73 (35,1%) 37 (17,8%) 

      

 Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Tillfreds- 

ställande 

Ganska 

bra 

Mycket  

bra 

 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

Summa index Autonomi (%) 5 (2,4%) 27 (13,0%) 63 (30,3%) 75 (36,1%) 38 (18,3%) 
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Kompetens (tabell 6) 

Generellt sett är upplevelsen av kompetens god bland kriminalvårdare i svenska häkten. Vid 

en sammanställning av indexet för kompetens visar det sig att sammantaget över 95% av de 

svarande upplever sin kompetens som åtminstone tillfredsställande. Mer än en fjärdedel 

upplever den som mycket bra. När det kommer till att anse sig ha rätt kunskaper för att utföra 

sina arbetsuppgifter har ingen svarat Instämmer inte alls, samtidigt som 175 av de svarande 

208 kriminalvårdarna har angett en fyra eller femma, vilket betyder att de anser sig ha de 

kunskaper som krävs för att utföra arbetet. Liknande gäller för påståendet om att känna gott 

självförtroende i utförandet av sina arbetsuppgifter, där har inte heller någon angett Instämmer 

inte alls och 178 har angett fyra eller fem. Att dessa två påståenden har så likalydande resultat 

kan tyda på att de hänger samman. Om en person inte anser sig ha rätt kunskaper för att utföra 

en arbetsuppgift kommer denne troligen inte heller känna något större självförtroende i 

utförandet av densamma. 

 

Något sämre är upplevelsen av att ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, där knappt hälften 

instämmer. Möjligheten att utvecklas är en stark drivkraft hos människor (Sheldon, Williams 

& Joiner, 2003) och en viktig komponent för välbefinnandet (Armstrong & Griffin, 2004; 

Lambert & Paoline, 2008; Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012). 

 

Denna möjlighet behöver nödvändigtvis inte likställas med befordran, utan handlar mer om 

tillfällen att utveckla sig själv genom till exempel vidareutbildning eller att möjliga 

karriärvägar ska vara rättvisa och tydliga (Lambert & Paoline, 2008). 

 

Tabell 6: Index Kompetens 

 1 2 3 4 5 

Jag upplever att jag kan utvecklas i min 

yrkesroll 

15 (7,2%) 37 (17,8%) 49 (23,6%) 66 (31,7%) 41 (19,7%) 

Jag upplever att jag har goda möjligheter 

att visa min kompetens 

13 (6,3%) 26 (12,5%) 66 (31,7%) 61 (29,3%) 42 (20,2%) 

Jag upplever att jag har rätt kunskaper att 

utföra mitt arbete 

0 (0,0%) 7 (3,4%) 26 (12,5%) 83 (39,9%) 92 (44,2%) 

Jag upplever att min kompetens stämmer 

överens med arbetet jag utför 

12 (5,8%) 26 (12,5%) 48 (23,1%) 67 (32,2%) 55 (26,4%) 

Jag känner gott självförtroende i utförandet 

av mina arbetsuppgifter 

0 (0,0%) 3 (1,4%) 27 (13,0%) 79 (38,0%) 99 (47,7%) 

      

 Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Tillfreds- 

ställande 

Ganska 

bra 

Mycket 

bra 

 5-8 9-12 13-17 18-21 22-25 

Summa index Kompetens (%) 0 (0,0%) 10 (4,8%) 63 (30,3%) 79 (38,0 %) 56 (26,9%) 
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Samhörighet (tabell 7) 

Även när det gäller samhörighet uppger de svarande höga värden. Vid en sammanställning av 

indexet framkommer det att nästan 95% upplever samhörigheten som åtminstone 

tillfredsställande och nästan en tredjedel uppfattar den som mycket bra. Generellt sett är 

svaren i indexet för upplevd samhörighet fördelade på ungefär samma sätt som i indexet för 

upplevd kompetens. 

 

Behovet av samhörighet beskrivs enligt Self-Determination Theory inte som lika centralt för 

människors inre motivation som de andra två grundläggande behoven. Detta beror inte på det 

inte anses vara lika viktigt, utan för att behovet av samhörighet mer handlar om en 

underliggande känsla av trygghet, tillit till andra och att höra till (Deci & Ryan, 2000; 

Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012). I artiklar om kriminalvårdares välbefinnande lyfts 

samhörigheten, tvärtom, fram som en av de viktigare komponenterna för välbefinnande. Detta 

kan bland annat förklaras med att relationen till kollegor och överordnade utgör en viktig 

skyddsfaktor och är grundläggande för en trygg och säker arbetsmiljö i anstalter och häkten 

(Lambert, Hogan & Barton, 2002; Griffin & Armstrong, 2004; Paoline, Lambert & Hogan, 

2006; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011). Utifrån detta kan de, generellt sett, höga 

värdena som respondenterna angett för kategorin samhörighet tolkas som att det är en ren och 

skär nödvändighet för en fungerande arbetsmiljö. Endast ett fåtal hade angett låga värden för 

påståenden som rör relationen till kollegor. 

 

Samhörigheten kopplas som bekant tätt samman med den sociala relationen till kollegor och 

överordnande, men handlar också i viss mån om samhörighet till organisationen i stort, att 

känna sig uppskattad av sin arbetsgivare (Paoline, Lambert & Hogan, 2006). Resultatet i den 

här undersökningen visar att upplevelsen av uppskattning från arbetsgivarens sida inte är lika 

stark som relationen till sina kollegor. Kriminalvårdare räknas ofta som ett låglöneyrke (Leip 

& Stinchcomb, 2013), dock räknas lön till så kallade hygienfaktorer, som inte i sig kan anses 

främja välbefinnandet (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1997; Smith & Shields, 2013; 

Khoshnevis & Tahmasebi, 2016). Däremot kan lönen tänkas påverka hur den anställde 

upplever att arbetsgivaren värdesätter det arbete hen utför (Leip & Stinchcomb, 2013), vilket 

kan vara en förklaring till den spridda uppfattningen av i vilken utsträckning arbetsgivaren 

uppskattar arbetet som kriminalvårdarna utför. 
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Tabell 7: Index Samhörighet 

 1 2 3 4 5 

Jag upplever att mina kollegor bryr sig om 

mig 

3 (1,4%) 9 (4,3%) 36 (17,3%) 89 (42,8%) 71 (34,1%) 

Jag känner gemenskap med mina kollegor 1 (0,5%) 11 (5,3%) 41 (19,7%) 87 (41,8%) 68 (32,7%) 

Jag känner att jag har stöd från mina 

kollegor 

1 (0,5%) 9 (4,3%) 49 (23,6%) 95 (45,7%) 54 (26,0%) 

Jag har någon på min arbetsplats att vända 

mig till i förtroende 

4 (1,9%) 17 (8,2%) 31 (14,9%) 64 (30,8%) 92 (44,2%) 

Jag litar på mina kollegor 4 (1,9%) 9 (4,3%) 60 (28,8%) 72 (34,6%) 63 (30,3%) 

Jag upplever att arbetsgivaren värdesätter 

arbetet jag utför 

28 (13,5%) 48 (23,1%) 39 (18,8%) 57 (27,4%) 36 (17,3%) 

      

 Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Tillfreds- 

ställande 

Ganska 

bra 

Mycket 

bra 

 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

Summa index Samhörighet (%) 0 (0,0 %) 11 (5,3%) 45 (21,6%) 88 (42,3%) 64 (30,8%) 

 

 

Välbefinnande (tabell 8) 

Sett ur ett övergripande perspektiv tycks välbefinnandet bland respondenterna vara gott. Även 

om tillfredsställelsen av behovet av autonomi tycks vara något mindre jämfört med de andra 

två grundläggande behoven, hamnar majoriteten inom Tillfredsställande och Ganska bra vid 

en sammanställning av indexen. Ingen har angett enbart låga värden totalt sett och några 

upplever det totala välbefinnandet som Ganska dåligt. 

 

Tabell 8: Summa index Välbefinnande 

 Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Tillfreds- 

ställande 

Ganska 

bra 

Mycket bra 

 17-30 31-44 45-58 59-72 73-85 

Summa index Välbefinnande (%) 0 (0,0%) 12 (5,8%) 61 (29,3%) 94 (45,2%) 41 (19,7%) 
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Ålder och välbefinnande 

För att ta reda på om ålder skulle kunna ha någon betydelse för upplevt välbefinnande totalt 

sett, samt för de tre behoven autonomi, kompetens eller samhörighet var för sig, genomfördes 

bivariata korrelationsionsanalyser (tabell 9). Resultatet av analysen visar att ålder inte har 

någon betydelse för varesig välbefinnandet generellt sett eller upplevelsen av autonomi eller 

kompetens. Däremot finns en svag negativ effekt som visar att äldre uppger lägre samhörighet 

än yngre. 

 

Tabell 9: Ålders betydelse för upplevt välbefinnande, bivariat korrelationsionsanalys (Pearson 

Correlation). 

Variabel R2 R B Sig. 

Autonomi ,0 ,0 -,0 ns 

Kompetens ,0 ,0 -,0 ns 

Samhörighet ,0 ,2 -,1 ,0 

Välbefinnande ,0 ,1 -,1 ns 

 

I enlighet med tidigare studier (Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Lambert & Paoline, 2008; 

Janssen, van Vuuren & de Jong, 2012; Leip & Stinchcomb, 2013) finns inte heller i denna 

studie något samband mellan ålder och välbefinnande överlag. Vid en analys av de tre 

grundläggande behoven var för sig visar det sig dock att ålder kan ha en effekt på samhörighet 

genom att upplevelsen av samhörighet med kollegor tycks minska något i takt med att åldern 

stiger. 

 

Yrkeserfarenhet och välbefinnande 

Även för att testa om yrkeserfarenhet skulle kunna ha en koppling till upplevt välbefinnande 

genomfördes bivariata korrelationsanalyser. Då varken det totala antalet år som 

kriminalvårdare eller antalet år som kriminalvårdare i häkte var normalfördelade genomfördes 

analyserna istället med Spearman’s korrelationskoefficient. 

 

Av vad som framkommer i analysen finns ett något starkare negativt samband när det 

kommer till hur lång anställningstiden på nuvarande arbetsplats, eller annat häkte (tabell 10b), 

än den totala anställningstiden i Kriminalvården (tabell 10a). Antalet år som anställd på 

nuvarande arbetsplats, eller annat häkte, har ett svagt negativt samband mellan upplevd 

autonomi, samhörighet och välbefinnande totalt sett, men inte på upplevd kompetens. 

 

I likhet ovanstående analys av ålderns betydelse för välbefinnandet tycks även yrkeserfarenhet 

ha ett svagt negativt samband med upplevd samhörighet, samband mellan ålder och 

yrkeserfarenhet (Liep & Stinchcomb, 2013). 

Det enda av de tre grundläggande behoven som inte tycks påverkas av varesig det totala 

antalet år som kriminalvårdare eller tiden som anställd på nuvarande arbetsplats, eller annat 

häkte, är den upplevda kompetensen. Detta kan hänga ihop med att yngre, eller personer som 

inte varit anställda länge på arbetsplatsen, oftare kan känna sig osäkra i sitt yrkesutövande och 
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därmed inte upplever att behovet av kompetens tillfredsställs (Janssen, van Vuuren & de Jong, 

2012). Att arbeta som kriminalvårdare kan på olika sätt vara påfrestande (Bruhn, 2013), vilket 

skulle kunna bidra till att de som arbetat länge hunnit samla på sig mer stress och 

anspänningar och detta kan ha en påverkan på välbefinnandet (Liep & Stinchcomb, 2013). 

 

Tabell 10a: Yrkeserfarenhetens (år i Kriminalvården) betydelse för upplevt välbefinnande, bivariat 

korrelationsanalys (Spearman’s rho). 

 Corr. Sig. 

Autonomi -,1 ns 

Kompetens -,0 ns 

Samhörighet -,2 ,0 

Välbefinnande -,1 ns 

 

Tabell 10b: Yrkeserfarenhetens (år på nuvarande arbetsplats, eller annat häkte) betydelse för upplevt 

välbefinnande, bivariat korrelationsanalys (Spearman’s rho). 

 Corr. Sig. 

Autonomi -,2 ,0 

Kompetens -,1 ns 

Samhörighet -,2 ,0 

Välbefinnande -,2 ,0 

 

Utbildningsnivå och välbefinnande 

För att analysera om utbildningsnivå skulle kunna ha ett samband med upplevt välbefinnande 

gjordes först en variansanalys (ANOVA) (tabell 11a). När medelvärdet ska jämföras mellan 

två grupper görs vanligen ett T-test. I det här fallet ska dock tre grupper analyseras och då 

görs jämförelsen med hjälp av en variansanalys (ANOVA). 

 

Om värdet av F överstiger det kritiska värdet 3,0 finns signifikanta skillnader mellan minst två 

av grupperna. Av resultatet framkommer att det finns en signifikant skillnad mellan 

gruppernas (Gymnasieexamen, universitet/högskola upp till tre år och universitet/högskola i 

tre år eller mer) medelvärden för upplevt välbefinnande. Därefter gjordes ytterligare en 

variansanalys för att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan gruppernas 

medelvärden och något av de tre behoven autonomi, kompetens eller samhörighet. Resultatet 

från det testet visar att det endast finns en signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden 

när de tre behoven studeras var för sig och det är hur de upplever att behovet av autonomi 

tillfredsställs. 
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Tabell 11a: Betydelsen av utbildningsnivå för upplevt välbefinnande, variansanalys (ANOVA). 

 Sum of squares df Mean squares F Sig. 

Autonomi      

Mellan grupperna 4,0 2 2,0 3,1 ,0 

Kompetens      

Mellan grupperna 3,0 2 1,5 3,0 ns 

Samhörighet      

Mellan grupperna 1,8 2 0,9 1,7 ns 

Välbefinnande 

Mellan grupperna 

 

2,7 

 

2 

 

1,4 

 

3,1 

 

,0 

 

Med hjälp av ett Post-hoctest (tabell 11b) framkommer att den största signifikanta skillnaden 

när det kommer till upplevd autonomi är mellan de som uppgett gymnasieexamen som högsta 

avslutade utbildning och de som angett universitet eller högskola i minst tre år, där de senare i 

högre utsträckning upplever autonomi på sin arbetsplats. 

 

Tabell 11b: Medelvärde, fördelat på utbildningsnivå. 

 Autonomi Kompetens Samhörighet Välbefinnande 

Gymnasieexamen 3,4 3,8 3,8 3,6 

Universitet/högskola >3 år 3,4 3,7 3,8 3,6 

Universitet/högskola <3 år 3,7 4,0 4,0 3,9 

 

Resultaten i de studier som funnit samband mellan välbefinnande och utbildningsnivå bland 

kriminalvårdare har kommit fram till att det sambandet i regel varit negativt, det vill säga att 

kriminalvårdare med högre utbildning uppgett lägre nivåer av välbefinnande (Castle, 2008; 

Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Leip & Stinchcomb, 2013). En av anledningarna 

som angetts har varit att kriminalvårdare med högre utbildning möjligtvis kan tänkas känna 

sig åsidosatta eller till och med utfrysta av kollegor med lägre utbildning (Cheeseman, Kim, 

Lambert & Hogan, 2011) eller att de haft tankar på att säga upp sig på grund av att de erbjuds 

ett större utbud av tjänster som konkurrerar med utbildningen (Castle, 2008; Leip & 

Stinchcomb, 2013). Kanske skulle det sista kunna vara en del i svaret på varför 

kriminalvårdare som i den här studien har högre utbildning uppger en starkare känsla av 

autonomi jämfört med de som har en gymnasieexamen; de har fler tjänster som konkurrerar 

om den nuvarande, vilket gör att de känner sig mer fria i sina val och faktiskt väljer att stanna 

på en arbetsplats där de trivs. 

 

Med utgångspunkt i resultat från tidigare forskning borde skillnaden i upplevd samhörighet 

med kollegor vara den variabel där störst skillnad mellan utbildningsnivå återfinns. Tvärtom 

är det dock den variabel med minst skillnad i medelvärde mellan grupperna. 
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Kön och välbefinnande 

För att undersöka om det finns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i hur de 

upplever autonomi, kompetens och samhörighet på sin arbetsplats gjordes ett T-test (tabell 

12), vilket visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan könen i hur de uppger 

att de upplever autonomi, kompetens och samhörighet. 

 

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade bland kriminalvårdare i häkte och den forskning som 

finns, och uppvisar samband mellan kön och välbefinnande, visar att kvinnor än idag löper en 

ökad risk att mötas av dåligt bemötande och motstånd från sina manliga kollegor, i synnerhet 

på arbetsplatser med en övervägande majoritet manliga kriminalvårdare (Armstrong & 

Griffin, 2004; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Cheeseman & Downey, 2012; 

Bruhn, 2013). Detta kan i sin tur föra med sig informella grupperingar mellan kvinnor och 

män, vilket leder till minskad sammanhållning i arbetsgruppen (Armstrong & Griffin, 2004; 

Paoline, Lambert & Hogan, 2006; Cheeseman, Kim, Lambert & Hogan, 2011; Bruhn, 2013). 

 

Även i det avseendet avviker resultaten i den här studien från tidigare forskning i och med att 

det inte framkommer några signifikanta skillnader mellan könen i upplevt välbefinnande. Det 

ska dock tilläggas att könsfördelningen bland de svarande inte är helt och hållet representativ, 

varken för totalpopulationen, eller urvalet, vilket kan ha en påverkan på resultatet. 

 

Tabell 12: Independent Samples T-test, 

betydelse av kön för upplevt välbefinnande 

 Medelvärde Kvinna Medelvärde Man Sig. 

Autonomi 3,5 3,5 ns 

ns 

ns 

ns 

Kompetens 3,8 3,8 

Samhörighet 3,9 3,8 

Välbefinnande 3,7 3,7 
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Betydelsen av KRUT för välbefinnande 

Liksom för ovanstående gjordes ett T-test (tabell 13) för att ta reda på om det framkommer 

några signifikanta skillnader mellan de som svarat att de genomgått Kriminalvårdens 

grundutbildning (KRUT) och de som uppgett att de inte gjort det. Inte heller här framkommer 

någon signifikant skillnad varesig det gäller autonomi, kompetens eller samhörighet. 

 

Tabell 13: Independent Samples T-test, 

betydelse av Kriminalvårdens grundutbildning för upplevt välbefinnande 

 Medelvärde KRUT 

Ja 

Medelvärde KRUT 

Nej 

Sig. 

Autonomi 3,4 3,6 ns 

ns 

ns 

ns 

Kompetens 3,8 3,8 

Samhörighet 3,8 4,1 

Välbefinnande 3,7 3,9 

 

 

Samverkande variabler 

Ett naturligt steg i analysen hade varit att göra en multivariat analys för att ta reda på om det 

kan finnas någon koppling mellan flera variabler och upplevt välbefinnande bland 

kriminalvårdare i häkte. 

 

Av vad som framkommer i den här studien finns individuella faktorer som har en signifikant 

koppling till upplevt välbefinnande. Dock verkar dessa på olika nivåer av välbefinnandet och 

har olika betydelse för detta. Till exempel visade sig känslan av autonomi minska i takt med 

antalet år som anställd på aktuell arbetsplats, eller annat häkte. Samtidigt ökar känslan av 

autonomi ju högre utbildningsnivå kriminalvårdaren har. Samma mönster återfinns för 

välbefinnandet överlag kopplat till dessa två variabler. De samband som visas i den här 

studien är så svaga, och ibland motstridiga, att en multivariat analys ansågs vara överflödig.  
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Diskussion 

De människor som placeras i häkte mår som regel väldigt dåligt, inte minst under den första 

tiden i häktet. Kriminalvårdare förväntas möta och kunna hantera människor i kris och som 

ofta är i dåligt skick, både fysiskt och psykiskt. Därtill ska de även vara beredda att mötas av, 

och bemöta, hot och våld mot sig själva, sina kollegor eller andra intagna. Kriminalvårdare är 

ett yrke som förutsätter en förmåga att på bästa sätt kunna hantera vilka situationer som än 

uppstår under arbetsdagen, oavsett om det handlar om stödjande samtal med intagna eller att 

rädda liv. Detta förutsätter att personen själv mår bra när hen tar på sig sin uniform. Av vad 

som framkommer i Kriminalvårdens årsrapport (2016) brottas myndigheten med hög 

personalomsättning. Lågt, eller inget, välbefinnande på arbetsplatsen är en vanlig orsak till 

frivilliga uppsägningar eller sjukskrivning. Kriminalvården är en myndighet som har svårt att, 

med hjälp av erbjudanden om höga löner och andra förmåner, konkurrera med andra 

verksamheter och måste därför satsa på inre motivationsfaktorer och gynna välbefinnande 

bland sina anställda. Häkten hör därtill till de verksamheter som är extra utsatta för 

sjukskrivningar och hög personalomsättning, varför välbefinnandet bland personalen kan ses 

som extra viktigt. 

 

Studiens syfte utgår från i vilken utsträckning kriminalvårdare i svenska häkten upplever 

välbefinnande på arbetsplatsen. På ett övergripande plan visar resultaten på ett gott 

välbefinnande bland de svarande. När detta sedan studeras mer på detaljnivå framkommer 

områden där de anställda inte tycks vara lika tillfredsställda. De grundläggande behov som 

upplevs mest tillfredsställda är upplevd kompetens och samhörighet. Allra bäst är 

kriminalvårdarnas självförtroende och relation till sina kollegor. De enskilda aspekter som 

upplevs allra svagast är kopplade till arbetsgivaren, framförallt när det kommer till 

upplevelsen av att kunna uttrycka sina åsikter gentemot överordnade och möjligheter att 

påverka förändringar på sin arbetsplats. Även om det inte framgår tydligt i resultatet att detta 

skulle kunna ha någon påverkan på det upplevda välbefinnandet överlag hör det ändå till 

aspekter som kan påverka välbefinnandet på sikt och därmed leda till att fler anställda söker 

sig till andra arbetsgivare eller riskerar att bli utbrända då detta är de vanligaste följderna av 

att inte känna välbefinnande på sin arbetsplats. 

 

Analysen visar att äldre kriminalvårdare upplever sämre samhörighet med sina kollegor 

jämfört med yngre kriminalvårdare. Detsamma gäller de kriminalvårdare som arbetat länge, 

både i häkte och i Kriminalvården överlag. Värt att lägga på minnet är att välbefinnande per 

definition inte enbart innebär att känna samhörighet med sina kollegor, men en minskad 

känsla av samhörighet kan vara en bidragande faktor till minskat välbefinnande då alla de tre 

grundläggande behoven behöver tillgodoses innan personen teoretiskt sett kan känna 

välbefinnande fullt ut. Den forskning som finns på området välbefinnande bland 

kriminalvårdare har tvärtemot detta funnit att i de fall det skulle kunna finnas ett samband 

mellan ålder och välbefinnande har detta varit positivt. Argument som läggs fram som stöd 

för detta handlar i stort sett om att äldre kriminalvårdare ofta har funnit sig till rätta i 

arbetslivet och känner att de har den kompetens de behöver. Detta skulle kunna tala för att 

behovet av autonomi och kompetens är tillgodosedda. En teori om vad orsaken till att äldre 
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tycks uppge lägre nivåer av välbefinnande kan likna den Cheeseman och Downey (2012) 

presenterar om att inte se på ålder som kronologiskt, utan att det likväl kan handla om 

generationer med olika föreställningar om omvärlden. I deras studie uppgav yngre 

kriminalvårdare lägre nivåer av välbefinnande. Här tycks det dock vara så att äldre 

kriminalvårdare, samt kriminalvårdare som arbetat längre, inte känner samma gemenskap 

med kollegor, vilket kan ha betydelse för det upplevda välbefinnandet. 

Bland de svarande i den här studien var anställningstiden relativt kort i förhållande till de 

anställdas medelålder. Detta skulle möjligen vara ett tecken på den höga personalomsättning 

som nämns ibland annat Kriminalvårdens årsrapport (2016), vilket kan indikera på lägre 

nivåer av välbefinnande än vad som framkommer i den här studiens resultat. Dels genom att 

de som inte upplever höga nivåer av välbefinnande väljer att inte svara på enkäten, eller att 

helt enkelt sluta på sin arbetsplats. Att besvara en enkät om välbefinnande skulle kunna 

upplevas som känsligt om personen verkligen inte trivs på sitt arbete. Detta kan bidra till en 

skevhet i resultatet och få det att se ut som att större andelen av alla kriminalvårdare i häkte 

trivs utmärkt på sin arbetsplats, utan att det nödvändigtvis behöver vara så. 

 

Ett stort bortfall behöver inte per automatik innebära några större problem, så länge det inte 

finns anledning att anta att det skulle kunna påverka resultatet. Att inte känna välbefinnande 

på sin arbetsplats kan på sikt leda till utbrändhet och sjukskrivning. En del av bortfallet i 

denna studie skulle kunna förklaras av sjukskrivningar, i vilken omfattning är dock svårt att 

fastslå då det inte har gått att få fram uppgifter som detta, och detta skulle därmed kunna ha en 

påverkan på resultatet. Ett annat viktigt perspektiv som går förlorat är timanställdas 

upplevelse av välbefinnande. De befinner sig inte, helt naturligt, på arbetsplatsen i samma 

utsträckning som tillsvidareanställda, vilket gör att de inte haft samma möjligheter att besvara 

enkäten. Det faktum att de inte är på arbetsplatsen i lika stor utsträckning skulle därtill också 

kunna påverka deras upplevelse av både autonomi, kompetens och samhörighet. Mot 

bakgrund av detta är det inte helt osannolikt att deras upplevelse av välbefinnande skulle 

kunna skilja sig från sina kollegors, men går i nuläget inte att göra annat än spekulera kring då 

bortfallet bland timanställda är så pass stort. Detta behöver dock inte betyda att bortfallet 

bland timanställda skulle kunna förklaras av lågt välbefinnande. 

 

Vid en jämförelse mellan resultaten i den här studien och resultaten som presenteras i tidigare 

forskning är det viktigt att ta hänsyn till eventuella skillnader som kan vara orsakade av 

kulturskillnader mellan regioner eller länder, samt skillnader som beror på tidsaspekter. 

Merparten av alla studier på kriminalvårdares arbetsmiljö är genomförda i olika delstater i 

USA och forskare har resonerat kring om upplevelsen av välbefinnande kan ha ett samband 

med kulturella faktorer eftersom upplevelsen av välbefinnande på arbetsplatsen tycks variera 

mellan olika stater (Cheeseman, Lambert & Hogan, 2011). Även om inte kultur överlag skulle 

ha någon påverkan på upplevelse av välbefinnande är det ofrånkomligt att arbetsmiljö och -

villkor skiljer sig åt mellan länder då rättssystemens uppbyggnad kan variera. Detta påverkar 

såklart även den delen av rättsväsendet som anstalter och häkten tillhör. 

 

I likhet med ovanstående kan arbetsmiljö- och villkor, liksom synen på dessa och klientel som 
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kriminalvårdare möter, även ändra sig över tid. Bland annat tar Bruhn (2013) upp det i sin 

studie där han nämner hur arbetsvillkoren ändrats för kvinnor. I takt med att allt fler kvinnor 

de senaste tre, fyra decennierna valt att bli kriminalvårdare har arbetsmiljön och synen på 

kriminalvård förändrats i och med att bemötandet mot kvinnliga kriminalvårdare förbättrats 

och arbetsklimatet blivit mer stöttande och inriktat på rehabilitering. 

 

Av vad som framkommer i resultat- och analysavsnittet är det en förtjänst att inte enbart 

studera begreppet välbefinnande som helhet. Respondenterna i studien har angett generellt 

sett höga nivåer av välbefinnande, men vid en närmare analys av de olika grundläggande 

behoven syns vissa svagare tendenser, till exempel de som kan relateras till arbetsgivaren, 

samtidigt som självförtroendet bland de svarande tycks vara mycket gott. Om välbefinnandet 

enbart studerats som en sammanhängande enhet hade sådana mönster inte framkommit. Att 

studera välbefinnandet ur ett mer mångfacetterat perspektiv gav alltså möjlighet att inte bara 

se de övergripande höga nivåerna av välbefinnande, utan även mer i detalj undersöka 

bakomliggande faktorer, vilket bidrar till ett ökat användningsområde för studien i och med 

att det enklare går att peka på orsaker som skulle kunna påverka välbefinnandet i negativ eller 

positiv riktning. 

 

Ytterligare en styrka är att urvalet är relativt representativt för hela populationen av 

kriminalvårdare i svenska häkten. Trots att urvalet inte är slumpmässigt framtaget stämmer 

det väl överens med populationen sett till både medelålder, spridning mellan könen och 

fördelning av tillsvidare-, timanställda och anställda på förordnande. 

 

Förslag på fortsatt forskning på området är bland annat att göra fler liknande studier, då 

välbefinnande och psykosocial arbetsmiljö bland kriminalvårdare i svenska häkten är ett så 

pass outforskat område. Viss forskning finns bland kriminalvårdare i anstalt, men då det i 

flera avseenden är skillnad i både arbetsmiljö, arbetsvillkor och sårbarhet för lågt 

välbefinnande och hög personalomsättning skulle det vara en fördel att undersöka även häkten 

i större utsträckning, likaså att genomföra mer djupgående studier eller att jämföra om det 

finns några skillnader eller likheter när det kommer till upplevt välbefinnande mellan 

kriminalvårdare i häkte och anstalt, eller liknande yrkesgrupper. 

 

I den empiriska bakgrunden framhålls att forskning om kriminalvårdares välbefinnande är ett 

väl studerat område. Dock har dessa studier till allra största delen genomförts i amerikanska 

anstalter. Ingen studie som undersöker detta i svenska häkten har gått att finna. Detta gör 

denna studie tämligen ensam i sitt slag och en förhoppning är att resultaten kan komma att 

användas både praktiskt i verksamheterna och i framtida forskning. Ingen organisation 

fungerar felfritt och även om resultatet i den här studien pekar mot ett gott välbefinnande 

bland de som svarat finns alltid förbättringsområden. Den här studien har lyft fram några 

aspekter som skulle kunna arbetas med, till exempel som ett led i att motarbeta den höga 

personalomsättningen och att få kriminalvårdare i svenska häkten att känna ett större 

välbefinnande på sin arbetsplats.  
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Bilaga 1 

 

Upplevelse av välbefinnande på arbetsplatsen bland kriminalvårdare i häkte 

*Obligatorisk fråga 

 

*1. Kön 

o Kvinna 

o Man 

*2. Ålder 

  ________________ 

*3. Hur ser din nuvarande anställning ut? 

o Tillsvidareanställd, heltid 

o Tillsvidareanställd, deltid 

o Långtidsvikariat 

o Timvikarie 

*4.  Hur många år har du arbetat inom Kriminalvården? 

       (Ange antalet påbörjade år, i heltal) 

 ________________ 

*5. Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats, eller annat häkte? 

       (Ange antalet påbörjade år, i heltal) 

 ________________ 

*6. Har du genomgått Kriminalvårdens grundutbildning (KRUT)? 

o Ja 

o Nej 

*7. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

o Gymnasieexamen (Gå vidare till fråga 9) 

o Universitet/högskola upp till 3 år 

o Universitet/högskola 3 år eller mer 

8. Inom vilket område (i huvudsak)? 

o Juridik 

o Samhällsvetenskap 

o Beteendevetenskap 

o Annat 

*9. Jag upplever att jag kan uttrycka mina åsikter gentemot kollegor. 

 Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*10. Jag upplever att jag kan uttrycka mina åsikter gentemot överordnade. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 
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*11.  Jag upplever att jag kan utvecklas i min yrkesroll. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*12. Jag upplever att jag har goda möjligheter att visa min kompetens i arbetet. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*13. Jag upplever att mina kollegor bryr sig om mig. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*14. Jag känner gemenskap med mina kollegor. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*15. Jag upplever att jag har rätt kunskaper för att utföra mitt arbete. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*16. Jag upplever att jag har goda möjligheter att påverka mitt arbete. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*17. Jag känner mig motiverad att göra mer än vad som formellt sett krävs av mig i mitt arbete. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*18. Jag upplever att jag har möjlighet att påverka förändringar på min arbetsplats. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*19. Jag upplever att min kompetens stämmer överens med arbetet jag utför. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*20. Jag känner att jag har stöd från mina kollegor. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*21. Jag känner gott självförtroende i utförandet av mina arbetsuppgifter. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 
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*22. Jag har någon på min arbetsplats att vända mig till i förtroende. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*23. Jag känner att min åsikt har betydelse. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*24. Jag litar på mina kollegor. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

*25. Jag upplever att arbetsgivaren värdesätter arbetet jag utför. 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 1 2 3 4  5 

 

 


